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Czytaj wewnątrz numeru

Ile za czynsz w 
Nowym Roku?

Przy dekoracji drzewka

Krzysztof  Nawrot

Ileż to razy był już taki wieczór,
Kiedy sięgałeś do starej szuflady,
Aby wyjąć stamtąd ślady
Swojego długiego życia?

Dzisiaj także, tam gdzie zawsze,
Czeka w kącie nagie drzewko.
I wyciąga do ciebie ręce
Iglastych, zielonych gałązek.

Więc ostrożnie i dostojnie
Zawieszasz tam swoje wspomnienia.
Drżąc o ich szklaną duszę,
Bo choć piękne, łatwo się tłuką.

Jeszcze rumiane jabłuszko,
Jeszcze łańcuch i anielski włos.
I jeszcze lampki, które mozolnie
Udało ci się rozplątać.

Tak właśnie, przez całe życie,
Z mozołem i radością,
Budowałeś swój własny dom
Oraz rodzinne szczęście.

Masz zatem dobre prawo
Zasiąść ze wszystkimi przy stole
I po wspólnej Wigilii zaśpiewać
Starą, wzruszającą kolędę.
I płakać! Ze szczęścia!

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz
pomyślności w Nowym Roku 2014 

Członkom, Pracownikom i Przyjaciołom KSM 
życzą 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedlowe

KSM
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13 listopada br. Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 
im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach obchodził Jubileusz 90-le-
cia założenia i 15-lecia wznowienia działalności pedagogicznej. 
To ważna data dla uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji Ka-
tolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. 

Z tej okazji przedstawiciele Zarządu Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej złożyli na ręce dyrektora Zespołu Szkół Ka-
tolickich ks. mgr Jacka Kopcia gratulacje, wyrazy uznania i 
serdeczne życzenia. (MaS)

Święto „Kostki”

W Polsce funkcjonuje już kilka organizacji pozarządowych 
skupiających szeregowych członków spółdzielni mieszkanio-
wych. Między innymi: Europejskie Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania 
Patologiom „Razem”, Krajowe Stowarzyszenie Spółdzielców 
„Nasze Mieszkania”, Krajowy Związek Lokatorów i Spół-
dzielców, Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Organy 
Spółdzielni Mieszkaniowych „Temida”, Międzyspółdzielcza 
Grupa Inicjatywna „Nic o Nas bez Nas”.

Przedstawiciele tych organizacji deklarują poparcie dla 
wszelkich inicjatyw zwalczających patologie w spółdzielniach 
i zmiany legislacyjne proponowane przez PO. (MaS)

Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że umowa z agencją po-
średnictwa w sprawie sprzedaży nieruchomości na wyłączność, 
nie zapewnia jej uzyskania wynagrodzenia, gdy do sprzedaży 
nieruchomości doszło wskutek samodzielnych działań sprzeda-
jących, niezwiązanych z czynnościami pośrednika. 

Sąd uznał, że w przeciwnym przypadku, umowa sprzeciwia-
łaby się naturze pośrednictwa. Nie zmienia tu istoty sprawy 
formuła „na wyłączność” przez ustalony okres. Ma tylko takie 
znaczenie, że w tym okresie sprzedawca jest zobowiązany do 
niewiązania się z innymi pośrednikami analogiczną umową 
sprzedaży tej samej nieruchomości.

Staranie się przez agencję o wynagrodzenie w tym przypadku 
stanowi bowiem niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu 
art. 385� K.C. Agencji pośrednictwa należy się jedynie kara 
umowna za niepowiadomienie jej o zawarciu umowy sprzedaży 
bez udziału pośrednika (sygn. akt II Ca 463/13). 

(MaS)

O możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych dla 
przedsięwzięć inwestycyjnych spółdzielni mieszkaniowych 
oraz o funkcjonowaniu nowego systemu zbierania śmieci 
dyskutowali 22 listopada na spotkaniu Forum Kieleckich 
Spółdzielni Mieszkaniowych w siedzibie KSM prezesi i 
członkowie Rad Nadzorczych spółdzielni.

W spotkaniu uczestniczyli goście: Tomasz Bogucki przewod-
niczący Rady Miasta Kielc, Mieczysław Pastuszko dyrektor 
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz 
Ryszard Muciek dyrektor Wydziału Zarządzania Usługami 
Komunalnymi UM.

Przedstawiając możliwości aplikowania środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego Mieczysław Pastuszko podkreślił, 
że spółdzielnie powinny wystąpić do marszałka woj. święto-
krzyskiego z projektami, które chciałyby realizować w ramach 
współpracy z miastem Kielce. W latach 2014 -2020 wojewódz-
two w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie 
miało do wydania 1,233 mld euro. Na rozwój miast – części 
RPO, z której mogłyby skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, 
przeznaczono 110,1 mln euro. 

Spółdzielcy nie kryli oburzenia, że muszą składać jakieś pro-
jekty, tak jakby sejmik województwa nie wiedział jakie są dziś 
problemy mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Przypo-
mnieli, że po spotkaniu 30 października br. członkowie Forum 
wystosowali w tej sprawie list do Adama Jarubasa marszałka 
województwa, na który nie doczekali się odpowiedzi. 

Tezy listu przypomniał przewodniczący Forum Zdzisław Wój-
towicz. W odpowiedzi, dyrektor Pastuszko i przewodniczący 
Rady Miasta Tomasz Bogucki wyjaśnili, że spółdzielnie mogą 
samodzielnie aplikować środki z UE; żeby dostać pieniądze 
trzeba mieć dobry projekt i poinformować o nim komisję 
przydzielającą środki finansowe. No i trzeba mieć pieniądze na 
wkład własny – 15 proc. wartości inwestycji.

Zdaniem spółdzielców ważna jest poprawa komunikacji w 
osiedlach, budowa parkingów, a także rewitalizacja budynków 
z tzw. wielkiej płyty, która mogłaby być objęta Programem 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich za środki UE. 

W dalszej części spotkania Ryszard Muciek dyrektor Wydziału 
Zarządzania Usługami Komunalnymi UM poinformował o funk-
cjonowaniu nowego systemu zbierania śmieci. Miasto zbiera 
miesięcznie 4,5 tys. ton śmieci, z czego 10 proc. to odpady se-
gregowane. Niestety, objętościowo zajmują one znacznie więcej 
miejsca niż w przydzielonych kontenerach. Również dlatego, że 
zgniatanie plastikowych butelek i kartonów nie jest zwyczajem 
mieszkańców Kielc. Większość kielczan płaci jednak niższą 
stawkę i segreguje odpady. Docelowo przewiduje się, że aż 15 
proc. śmieci będzie segregowanych. Na razie nie ma większych 
zaległości w opłatach za wywóz śmieci, ale zdarza się, że straż 
miejska ściga osoby, które nielegalnie wywożą odpady np. na 
teren ogródków działkowych.

Zdaniem spółdzielców, potrzebne jest częstsze opróżnianie po-
jemników na śmieci segregowane. Dostarczenie większej ilości 
pojemników mija się z celem. Już teraz zajmują dużo miejsca 
przed altankami, a w osiedlach jest i tak ciasno. (KIS)

Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych

Czy inwestycje z UE
nie ominą spółdzielni?

Skutki umowy „na wyłączność” 
z agencją pośrednictwa

Kto chroni prawa lokatorów?
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Sezon grzewczy 2012/2013 pod względem występowania 
temperatur zewnętrznych nie był tak korzystny jak w okresie 
2011/2012. Wartość średniej temperatury senonu grzewczego 
spadła do 2,08 0C w porównaniu z 2,460C w sezonie 2011/2012. 
W związku z tym zużycie energii cieplnej w zasobach miesz-
kalnych KSM wzrosło o 5,5%, co przełożyło się na wzrost 
średniego kosztu ogrzewania w Spółdzielni jedynie o 4,2%. 

Było to możliwe dzięki utrzymaniu od sierpnia 2010 r. niezmie-
nionych cen ciepła wytwarzanego we własnych kotłowniach. 
Jednak od września br. konieczna już była podwyżka ceny ciepła 
o średnio 4,8%, którą zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki 
w taryfie na ciepło dla KSM. 

W rozpatrywanym okresie średni koszt ogrzewania wy-
niósł 2,71 zł/m2/m-c; w stosunku do 2,60 zł/m2/m-c w okresie 
2011/2012 stanowiło to wzrost o 11 groszy m2/m-c. 

Analiza indywidualnych rozliczeń kosztów 
ogrzewania lokali mieszkalnych

Przed przystąpieniem do krótkiej analizy wyników rozlicze-
nia kosztów ogrzewania 2012/2013 na podstawie wskazań 
podzielników kosztów ogrzewania (pko) należy przypomnieć, 
że Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 68/2011 z dnia 21 grudnia 
2011 r. dokonała zmiany w Regulaminie indywidualnego roz-
liczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych 
i użytkowych KSM. Przed podjęciem decyzji Rada Nadzorcza 
wnikliwie przeanalizowała rozliczenie kosztów ogrzewania 
sezonu 2010/2011 i wynikające z tego rozliczenia wnioski. 

Zmiana polegała na ustaleniu większego o 5% udziału kosz-
tów stałych w stosunku do kosztów całkowitych budynku. Po 
korekcie podział przedstawia się następująco:

- koszty stałe 60%
- koszty zmienne 40%
Nowy podział obowiązuje od okresu rozliczeniowego 

2012/2013, którego rozliczenie jest przedmiotem ostatniej 
analizy.

W obszernym materiale przedstawionym Radzie Nadzorczej 
szczegółowo poddano analizie analogiczne przedziały kosztów 
ogrzewania mieszkań w przeliczeniu na m2/m-c jak za ubiegłe 
okresy. Ze względu na znaczną ilość szczegółów, liczb, porów-
nań w formie wykresów i tabel – opracowanie to nawet w naj-
większym skrócie zajęłoby prawie całe wydanie świątecznego 
biuletynu. Dlatego ograniczę się do przytoczenia kilku istotnych 
wniosków wynikających z analizy:

1. Zwiększyło się obciążenie kosztami c.o. lokali z tzw. ze-
rowymi i minimalnymi wskazaniami o ok. 12%, a tym samym 
zmalało obciążenie kosztami lokali ponoszących nadmierne 
koszty (powyżej 3,5 zł/m2/m-c).

2. Znaczni zmniejszyła się liczba lokali, które w znikomym 
stopniu korzystały z grzejników opomiarowanych podzielnikami 
kosztów ogrzewania (przedział 1,24 ÷1,90 zł/m2/m-c).

3. Zmniejszyła się amplituda poziomu maksymalnych i mini-
malnych kosztów wynikowych. 

4. Zmniejszyła się znacząco liczba lokali rozliczonych ryczał-
towo z powodu braku odczytów pko w danym lokalu (spadek o 
52%), co stanowi bardzo pozytywny objaw.

Na podstawie powyższych oraz innych wniosków wynika-
jących z opracowanej analizy należy stwierdzić, że podjęta 

przez Radę Nadzorczą KSM Uchwała Nr 68/2011 w sprawie 
zastosowania w rozliczeniach proporcji podziału kosztów ogrze-
wania na koszty stałe w wysokości 60 % oraz koszty zmienne 
w wysokości 40% kosztów była słuszną decyzją, wychodzącą 
naprzeciw wnioskom zgłaszanym do Zarządu Spółdzielni, Rady 
Nadzorczej KSM i w trakcie walnych zebrań.

Czy zmiana proporcji kosztów spełniła oczekiwania wszyst-
kich mieszkańców uskarżających się na wysokie koszty ogrze-
wania w porównaniu do swoich sąsiadów?

Nadal oszczędzamy kosztem sąsiadów
Na pewno nie. Szczegółowe coroczne analizy rozliczeń 

indywidualnych kosztów ogrzewania mieszkań wykazują 
występowanie bardzo dużych, nieuzasadnionych technicznie 
różnic. Wynika to z faktu, że w skrajnych przypadkach ilość 
jednostek wskazanych przez podzielniki kosztów ogrzewania 
przypadających na 1 m2 powierzchni mieszkań znajdujących się 
w jednym budynku różni się nawet 10-krotnie. 

Głównym powodem występowania tak znacznych rozbieżności 
jest wymiana ciepła między mieszkaniami nie uwzględniana w 
dotychczasowych rozliczeniach. 

Ten problem był już przeze mnie dwukrotnie poruszany w 
ostatnich latach przy omawianiu kolejnych analiz kosztów 
rozliczenia ciepła.

Z uwagi na charakterystykę cieplną budynku ogólnie mówiąc, 
współczynniki przenikania ciepła przegród wewnętrznych kil-
kakrotnie przewyższają wartości współczynników docieplonych 
przegród zewnętrznych. Przypomnę, że większość budynków 
w zasobach KSM jak i w całym kraju zostało wykonanych 
w technologii „wielkiej płyty”, gdzie wewnętrzne przegrody 
budowlane stanowią płyty żelbetowe o grubości 14÷15 cm. 
Jak wiadomo, beton obok metali jest najlepszym przewodni-
kiem ciepła. Dodatkowo w mieszkaniu powierzchnia przegród 
wewnętrznych jest kilka, a nawet kilkanaście razy większa od 
powierzchni przegród zewnętrznych. Z podstawowych praw 
termodynamiki wynika, że nawet przy niewielkiej różnicy 
temperatury wewnętrznej między sąsiednimi mieszkaniami 
ok. 2÷30C w sezonie grzewczym, strumień wymiany ciepła 
między mieszkaniami może kilkakrotnie przekraczać strumień 
ciepła dostarczany przez grzejniki do pomieszczenia. Można to 
umownie określić, że występuje ogrzewanie ścienne, podłogowe 
i sufitowe. 

Przykładowo dla mieszkania o powierzchni ok. 55 m2 wartość 
iloczynu współczynnika przenikania ciepła i powierzchni (k x 
F) wszystkich przegród przyległych do mieszkań sąsiadów jest 
ponad 15 - krotnie większa od tej wartości dla ścian zewnętrz-
nych z oknem. 

Z tego wynika, że jeżeli w danym mieszkaniu utrzymywana bę-
dzie temperatura powietrza na poziomie 190C, a w mieszkaniach 
sąsiednich 220C, to w trakcie sezonu grzewczego kilkakrotnie 
więcej ciepła przeniknie od sąsiadów niż z zamontowanych w 
takim mieszkaniu grzejników. 

Mówiąc inaczej, w takich warunkach – przy całkowitym 
wyłączeniu ogrzewania w mieszkaniu i zerowych wskazaniach 
podzielników kosztów ogrzewania – z powodu wymiany ciepła 
między sąsiednimi mieszkaniami utrzymywać się będzie tem-
peratura ok. 180C. Jeżeli do tego dodamy ciepło pochodzące z 
łazienki i pionów centralnego ogrzewania to już znamy definicję 
tzw. „ciepłych mieszkań”. 

Odwracając sytuację dla mieszkania otoczonego nieogrzewa-
nymi lokalami można przewrotnie podać definicję „zimnego 
mieszkania”...

Czy nowe podzielniki rozwiążą stare problemy?

Nawyk do (nie)grzania

dokończenie na str. 17
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Drzewo w szaliku po happeningu Stowarzyszenia Mieszkańców ulicy Świę-
tego Stanisława Kostki, którzy zgadzają się na remont ulicy pod warunkiem 
pozostawienia drzew                                                     Fot. Kazimierz Skup 

Opadły emocje związane z wyborem zadań zgłoszonych 
przez kielczan do finansowania w ramach tzw. „Budżetu 
Obywatelskiego”. Przeznaczona na ten cel kwota nie jest 
wysoka, stanowi ok. 0,46% tegorocznego budżetu Kielc, ale 
została oddana „do wykorzystania” mieszkańcom – na budo-
wę lub restrukturyzację elementów infrastruktury miejskiej. 
Była to pierwsza taka inicjatywa prezydenta miasta. 

Pomimo obaw, zainteresowanie kielczan sprawami miasta 
było większe niż oczekiwano. W głosowaniu nad wszystkimi 
zgłoszonymi propozycjami wzięło udział ponad 37 tysięcy 
mieszkańców. I chociaż nie wszyscy członkowie Rady Miasta 
byli zachwyceni ideą zorganizowania „budżetu obywatelskiego” 
ujęcie w planie na 2014 r. zadań wybranych w konkursie stało 
się faktem.

Przedsięwzięcie należy uznać za pożyteczne. Z jednej stro-
ny wskazano szereg drobnych inwestycji, których realizacji 
oczekują mieszkańcy, z drugiej – dała poczucie kielczanom, 
że wspólnie można osiągnąć sukces i uzyskać fundusze na in-
westycję może niekoniecznie największą, ale istotną dla danej 
grupy mieszańców. 

Przypomnę, że zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatel-
skiego, zadanie mogła zgłaszać grupa mieszkańców licząca 
minimum 15 osób, a głosować mogli wszyscy mieszkańcy Kielc 
powyżej 16 roku życia. 

7 października br. przedstawiono wyniki głosowania na projek-
ty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej głosów – 3491 
otrzymało zadanie „Rozwój infrastruktury rowerowo-pieszej na 
terenie Kielc, tj. budowa dróg dla rowerów, budowa przejść dla 
pieszych wraz z sygnalizacją świetlną”, której koszt szacuje się 
na ok. 2,6 mln zł. 

Po zwiększeniu przez prezydenta miasta „obywatelskiej” puli 
pieniędzy – do kwoty 5 mln 50 tys. zł, przyjęto do realizacji 
jeszcze dwa inne zadania, tj. budowę pełnowymiarowego boiska 
przy ZSO nr 14 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (2314 
głosów) oraz boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 8 przy ul. 
Górników Staszicowskich 22 (2138 głosów). Łączny koszt tych 
zadań szacuje się na 2,45 mln zł. 

W pierwszym etapie konkursu komisja odrzuciła część wnio-
sków, wstępnie zakwalifikowała 74 zadania, w tym 25 dopusz-
czono warunkowo, ale ostatecznie poddano pod głosowanie 
67 wniosków. Komisja opiniująca odrzuciła 42 zadania nie 
spełniające wymagań regulaminowych.

Nasze wnioski – poza stawką
Mieszkańcy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Osiedla 

„Sandomierskie” i „Sady” zgłosili 11 wniosków. Niestety, 
Komisja nie uznała za zasadne dopuścić do głosowania 5 pro-
pozycji: 

1. usunięcia azbestu z budynków w Os. Sandomierskim 
- odrzucone z uwagi na koszt przedsięwzięcia wynoszący 
wg wyliczeń Komisji ponad 3 mln zł, a więc przekraczający 
pierwotny budżet,

2. wykonanie dróg p-poż. wzdłuż budynków Daleka 21-27, 
których koszt oszacowano na około 600 000 zł.

3. wykonanie remontu pobocza ul. Wiejskiej od Leszczyńskiej 
do Legnickiej - ok. 200 tys. zł 

4. remont oświetlenia wzdłuż ul. Wiejskiej od ul. Leszczyńskiej 
do Legnickiej- ok. 150 tys. zł.

5. remont parkingu przed budynkiem Daleka 27 - koszt osza-
cowano na 200 tys. zł.

Powodem odrzucenia przez Komisję ostatnich czterech wnio-
sków były błędne numery PESEL lub ich brak. 

Pozostałe wnioski Komisja zakwalifikowała do głosowania. 
Otrzymały następującą ilość głosów:

1. budowa placu zabaw przy ul. Sandomierskiej 160 - koszt 
220 tys. zł, głosowało za 862 osób - 13 miejsce,

2. budowa alei spacerowej ul. Nowowiejska (od Jesionowej do 
Pocieszki) - koszt 240 tys. zł zweryfikowany przez Komisję do 
kwoty 500 tys. zł uzyskał poparcie 639 osób, - 16 miejsce,

3. plac zabaw w obrębie Daleka 3, Romualda 2 i 4 - koszt 250 
tys. zł uzyskał poparcie 446 osób i zajął 27 miejsce,

4. przebudowa parkingu i budowa dróg p-poż. od ul. Śląska 
34 do ul. Leszczyńska 68 - koszt 1 mln zł – 416 głosów, 30. 
miejsce,

5. przebudowa parkingu przed budynkiem ul. Daleka 3 i 
Przychodni DALMED - koszt 50 tys. zł zweryfikowany przez 
Komisję do kwoty 150 tys. zł uzyskał 261 głosów i zajął 38 
miejsce,

6. przebudowa ul. Legnickiej (na odcinku od ul. Dalekiej do 
Sandomierskiej) - koszt 800 tys. zł zweryfikowany przez Komi-
sję do kwoty 1 360 tys. zł. - wniosek poparło146 osób, co daje 
50 miejsce pod względem ilości oddanych głosów.

Należy dodać, że z inicjatywy Zespołu Szkół Katolickich 
zgłoszony został wniosek o modernizację miejskiej ul. Św. 
Stanisława Kostki znajdującej się na terenie Os. Zagórska - 
Północ. Poszerzenie ulicy, modernizację oświetlenia, budowę 
chodnika i utworzenie miejsc parkingowych oszacowano na 
1 700 tys. zł. Na projekt ten głosowało 1691 osób i zajął on 6 
miejsce na liście zadań.

Biorąc pod uwagę, że w zasobach KSM mieszka 24 tysiące 
kielczan, ilość osób popierających zgłoszone wnioski jest bardzo 
mała. Dlaczego tak się stało? 

Wnioski z KSM – poza stawką
Reflekcje o budżecie obywatelskim
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Za mało głosów
Nie przypuszczam, że nie zależy nam na poprawie infrastruktu-

ry w osiedlach finansowanej z budżetu miasta, a nie z funduszy 
KSM. Tym bardziej, że niektóre przedsięwzięcia są zawiązane 
bezpośrednio z bezpieczeństwem mieszkańców. Myślę, że 
przyczyna nikłego zainteresowania projektami wynika z tego, 
że był to pierwszy budżet obywatelski w Kielcach. Być może 
zabrakowało wiary, że jakieś przedsięwzięcia zostaną jednak 
zrealizowane.

Drugą przyczyną – według mnie – był krótki okres zgłaszania 
wniosków, a później po ich rozpatrzeniu przez Komisję, równie 
krótki okres głosowania. No i brak osób, które mogłyby zainicjo-
wać akcję zbierania podpisów pod określonymi wnioskami.

Wreszcie ostania przyczyna, to niechęć mieszkańców do udzie-
lania informacji o posiadanym numerze PESEL, wynikająca z 
obawy ich nieprawnego wykorzystania, o czym niejednokrotnie 
wspominają media. W tym przypadku, zarówno KSM jak i 
Urząd Miasta stosuje odpowiednie standardy związane z ochro-
ną danych osobowych, więc jest pewne, że numer nie zostanie 
udostępniony osobom postronnym.

Zdaniem prezydenta Wojciecha Lubawskiego „wszystkie 
projekty, które uplasowały się na wysokich miejscach na liście 
będą poważnie brane pod uwagę w następnych latach”. To 
istotne zapewnienie, ale jeśli uwzględnimy punktację, nasze 
tegoroczne wnioski raczej szans nie mają. 

Chyba, że podejdziemy poważnie do „budżetu obywatelskie-
go” na 2015 rok.

Dlatego już dziś trzeba wytypować zadania, które będą speł-
niać wymagania regulaminu, zapoznać z nimi jak największą 
liczbę mieszkańców i przekonać ich do wzięcia udziału w 
głosowaniu. 

Największą rolę w tym przypadku winny odgrywać Admi-
nistracje Osiedli oraz Zarząd Spółdzielni. Zadania w ramach 
przyszłorocznego „budżetu obywatelskiego” można zaprezento-
wać w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. I 
przekonać mieszkańców, że warto na nie zagłosować. Uważam, 
że stać nas na to, aby w przyszłym roku nasze wnioski uzyskały 
poparcie, gwarantujące przyjęcie ich do realizacji.

ANDRZEJ BATORy

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego uzyska-
nych na dzień 31 marca 2011 r. stan zasobów mieszkaniowych 
Polski to prawie 13,5 mln mieszkań i 49,9 mln izb o łącznej 
powierzchni 946,3 mln m2. 

Przyrost liczby mieszkań od spisu powszechnego w 2002 r. 
wyniósł 1,1 mln tj. 8%. Najwyższy przyrost liczby mieszkań 
odnotowano w woj. mazowieckim ( 14,4%) i małopolskim 
(10,4%). Najniższy zaś w woj. śląskim ( 3,4%) oraz święto-
krzyskim (3,7%). W ostatnich latach również liczba mieszkań 
oddawanych do użytku systematycznie spadała. Jeszcze w 2008 
r. spółdzielnie oddały 8,7 tys. nowych lokali, ale w 2011 r. już 
tylko 3,8 tys. W stosunku do 2002 r. liczba nowo wybudowanych 
mieszkań spółdzielczych spadła o 75%. 

Z ogółu mieszkań 92,9% stanowiły lokale stale zamieszkałe 
(ok. 12,5 mln). W miastach znajdowało się 67,5%, a na wsi 
32,5% zasiedlonych lokali. Niezamieszkałych było 963 tys. 
mieszkań tj. 7,1% łącznej liczby mieszkań z tego 5,6% w 
miastach i 10,3% na wsi. Średnia wielkość mieszkań wyniosła 
72,4m2 z malejącym o 2,6% udziałem mieszkań do 50 m2. Ros-
nącej wielkości mieszkań towarzyszyła zmniejszająca się liczba 
osób zasiedlających je. Nadal przeludnienie dotykało jednak 
ponad 15% ludności na wsi i 9% w miastach. 

W dniu 31 marca 2011 r. odnotowano 1mln 333 tys. mieszkań o 
tzw. substandardzie z tytułu: złego stanu technicznego budynku, 
niedostatku instalacji wewnętrznej i nadmiernego zaludnienia. 
Stanowiło to 10,6% mieszkań stale zamieszkałych.

Znaczna część zasobów traci żywotność. Są to lokale wybu-
dowane w latach (1918–1944) tj. 20,5% ogółu i winny zostać w 
niedługim czasie wycofane z eksploatacji, co zwiększy istniejącą 
lukę mieszkaniową. 

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest zdecydowanie nieko-
rzystna, spada popyt na mieszkania o pełnej wartości rynkowej. 
Społeczeństwo ubożeje i coraz mniej ludności zainteresowanych 
jest zakupem mieszkania na własność po cenach rynkowych. 

Z danych GUS wynika, że 15% gospodarstw domowych w 
Polsce uznanych zostało za biedne. Dalsze 13,5% jako rodziny 
zagrożone ubóstwem, a kolejne 16% dotyczy gospodarstw, 

którym nie wystarcza po-
siadanych środków fi-
nansowych na pokrycie 
potrzeb i w związku z 
tym zalegają z opłatami 
za użytkowane miesz-
kanie lub nie są w stanie 
systematycznie spłacać 
kredyt mieszkaniowy. Za-
tem prawie połowa pol-
skiego społeczeństwa żyje 
w niedostatku i nie stać 
jej na zakup własnego 
mieszkania. Wydatki zaś 
na mieszkanie i nośniki 
energii ulegają stałemu 
wzrostowi i są dużym 
obciążeniem zwłaszcza dla gospodarstw domowych rencistów 
i emerytów, którzy na te cele przeznaczają odpowiednio 26,8% 
i 24,5% swoich wydatków.

Odnotowano także znaczny wzrost liczby osób zalegających 
z opłatami za mieszkanie. 

Ogółem w 2011 r. z opłatami zalegało prawie 2 mln obywateli 
na łączną kwotę 1,9 mln zł. 

W spółdzielniach mieszkaniowych zalegało 40,4% użytkowni-
ków mieszkań na kwotę przekraczającą 870 mln zł. W zasobach 
komunalnych zalega zaś 41% użytkowników na 488 mln zł, a 
we wspólnotach mieszkaniowych 18,7% na 457,5 mln zł. 

Zmiana polityki mieszkaniowej państwa w kierunku własności 
spowodowała, że znaczna część społeczeństwa, korzystająca 
dotychczas z lokali społecznych stała się nagle właścicielem 
tych lokali. Jednakże z prawem własności wiążą się obowiązki 
pełnego pokrycia kosztów utrzymania lokalu i części wspól-
nych nieruchomości. Obowiązki te przekraczają możliwości 
wielu osób „uwłaszczonych” na zasobach spółdzielczych czy 
komunalnych. 

MACIEJ SOLARZ
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Stawki eksploatacji na rok 2014 dla każdej z 70 nieruchomości 
mieszkaniowych i 19 garażowych zostały ustalone i oszacowane 
na bazie planowanej ich realizacji w roku bieżącym, zweryfi-
kowanej o czynniki mające istotny wpływ na ich wielkość w 
2014 r. (przyjęto wzrost kosztów o około 2,4% - prognozowany 
wskaźnik inflacji według założeń projektu budżetu państwa na 
2014 r.) oraz przewidywanych przychodów z opłat wnoszonych 
przez użytkowników lokali znajdujących się w tych nierucho-
mościach.

Po konsultacjach w Radach Osiedla i komisjach Rady Nadzor-
czej, stawki opłat tzw. zależnych od Spółdzielni wprowadzone 
od 1 stycznia 2014 r. zatwierdzone zostały na plenarnym posie-
dzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2013 r. W strukturze 
opłat stawki w poszczególnych składnikach przedstawiają się 
następująco:

Eksploatacja nieruchomości mieszkaniowych
Stawki opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali miesz-

kalnych zajmowanych przez członków Spółdzielni od 1 stycznia 
2014 r. kształtują się w zasobach kieleckich od 1,67 zł/m2/m-c 
do 2,77 zł/m2/m-c, zaś w Bielinach 0,80 zł/m2/m-c i Bodzentynie 
1,00 zł/m2/m-c.

Średnia stawka dla 70 nieruchomości wynosi 1,84 zł/m2/m-c.
Stawki opłat eksploatacyjnych, odrębne dla każdej nierucho-

mości, zmienione zostały w następujący sposób:
- zwiększono opłaty w 16 nieruchomościach:
podwyżka opłat o 0,05 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,06 zł/m2/m-c - 2 nieruchomości 
podwyżka opłat o 0,07 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,08 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,10 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,11 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,12 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,13 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,14 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,15 zł/m2/m-c - 2 nieruchomości
podwyżka opłat o 0,17 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,18 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,19 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,22 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość
- zmniejszono opłaty w 3 nieruchomościach: 
obniżka opłat o 0,08 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
obniżka opłat o 0,12 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
obniżka opłat o 0,56 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 - pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie z 2013 r. 

w 51 nieruchomościach.
Dla osób niebędących członkami i posiadających prawo do 

lokalu na rok 2014 wprowadzono stawki na tym samym pozio-
mie jak obowiązujące członków Spółdzielni, gdyż w roku 2013 
przychody na pokrycie kosztów eksploatacji nie zostały zasilone 
częścią zysku za rok poprzedni.

Opłaty na remonty
Fundusz remontowy podobnie jak w latach ubiegłych tworzony 

jest głównie z opłat członków i nieczłonków Spółdzielni oraz jest 
zasilany w miarę wytworzenia się takich możliwości, zyskiem z 

własnej działalności gospodarczej spółdzielni, z którego zgodnie 
z art. 5 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mogą 
korzystać wyłącznie członkowie. W roku 2013 został on dofi-
nansowany częścią zysku wypracowanego w 2012 r. w kwocie 
300.000 zł, co w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań zajmowanych przez członków spółdzielni wynosi 
0,08 zł/m2/m-c. W związku z powyższym odpis na fundusz 
remontowy za 2014 rok dla osób, które nie są członkami Spół-
dzielni - zgodnie z przyjętą zasadą będzie wyższy o wysokość 
dofinansowania z zysku. Uwzględniając wzrost cen materiałów, 
robocizny i przewidywaną inflację opłaty na remonty zwięk-
szono następująco: 

- o 0,05 zł /m2/m-c do wysokości 1,25 zł/m2/m-c dla członków 
Spółdzielni 

- o 0,06 zł /m2/m-c do wysokości 1,33 zł/m2/m-c dla osób, które 
nie są członkami Spółdzielni.

Wysokość środków funduszu remontowego zmniejsza się o 
wysokość niezapłaconych czynszów, dlatego im więcej dłużni-
ków, tym mniej jest środków na remonty w danym roku.

Eksploatacja dźwigów osobowych
Opłaty za korzystanie z dźwigów os. są różne w poszczegól-

nych nieruchomościach i kształtują się od 4,00 zł/1 osobę/m-c 
do 8,00 zł/osobę/ m-c. 

Koszty eksploatacji dźwigów są zbliżone we wszystkich nie-
ruchomościach, z tym, że ilość osób przypadająca na 1 dźwig 
jest bardzo zróżnicowana (od 60 osób/1 dźwig do 128 osób/1 
dźwig), dlatego też im mniej osób uczestniczy w pokrywaniu 
kosztów eksploatacji dźwigów, tym niestety wyższe są opłaty 
z tego tytułu. 

W opłatach z tytułu korzystania z dźwigu osobowego dokonano 
następujących zmian :

 - zwiększono opłaty w 14 nieruchomościach
 podwyżka opłat od 0,50 zł/osobę/m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat od 1,00 zł/osobę/m-c - 3 nieruchomości
 podwyżka opłat od 1,50 zł/osobę/m-c - 4 nieruchomości
 podwyżka opłat od 2,00 zł/osobę/m-c - 3 nieruchomości
 podwyżka opłat od 2,50 zł/osobę/m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat od 3,00 zł/osobę/m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat od 4,00 zł/osobę/m-c - 1 nieruchomość
 - pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie z 2013 r. 

w 5 nieruchomościach.
Podobnie jak w roku 2013 z opłat za eksploatację dźwigów 

wyłączeni są członkowie Spółdzielni dysponujący spółdziel-
czym prawem do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) za-
mieszkujący partery, a członkowie Spółdzielni ze spółdzielczym 
prawem do lokalu mieszkujący na I piętrze wnoszą opłaty w 
wysokości 50%.

Najemcy lokali mieszkalnych i osoby, które nie są członkami 
spółdzielni oraz właściciele lokalu z prawem odrębnej włas-
ności, którzy są lub nie są członkami wnoszą opłaty za dźwig 
w pełnej wysokości bez względu na położenie zajmowanego 
mieszkania. (Szeroki komentarz do tej sytuacji Zarząd Spół-
dzielni przedstawił w „My z KSM” z grudnia 2011 r.)

Centralne ogrzewanie
Na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej Zarząd Spół-

dzielni zmienił od 1 października 2013 zaliczkowe stawki za 
centralne ogrzewanie w budynkach rozliczanych indywidualnie 
na sezon 2013/2014 wg następujących zasad:

1. Stawkę zaliczkową dla każdego lokalu wyliczono jako 
średnią indywidualnej stawki wynikającej z kosztu centralnego 
ogrzewania danego lokalu, uwzględniając trzy ostatnie okresy 
rozliczeniowe

2. Tak wyliczoną stawkę powiększono o 7%, przy czym nowa 

Zmiany opłat za 
użytkowanie w 2014 r.

mieszkań i garaży
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stawka nie może być niższa niż 2,80 zł/m2/m-c. 
Woda i ścieki 
Decyzją Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

w Kielcach od 1 sierpnia 2013 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody 
i odprowadzanych ścieków w zasobach kieleckich zwiększyła 
się o 0,75 zł/m3 i wynosi 9,42 zł/m3 w tym: woda 3,63 zł/m3 i 
ścieki 5,79 zł/m3. 

Wywóz śmieci 
W związku z nową organizacją zasad gromadzenia i odbio-

ru odpadów komunalnych przez Gminy, na terenie których 
funkcjonują nieruchomości wielolokalowe zarządzane przez 
Spółdzielnię i wyborem selektywnej metody zbiórki odpadów 
komunalnych od 1 lipca 2013 r. opłaty za wywóz odpadów 
segregowanych kształtują sie następująco:

- 9,50 zł/osobę /m-c na terenie Miasta Kielce 
- 12,00 zł/miesiąc dla gospodarstw domowych w Bodzentynie 

składających się z nie więcej niż 3 osób 
- 16,00 zł/miesiąc dla gospodarstw domowych w Bodzentynie 

składających się z nie mniej niż 4 osób 
- 13,00 zł/miesiąc dla gospodarstw domowych w Bielinach 

składających się z nie więcej niż 2 osób 
- 20,00 zł/miesiąc dla gospodarstw domowych w Bielinach 

składających się z 3 i więcej osób.
Podatek od nieruchomości i gruntowy
Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2014 r. 

pozostają na niezmienionym poziomie tj. 0,09 zł/m2/m-c zaso-
bach kieleckich i Bielinach oraz 0,07 zł/m2/m-c w Bodzentynie 
i dotyczą tych mieszkań, które nie posiadają prawa odrębnej 
własności.

Nieruchomości garażowe
Stawki eksploatacji w 19. nieruchomościach garażowych 

ustalono w wysokości wynikającej z przewidywanych kosztów 
na 2014 rok (indywidualne dla każdej nieruchomości garażo-
wej). 

Stawki opłat eksploatacyjnych za użytkowanie garażu (netto) 
od 1 stycznia 2014 r. kształtują się od 0,55 zł/m2/m-c do 1,00 
zł/m2/m-c i odpowiednio:

zwiększono opłaty w 17 nieruchomościach garażowych
podwyżka opłat o 0,03 zł/m2/-m-c - 4 nieruchomości

podwyżka opłat o 0,04 zł/m2/-m-c - 9 nieruchomości
podwyżka opłat o 0,05 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,06 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,07 zł/m2/-m-c - 2 nieruchomości 
- pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie z 2013 r. 

w 2 nieruchomościach.
W związku z tym, iż obsługa garaży została przeniesiona do 

pozostałej (opodatkowanej) działalności Spółdzielni, a powstały 
wynik w rozliczeniu kosztów i przychodów nie podlega rozlicze-
niu z użytkownikami garaży (dotychczas rozliczano go w roku 
następnym) od 1 stycznia 2014 roku podwyższono i urealniono 
również stawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla 
każdej nieruchomości garażowej indywidualnie.

Zróżnicowanie stawki podatku w nieruchomościach ga-
rażowych wynikają z tego, iż przynależne grunty do danej 
nieruchomości są różnej wielkości, co w przeliczeniu na m2 
pow. użytkowej garażu daje różne stawki dla poszczególnych 
nieruchomości garażowych.

Stawki opłat podatku od nieruchomości i gruntowego (netto) 
od 1 stycznia 2014 r. w nieruchomościach garażowych kształtują 
się od 0,60 zł/m2/m-c do 0,86 zł/ m2/m-c i zmienione zostały w 
następujący sposób:

zwiększono opłaty w 17 nieruchomościach garażowych 
podwyżka opłat o 0,01 zł/m2/-m-c - 2 nieruchomości
podwyżka opłat o 0,02 zł/m2/-m-c - 4 nieruchomości
podwyżka opłat o 0,03 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,04 zł/m2/-m-c - 5 nieruchomości
podwyżka opłat o 0,05 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,06 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,07 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość 
podwyżka opłat o 0,08 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,25 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość 

- zmniejszono opłatę podatku o 0,03 zł/m2/m-c w 1 nierucho-
mości garażowej 

- pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie z 2013 r. 
w 1 nieruchomości garażowej.

HALINA JANUSZEK
Specjalista w Dziale Ekonomicznym

Biura Zarządu
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Podstawowym celem działania spółdzielni mieszkaniowych 
jest zaspokajanie różnego rodzaju potrzeb członków oraz 
ich rodzin, z których najważniejsze są oczywiście potrzeby 
mieszkaniowe, ale także gospodarcze, kulturalne czy spo-
łeczne. Ponieważ spółdzielnia jest organizacją członkowską, 
w procesie zarządzania jej majątkiem czy podejmowania 
kluczowych decyzji dotyczących na przykład rozwoju 
członkowie muszą brać udział. Konieczny jest zatem dialog, 
który identyfikuje potrzeby mieszkanców KSM i włącza ich 
w proces zarządzania Spółdzielnią. 

Zarówno organy samorządowe, jak również Zarząd i pra-
cownicy KSM wykorzystują wiele różnorodnych sposobów 
komunikacji z mieszkańcami. Tradycyjnie są to kontakty bezpo-
średnie (np. w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 
comiesięcznych dyżurów członków RN i rad osiedlowych czy 
w codziennej pracy Zarządu) i pośrednie (korespondencja tra-
dycyjna lub elektroniczna). 

Każda komórka funkcjonalna posiada własną skrzynkę mailo-
wą, odrębne adresy mailowe mają również wszyscy pracownicy 
zajmujący stanowiska kierownicze; informacje i niezbędne dane 
teleadresowe są na stronie internetowej www.ksm.pl w zakładce 
Kontakt czy na okładce książeczki opłat czynszowych. Jednak 
ze względu na dynamikę i zmienność rzeczywistości, w której 
żyjemy, w celu szybkiego i skutecznego przekazu wiadomości 
dotyczących Spółdzielni konieczne stało się wykorzystanie 
masowych, ogólnodostępnych form przekazu. 

Głównymi narzędziami w tym zakresie są wydawany przez 
Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową bezpłatny biuletyn infor-
macyjny „My z KSM” oraz strona internetowa Spółdzielni. 

Biuletyn „My z KSM”
Biuletyn „My z KSM” jest kompendium wiedzy o spół-

dzielczości mieszkaniowej. Pierwszy jego numer ukazał się 
w grudniu 1992 roku i miał uświetnić jubileusz 35 - lecia 
Spółdzielni. W tym też numerze określono zadania i cele, które 
miało realizować czasopismo, a więc zapewnienie właściwego 
przekazu informacji o treści, zakresie i sposobach działalności 
Zarządu, Rady Nadzorczej i jej komisji problemowych oraz 
rad osiedlowych. Najważniejszym założeniem redakcji było 
przedstawianie problemów związanych z zaspokajaniem potrzeb 
mieszkaniowych członków, gospodarką remontową, materiało-
wą i zasobami mieszkaniowymi, rachunkowością i finansami 
Spółdzielni w sposób wnikliwy i rzetelny, a przy tym na tyle 
prosty i praktyczny, by interesujące wiadomości znaleźli w nim 
wszyscy członkowie i współpracownicy KSM.

Biuletyn stał się więc próbą jasnego, a przy tym fachowego 
wyjaśnienia kluczowych problemów spółdzielczej rzeczywi-
stości, do których, jak zauważyli twórcy pisma, należał niski 
poziom wiedzy członków Spółdzielni na takie tematy, jak go-
spodarka remontowa, gromadzenie i wydatkowanie środków 
finansowych, rodzaje i zasady rozliczania świadczonych na rzecz 
Spółdzielni usług, ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych, 
prawne aspekty funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, 
a nawet prowadzona przez KSM działalność społeczno-kultu-
ralna. Należy podkreślić, że misja postawiona przed biuletynem 
przed 20 laty, jest do dziś aktualna i realizowana w kolejnych 
numerach pisma.

Na drugi numer „My z KSM” trzeba było poczekać do marca 
1995 roku, kiedy to Zarząd Spółdzielni postanowił rozpocząć 
jego stałe, cykliczne wydawanie w układzie kwartalnym. 

U źródła tej decyzji leżały zgłaszane wielokrotnie w czasie 
zebrań ówczesnych grup członkowskich wnioski o poprawę 
informacji kierowanej do członków. W odpowiedzi Zarząd 
uznał, że ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców, a przy 
tym interesująca formuła gazety będzie najlepszym sposobem 
na rzetelne prowadzenie polityki informacyjnej KSM.

Od pierwszego numeru redaktorem naczelnym biuletynu jest 
Prezes Zarządu KSM, Maciej Solarz, który wyznacza kształt 
czasopisma, dokładając starań, aby jak najpełniej realizowało 
ono swoją informacyjną misję. Zespół redakcyjny tworzą człon-
kowie Rady Nadzorczej, rad osiedlowych, Zarząd i pracownicy 
KSM, a także sami członkowie Spółdzielni. Należy również 
wspomnieć, że kwartalnik został zarejestrowany postanowie-
niem Sądu Okręgowego w Kielcach w rejestrze dzienników i 
czasopism, a także w międzynarodowym systemie informacji o 
wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 1732-5145. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiąz-
kowych egzemplarzach bibliotecznych, po dwa egzemplarze 
każdego numeru czasopisma przekazywane są do Biblioteki 
Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Kra-
kowie. Egzemplarze kwartalnika dostępne są również w czytelni 
czasopism Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

Od 20 lat w kolejnych wydaniach biuletynu znajdują się stałe 
rubryki problemowe. Jedną z nich jest zamieszczana w niemal 
każdym numerze informacja na temat prawnych aspektów 
funkcjonowania spółdzielczości, a zwłaszcza zmian w Prawie 
Spółdzielczym, w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz Statucie i regulaminach wewnętrznych KSM. 

Czytelnicy na bieżąco informowani są również o wszelkich 
projektach zmian przepisów prawnych. Sucha, często fragmen-
taryczna, a nawet stronnicza informacja na temat kolejnych 
projektów restrukturatyzacji spółdzielczości mieszkaniowej 
w Polsce, którą przekazują ogólnopolskie media, w biuletynie 
„My z KSM” opatrywana jest praktycznym komentarzem, 
dzięki czemu członkowie Spółdzielni mają możliwość dokona-
nia pełnej i wiarygodnej oceny, co proponowane zmiany będą 
oznaczać w rzeczywistości dla milionów spółdzielczych rodzin 
w naszym kraju.

Redakcja pisma wiele miejsca poświęca najważniejszym ele-
mentom polityki finansowej Spółdzielni, a zwłaszcza zasadom 
ustalania i rozliczania stawek czynszowych za używanie miesz-
kań, garaży i lokali użytkowych, a więc gospodarce remontowej 
i cieplnej Spółdzielni, składnikom eksploatacyjnym opłat z 
tytułu rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi, dostarczającymi 
media i świadczącymi usługi, takie jak: dostawa wody, dostar-
czanie energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków czy wywóz 
odpadów. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy z mocy ustawy, 
prowadzone są szczegółowe rozliczenia przychodów i kosztów 
odrębnie dla każdej z 70 nieruchomości.

W wielu artykułach można odnaleźć najistotniejsze, aktualne 
informacje na temat bieżącego funkcjonowania Spółdzielni. 
Tradycyjnie w każdym majowym numerze kwartalnika za-
mieszczane są sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i 
Zarządu KSM. To szczególnie ważne przed obradami mającego 
miejsce w tym właśnie miesiącu Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Spółdzielni z racji zapewnienia powszechnego i łatwego 
dostępu do informacji o zadaniach zrealizowanych przez organy 
KSM, a także o planowanych, kluczowych kierunkach rozwoju 
Spółdzielni w kolejnych latach. Dużo miejsca znajdują również 
wówczas informacje na temat poszczególnych osiedli, a zwłasz-

„My z KSM” i www.ksm.pl
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cza najważniejszych, przeprowadzonych prac remontowych czy 
konserwacyjnych zasobów mieszkaniowych. We wrześniowych 
numerach biuletynu zamieszczane jest z kolei sprawozdanie z 
obrad WZC, z którego wszyscy czytelnicy mogą dowiedzieć się 
o podjętych uchwałach i przyjętych do realizacji wnioskach.

Autorzy artykułów piszą także o bieżących problemach w 
spółdzielczej rzeczywistości, informując np. o rosnących zadłu-
żeniach za mieszkania i ich skutkach dla wszystkich członków 
Spółdzielni, o prowadzonej przez KSM polityce windykacyjnej, 
o nasilającym się zjawisku wandalizmu i dewastacji spółdziel-
czego mienia, a także o skutkach nagłych zjawisk atmosferycz-
nych (wichur, śnieżyc, oblodzeń).

Na szczęście na spółdzielczą rzeczywistość nie składają się 
jedynie problemy, biuletyn „My z KSM” bardzo często daje 
również okazję do pochwalenia się szczególnymi osiągnięciami 
Spółdzielni, zdobytymi przez nią prestiżowymi nagrodami i 
wyróżnieniami. Na łamach pisma głos zabierają przedstawiciele 
władz spółdzielczych, organów samorządu terytorialnego, służb 
publicznych, którzy doceniają i wykorzystują możliwość dotar-
cia z informacjami do wielotysięcznej społeczności kielczan, 
zamieszkujących osiedla KSM.

Wiele artykułów ma charakter poradnika dla mieszkańców, 
np. na temat sposobów radzenia sobie z kłopotami z wentyla-
cją w okresie zimowym, zasad racjonalnego używania energii 

cieplnej w mieszkaniach, możliwości pozyskania 
pomocy mieszkaniowej z instytucji zewnętrznych, 
takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, spo-
sobów na uzyskanie skutecznej interwencji ze strony 
służb publicznych (Policja, Straż Miejska) w sytuacji 
międzysąsiedzkich konfliktów czy zagrożenia życia 
lub mienia.

Redakcja dużo miejsca poświęca również prowa-
dzonej przez Spółdzielnię działalności społeczno-kul-
turalnej, której najważniejszym celem jest integracja 
lokalnej społeczności mieszkańców, wytworzenie w 
nich poczucia dumy, przynależności, ale i odpowie-
dzialności za miejsce, w którym żyją, a zwłaszcza 
wychowywanie dzieci i młodzieży. Stąd relacje z 
organizowanych przez osiedlowe kluby kultury im-
prez, wernisaży czy cyklicznych zajęć, takich jak 
nieobozowa akcja zimowa i letnia.

Bardzo ważne jest również to, że biuletyn „My z 
KSM” nie ma charakteru zamkniętego, ukierunko-
wanego na jednostronny przekaz. Bardzo często za-
mieszczane są w nim głosy czytelników, na przykład 
w postaci artykułów z „loży szydercy” czy „listów 
do redakcji”, często o charakterze polemicznym, a 
nawet krytycznym. Redakcja otwarta jest na wszystkie 
opinie, na rzeczową dyskusję nad poruszanymi prob-
lemami, gdyż jest ona najlepszym świadectwem tego, 
że omawiane zagadnienia są rzeczywiście ważne dla 
czytelników. 

Kluczową misją biuletynu jest przekazywanie in-
formacji na temat najważniejszych zagadnień doty-
czących spółdzielczości mieszkaniowej. Ale biuletyn 
nie mógłby nazywać się pełnym, wszechstronnym i 
różnorodnym czasopismem, gdyby nie zamieszczane 
w nim również treści o nieco „lżejszym” charakterze: 
celne, dowcipne fraszki i okazjonalne wiersze autor-
stwa m.in. Stanisława Witonia, Stefana Kabzińskiego, 
Krzysztofa Nawrota, artykuły kulturoznawcze Mariana 
Winiarskiego, rubryka „czy wiesz, że”, będąca kom-
pendium wiedzy na temat i tych drobnych i bardzo 

poważnych spraw z otaczającej nas rzeczywistości, a nawet 
rubryka „na wesoło”, która daje coraz rzadszą obecnie okazję 
do spontanicznego, niewymuszonego śmiechu.

Warto jeszcze raz podkreślić, że idea stworzenia ogólnodostęp-
nego źródła informacji i misja przekazywania ich w sposób jak 
najbardziej rzetelny, a przy tym interesujący, którą wyznaczyli 
sobie twórcy biuletynu przed 20 laty, nadal przyświeca kolejnym 
numerom „My z KSM”.

O ile cele pozostają niezmienne, o tyle z biegiem lat zmieni-
ły się środki, którymi są one realizowane. Przede wszystkim 
zmianie uległa szata graficzna, objętość i nakład czasopisma: 
pierwszy numer miał format gazetowy i objętość 4 stron, do 
końca 1996 roku biuletyny były „czarno-białe”, pozbawione 
jakichkolwiek elementów graficznych, drukowane na słabej 
jakości papierze, o maksymalnej objętości 8 stron druku. 

Od 1998 roku objętość pisma zaczęła się powiększać, by osiąg-
nąć aktualnie od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, ożywio-
nych barwnymi zdjęciami, elementami graficznymi, wykresami. 
Pierwsze numery ukazywały się w nakładzie kilkudziesięciu 
- kilkuset egzemplarzy, obecnie kwartalnik „My z KSM” ma 
nakład około 2,5 tysiąca egzemplarzy, często uzupełniany 
„dodatkami” czy „wkładkami”, np. w postaci kalendarza czy 
tekstu ważnego aktu prawnego dotyczącego spółdzielczości 
mieszkaniowej. 

Stary i nowy wygląd strony internetowej Spółdzielni    www.ksm.pl
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Na przestrzeni 20 lat KSM współpracowała z trzema firmami 
wydającymi czasopismo: z Wydawnictwem EXBUD (1992-
1995), Drukarnią „SAM-WIL” (1995 - 2003), a obecnie z 
Wydawnictwem „IN PLUS”, które jest odpowiedzialne za 
całą techniczną stronę przedsięwzięcia: skład, szatę graficzną, 
korektę i druk biuletynu. Należy podkreślić, że w sposób profe-
sjonalny, rzetelny i terminowy wywiązuje się z zadania.

Kwartalnik „My z KSM” był pierwszym tego typu periody-
kiem poświęconym spółdzielczości mieszkaniowej w Kielcach 
i stał się wzorem dla biuletynów informacyjnych, wydawanych 
przez inne spółdzielnie mieszkaniowe. O wadze jego zawartości 
merytorycznej może świadczyć również to, że na prośbę Pani 
Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami 
w Gdańsku od 2011 roku artykuły z naszego czasopisma udo-
stępniane są dla potrzeb wydawnictw elektronicznych OIGN. 

Z prośbą o możliwość publikacji materiałów zawartych w 
naszym kwartalniku zwrócił się także Prezes Zarządu Insty-
tutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach i od 2012 
roku wybrane artykuły znajdują się na portalu internetowym 
i w newsletterze Instytutu. Jednak o popularności czasopisma 
przede wszystkim decydują jego czytelnicy. Kwartalnik cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców KSM, którzy 
wyczerpują jego nakład do ostatniego egzemplarza i z niecierp-
liwością dopytują się o kolejne numery czasopisma.

Strona internetowa www.ksm.pl
Równie ważną rolę informacyjną pełni strona internetowa 

KSM. W dniu 25 maja 2001 r. zarejestrowana została domena 
ksm.pl, która jest jednoznaczną nazwą identyfikującą Spół-
dzielnię w Internecie. Co ciekawe, o kilka dni wyprzedziliśmy 
wówczas inne firmy, np. Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową 

czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które nie mogły już 
wykorzystać w prosty sposób identyfikującej ich nazwy. 

Strona internetowa KSM działa w oparciu o Zarządzenie 
Prezesa Zarządu KSM, określające m. in. rodzaj i zakres pub-
likowanych na stronie informacji, wśród których znajdują się 
treści dotyczące: 

- podejmowanych i realizowanych przez Spółdzielnię kierun-
ków działania, 

- planowanych i wykonywanych na bieżąco zadań, 
- komunikatów do członków z zakresu spraw organizacyjnych, 

prawnych, statystycznych i porządkowych, 
- statutu, regulaminów wewnętrznych, tematyki obrad Walnego 

Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i rad osiedlowych Spółdzielni 
wraz z informacją o uchwałach podjętych podczas tych obrad, 
a niebędących w sprzeczności z przepisami o ochronie danych 
osobowych,

- wyników lustracji i rocznych sprawozdań finansowych,
- różnego rodzaju ogłoszeń, np. o organizowanych przez Spół-

dzielnię przetargach czy realizowanych inwestycjach.
Tworzenie strony internetowej Spółdzielni było procesem 

wymagającym nie tylko zgromadzenia materiałów, ale przede 
wszystkim zdobycia odpowiednich doświadczeń, znalezienia 
najwłaściwszych rozwiązań technicznych, przemyślenia jej 
szaty graficznej i układu. 

Pierwsza wersja strony została opublikowana w Internecie w 
2005 roku. Zawierała podstawowe informacje o Spółdzielni, 
pogrupowane w zakładkach: historia, kontakt, władze, statut, 
fotogaleria i aktualności. Na przestrzeni lat serwis internetowy 
KSM powiększał się i rozbudowywał, aby osiągnąć aktualny 
kształt żywej, wielotematycznej, globalnej wizytówki. 

Serwis internetowy KSM działa w oparciu o podstrony, których 
układ został przemyślany tak, by w sposób łatwy, „intuicyjny” 
można było odnaleźć żądane treści. Informacje pogrupowano 
tematycznie: w oddzielnych zakładkach Internauci mogą zapo-
znać się z historią Spółdzielni, jej władzami samorządowymi 
(Radą Nadzorczą, radami osiedlowymi), przepisami (statutem 
i regulaminami wewnętrznymi), sprawozdaniami, a także z 
tematyką podejmowaną na posiedzeniach Rady Nadzorczej i 
Zarządu KSM. 

Odrębne podstrony mają poszczególne komórki funkcjonalne 
KSM: Administracje Osiedli, Osiedlowe Kluby Kultury, Zakład 
Energetyki Cieplnej. Informacje o nich również pogrupowane są 
tematycznie w kilka zakładek, np. „o nas”, „kontakt”, „zadania”, 
„zasoby”, „Rada Osiedla”, „aktualności”, „galeria”. 

Strona internetowa Spółdzielni, ze względu na swój globalny 
i powszechny w dobie łatwego dostępu do Internetu charakter, 
to doskonałe miejsce na zamieszczanie istotnych ogłoszeń, np. 
o przetargach na prace remontowe, o dostępnych do wynajmu 
lokalach użytkowych, o terminach poszczególnych części Wal-
nego Zgromadzenia Członków czy dyżurach członków Rady 
Nadzorczej lub rad osiedlowych, o harmonogramie odczytu 
podzielników c.o. itd. W serwisie internetowym bardzo często 
zamieszczane są również apele, informacje o kampaniach spo-
łecznych, ostrzeżenia. 

Wszystkie ogłoszenia aktualizowane są na bieżąco, dzięki cze-
mu Internauci mają stały dostęp do najnowszych wiadomości.

Bardzo ważnym elementem strony są jej fotogalerie, w których 
można znaleźć zarówno zdjęcia, jak i filmy, np. z gali jubile-
uszowych, z uroczystości wręczenia Spółdzielni prestiżowych 
nagród, z organizowanych przez kluby imprez kulturalnych, a 
nawet z placów budowy, które dokumentują „od fundamentów” 
proces powstawania kolejnych inwestycji mieszkaniowych 
KSM.Zdjęcie okładki pierwszego numeru biuletynu „My z KSM” 
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Jak w każdym profesjonalnym i rzetelnym serwisie interneto-
wym, tak i na naszej stronie znajdują się także informacje, po 
które Internauci sięgają chyba najczęściej, a więc numery kont 
bankowych Spółdzielni i jej dane kontaktowe. To właśnie tutaj 
mieszkańcy mogą znaleźć numery telefonów, a także adresy e-
mailowe do wszystkich komórek funkcjonalnych firmy. 

Skorzystanie z tej formy kontaktu staje się z biegiem lat coraz 
bardziej popularne wśród interesantów, jako że nie pociąga 
za sobą żadnych środków finansowych, a przy tym pozwala 
zaoszczędzić tak cenny dla nas czas.

Zarząd KSM dokłada wszelkich starań, aby strona interne-
towa Spółdzielni była nie tylko jasna, przejrzysta i bogata w 
swojej tematyce, ale także, aby stale rozwijała się. Od kilku lat 
funkcjonuje na niej „poradnik mieszkańca”, w którym można 
znaleźć między innymi druki niezbędne do załatwienia różnego 
rodzaju spraw. Po pobraniu i zapisaniu pliku na swoim kom-
puterze, Internauta może wydrukować go lub przesłać drogą 
elektroniczną do konkretnej jednostki. Poradnik mieszkańca 
zawiera także ważne informacje dotyczące, np. aktualnych 
stawek czynszowych, racjonalnego gospodarowania ciepłem w 
mieszkaniu, a nawet ankietę, pozwalającą ocenić jakość obsługi 
interesantów w Spółdzielni. 

Od 2007 roku mieszkańcy mają możliwość korzystania rów-
nież z funkcji „iczynsze”, pozwalającej na sprawdzenie aktual-
nego salda swojego konta i wymiaru czynszu za mieszkanie. Co 
ważne, dostęp do tej funkcji jest odpowiednio zabezpieczony 
i wymaga autoryzacji: każdy zainteresowany nią mieszkaniec 
musi uzyskać własny identyfikator (numer ID) oraz hasło do-
stępu (aktualnie wydano ich około 2500).

Od stycznia 2013 roku w serwisie internetowym Spółdzielni 
udostępniono nowy moduł „giełdy mieszkaniowej”, pozwala-
jącej na nieodpłatne zamieszczanie ogłoszeń w kategoriach: 
„kupię”, „sprzedam”, „zamienię”,” wynajmę”, dotyczących 
zasobów mieszkaniowych KSM. Praktyka kilku miesięcy funk-
cjonowania pokazuje, że również ta nowa funkcja jest coraz 
chętniej wykorzystywana przez mieszkańców.

Tak różnorodna, wielotematyczna, bogata w ciekawą szatę 
graficzną strona internetowa to nie tylko efekt pracy tworzących 
ją ludzi, ale także dużych możliwości technologicznych. O 
ogromnym rozwoju infrastruktury teletechnicznej i technologii 
internetowych w KSM może świadczyć chociażby to, że funk-
cjonujące przed 10 laty łącze stałe SDI, wykorzystujące przewód 
telefoniczny o prędkości 115,2 kb/s aktualnie zastąpiono łączem 
światłowodowym o prędkości 20 mb/s, które jest w przybliżeniu 
dwieście razy szybsze. 

Podobnie jak popularność czasopisma mierzy się zaintereso-
waniem jego czytelników, tak popularność strony internetowej 
można zmierzyć liczbą wizyt. I tak na przykład w lutym 2006 
odnotowano około 1500 wizyt, podczas gdy w październiku 
2013 roku było ich 11 779. Rocznie liczba odwiedzin na stronie 
www.ksm.pl sięga około 90 - 100 tys., a od 2005 było ich już 
ponad pół miliona. Wszystko to pozwala stwierdzić, że stronę 
internetową KSM z pewnością określić można mianem naszej 
globalnej wizytówki.

Można zatem zaryzykować tezę, iż Zarząd Spółdzielni we 
właściwy sposób wypełnia obowiązki informowania członków 
o działalności Spółdzielni i pracy jej organów oraz o istotnych 
problemach stawianych spółdzielczości mieszkaniowej i sposo-
bach ich rozwiązywania. Spółdzielcze czasopismo „My z KSM” 
i strona internetowa www.ksm.pl realizują również misję więzi 
Spółdzielni z jej mieszkańcami.

ANNA SiKORA

W KSM od lat systematycznie prowadzimy działania w celu 
dostosowanie budynków wysokich, czyli 11- piętrowych, 
do obowiązujących norm ochrony p.pożarowej, co poprawia 
bezpieczeństwo zamieszkiwania. Zarządcy takich budynków 
zobowiązani są m.in. do nawodnienia tzw. pionów suchych 
oraz zapewnienia odpowiednich dróg dojazdowych dla wozów 
strażackich. Takie obowiązki, w formie dycyzji, nałożył na KSM 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W 2013 r. zakończono realizację budowy i przebudowy dróg 
pożarowych w rejonie 25. na 29 budynków wysokich. Prace 
w tym zakresie prowadzono w latach 2005 - 2013 jako nowe 
inwestycje. Łączny ich koszt wyniósł ponad 4,2 mln zł.

Zdając sobie sprawę, że właściwie wykonane drogi pożarowe 
nie będą spełniać swej funkcji, jeśli przez mieszkańców będą 
traktowane jako dodatkowe miejsce do parkowania pojazdów, 
Spółdzielnia, w ramach robót towarzyszących, poczyniła sta-
rania, aby przy okazji budowy dróg do budynków wysokich 
zwiększyć liczbę miejsc parkingowych w ich otoczeniu. Pozwo-
liło to zmniejszyć charakterystyczny dla osiedli wybudowanych 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
problem deficytu miejsc parkingowych w związku z obecnymi 
potrzebami w tym zakresie.

Najwięcej miejsc postojowych wybudowano w Osiedlu Sady, 
bo aż 278, w tym: przy ul. Warszawskiej 47 – 51, przy ul. No-
wowiejskiej 5 – 75, przy ul. Nowowiejskiej 15 – 120 oraz przy 
ul. Nowowiejskiej 24 – 32 miejsca. W pozostałych osiedlach, 
ze względu na brak terenu do wykorzystania na parkingi, moż-
liwości budowy nowych miejsc były bardzo ograniczone. I tak 
w osiedlu Sandomierskim powstało 10 dodatkowych miejsc 
postojowych (przy budynku przy ul. Szczecińskiej 3), zaś w 
Osiedlu Zagórska - Południe - 67 (przy ul. Chopina –7 oraz ul. 
Boh. Warszawy 3 i 5 –41, przy ul. Zagórskiej 64 – 12, natomiast 
przy ul. Karłowicza 13 i 15 – 14 miejsc postojowych).

Zgodnie z prawem przeciwpożarowym woda do celów gaśni-
czych powinna dochodzić do najwyższych kondygnacji budyn-
ku. Przed zmianą przepisów do podawania wody na najwyższe 
piętra budynków wysokich służyły tzw. suche piony, którymi 
woda tłoczona była dopiero wówczas, gdy zostały do nich pod-
łączone węże strażackie. Zmiana przepisów wprowadziła obo-
wiązek zapewnienia stałego nawodnienia pionów zasilających 
przeciwpożarową instalację wodociągową. Przepisy dokładnie 
określają, gdzie w budynkach powinny być hydranty i jaki musi 
być ich zasięg, minimalna wydajność itp. 

W 29 budynkach wysokich, jakie znajdują się w zasobach 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest 70 pionów pożaro-
wych, z czego:

* w Osiedlu Zagórska-Północ – 7 pionów w 5 budynkach;
* w Osiedlu Zagórska-Południe – 12 pionów w 10 budyn-

kach;
* w Osiedlu Sady – 30 pionów w 5 budynkach;
* w Osiedlu Sandomierskim – 21 pionów w 9 budynkach.
Spółdzielnia od 2009 r. realizuje przebudowę suchych pionów 

na nawodnione. Prace finansowane są ze środków funduszy 
remontowych poszczególnych osiedli. Warto dodać, że koszt 
ww. robót jest ogromny, a świadczyć może o tym fakt, że za 
31 zmodernizowanych dotychczas pionów KSM zapłaciła 
prawie 2,5 mln zł. To również koszty są przyczyną tego, że do 
modernizacji pozostaje 39 pionów pożarowych, z czego aż 22 
w osiedlu Sady.

JOLANTA ROKICKA

Wieżowce bezpieczniejsze
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Krzyżówka
Poziomo: 1) ....Rubika, 4) „Echo Dnia”, 9) ośmieszenie się, blamaż, 10) motyw dekoracyjny w architekturze w kształcie sty-

lizowanej głowy ludzkiej lub zwierzęcej, 17) ROZWIĄZANIE ZADANIA, 24) wyspa grecka, 25) elektroda dodatnia, 26) imię 
męskie, 27) tytuł filmu polskiego, 28) krasa, piękno, 29) kraj z piramidami, 30) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, 31) 
imię żeńskie

Pionowo:1) owoc,symbol świetnych interesów, 2) gorący wiatr pustynny, 3) dawna zbroja osłaniająca pierś, 5) Gregory Peck, 
6) druga epoka paleogenu, 7) wyższa pensja, lepsze stanowisko, 8) potwór kojarzony z Krakowem, 11) formacja drużyny piłkar-
skiej, 12) tytuł powieści L. Tyrmanda, 13) czeskie „tak”, 14) jeden z głównych bogów mitologii skandynawskiej, 15) legenda, 
16) cyfry przed adresem, 17) kwitnąca pora roku, 18) koń o białej maści, 19) tytułowy bohater dzieła W. Szekspira, 20) Cyprian, 
Kamil ...– polski poeta i znawca muzyki, 21) dolar lub funt, 22) praca, 23) wróżenie z kart, z ręki. 

 

Czytelnicy, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (wystarczy samo hasło) pod adresem: „My z KSM”, 
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26 będą uczestniczyć w losowaniu nagrody – niespodzianki. 
Rozwiązania należy przesyłać do 31 stycznia 2014 r. z dopiskiem  „Krzyżówka nr 3”.
Opracował Zdzisław Skowron – Kielce

Hasło krzyżowki nr 2 brzmi: SZMARAGDOWA ROCZNICA
Nagrody otrzymali: Cecylia Łaskawska, ul. Karłowicza 15, Maciej Oset, ul. Dębowa 2, Mieczysław Frynas, ul. Karłowicza 15, 

  Grażyna Woś, ul. Os. Barwinek 4, Dorota Idzik, ul. Pomorska 88, Tereska Zawadzka, ul. Daleka 25 – wszyscy z Kielc.
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Wakacyjne zajęcia w ramach tzw. Akcji Letniej organizowane 
były dla dzieci i młodzieży przez wszystkie kluby kultury Kiele-
ckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W bieżącym roku prowadzone 
były w Klubie „MINIATURA” od 1 lipca do 26 lipca tj. pełne 
4 tygodnie, w Klubie „POLONEZ” od 1 lipca do 31 lipca tzn. 
prawie 4,5 tygodnia oraz w Klubie „SŁONECZKO” od 29 lipca 
do 23 sierpnia, też przez 4 tygodnie. 

Przeprowadzona w tym czasie przez st. specjalistę ds. kontroli 
wewnętrznej Biura Zarządu we wszystkich Osiedlowych Klu-
bach Kultury kontrola „Akcji Letniej” dotyczyła przestrzegania 
przez Kluby wytycznych Zarządu, związanych z prowadzoną 
dokumentacją, bezpieczeństwem uczestników podczas zajęć, 
frekwencji i oceny strony merytorycznej zajęć, w tym także 
ich atrakcyjności.

W tegorocznej „Akcji Letniej” wzięło udział łącznie 183 
dzieci w tym:

w Klubie MINIATURA – 43 dzieci,
w Klubie POLONEZ – 69 dzieci,
w Klubie SŁONECZKO – 71 dzieci.
Z dokładniejszej analizy dotyczącej okresów uczestnictwa w 

zajęciach przez poszczególne dzieci wynika, że:
w Klubie „MINIATURA” 
- 22 dzieci brało udział w zajęciach przez jeden tydzień,
- 16 dzieci brało udział w zajęciach przez dwa tygodnie,
- 5 dzieci brało udział w zajęciach przez trzy tygodnie,
w Klubie „POLONEZ”
- 30 dzieci brało udział w zajęciach przez jeden tydzień
- 20 dzieci brało udział w zajęciach przez dwa tygodnie
- 15 dzieci brało udział w zajęciach przez trzy tygodnie
- 4 dzieci brało udział w zajęciach przez cztery tygodnie.
a w Klubie „SŁONECZKO” 
- 45 dzieci brało udział w zajęciach przez jeden tydzień,
- 19 dzieci brało udział w zajęciach przez dwa tygodnie,
- 4 dzieci brało udział w zajęciach przez trzy tygodnie,
- 3 dzieci brało udział w zajęciach przez cztery tygodnie.
Z powyższych danych wynika, że ponad połowa dzieci uczest-

niczyła w zajęciach tylko przez 1 tydzień, a powodem tego – wg 
informacji uzyskiwanych od rodziców – jest sytuacja finansowa 
rodzin. Przekłada się to w wyraźny sposób na liczbę uczestni-
ków, która w stosunku do lat poprzednich stopniowo maleje.

Oceniając sam program zajęć proponowanych przez kluby 
należy stwierdzić, że jest on różnorodny, atrakcyjny, a tema-
tyka zajęć jest dostosowana do wieku uczestników i aktualnie 
panujących warunków pogodowych.

W ramach „Akcji Letniej” – przypomnijmy – kluby organi-
zowały: 

- cotygodniowe wyjazdy do pływalni „Perła” w Nowinach oraz 
do ośrodka jazdy konnej MAAG w Dyminach, gdzie poza jazdą 
konną było każdorazowo zorganizowane nieodpłatnie atrakcyjne 
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek,

- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego 
w Kielcach nieodpłatne zorganizowało wycieczki do Muzeum 
Techniki i Przyrody w Starachowicach, co bardzo uatrakcyjniło 
program zajęć,

- pozostałe wycieczki, to połączone ze wstępem do zoo wyjaz-
dy do Krakowa i Warszawy, do Jędrzejowa (zwiedzanie Muzeum 
Zegarów), skansenu w Tokarni , Ostrowa (zajęcia w tzw. „ptasim 
azylu”), Kurozwęk oraz do Nowej Słupi wraz z wejściem na 
Święty Krzyż i zwiedzaniem Huty Szklanej.

 - rajdy po mieście i okolicach (Stadion, Karczówka, Geopark), 
wyjścia do Bajkoalndu i Teatru KUBUŚ, zwiedzanie Muzeum 
Narodowego w Kielcach i zwiedzanie Ośrodka Myśli Patrio-
tycznej, wizyta z Jednostce Ratunkowo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej

- zawody na kręgielni oraz także zajęcia klubowe, a więc gry 
i zabawy sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne.

Nadmienić należy, iż w trakcie wyjazdów uczestnicy nieod-
płatnie otrzymywali słodycze i napoje.

W każdym klubie odbywały się warsztaty prewencyjne na 
temat bezpieczeństwa, prowadzone przez policjantów z IV Ko-
misariatu Policji, oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej prowadzone przez Grupę Ratownictwa PCK.

Obowiązująca w br odpłatność za tygodniowe uczestnictwo 
w zajęciach wynosiła w „MINIATURZE” – 100 zł (członkowie 
Spółdzielni płacili 80 zł) w „POLONEZIE” – 105 zł (członko-
wie Spółdzielni płacili 90 zł) a w „SŁONECZKU” – 110,70 zł 
(członkowie Spółdzielni płacili 92,25 zł). Biorąc pod uwagę ilość 
i różnorodność zajęć, w jakich uczestniczyła młodzież kwoty te 
należy uznać za niewysokie.

Po przeprowadzonej w Klubach kontroli należy stwierdzić, 
że:

1. zajęcia były atrakcyjne i różnorodne, a odpłatność za uczest-
nictwo w zajęciach nie jest wysoka,

2. opieka nad dziećmi była właściwa, a liczebność grup przy 
wyjazdach zgodna z wytycznymi dotyczącymi ilości opiekunów 
dla zachowania bezpieczeństwem dzieci 

3. w trakcie tegorocznych zajęć nie zanotowano wypadków 
wśród dzieci.

ANDRZEJ BATORy

Jeszcze o „Akcji Letniej” 2013 r.

Okiem kontrolera
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Od 1 lipca tego roku inaczej gospodarujemy odpadami 
komunalnymi. Po zmianie przepisów, Gmina Kielce stała 
się właścicielem odpadów komunalnych, zobowiązanym do 
zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. 
Radni ustalili metodę obliczania opłaty od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę 
opłaty za 1 osobę, uzależnioną od faktu prowadzenia bądź nie 
segregacji odpadów, która wynosi odpowiednio 9,50 lub 12 zł 
miesięcznie. Nowe zasady mają doprowadzić do odzyskiwania 
jak największej ilości surowców nadających się do ponownego 
przetwarzania.

Zarząd KSM składając deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami oświadczył, że w zasobach Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkańcy będą prowadzić selek-
tywną zbiórkę odpadów komunalnych, co skutkuje naliczeniem 
obniżonej opłaty w wysokości 9,50 zł/os/m-c, płaconej przez 
mieszkańców w ramach czynszu za użytkowanie mieszkania. 

Należy dodać, że stworzone zostały warunki do prowadzenia 
segregacji. Przed każdą altanką, lub wewnątrz zostały ustawione 
kolorowe lub odpowiednio oznakowane pojemniki. 

Jako kryterium do naliczania opłat za gospodarowanie odpa-
dami przyjęto osoby faktycznie zamieszkałe w poszczególnych 
budynkach. Natomiast opłaty dla właścicieli i najemców lokali 
użytkowych nalicza się wg wskaźników nagromadzenia od-
padów komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Kielce wprowadzonym 
uchwałą Rady Miasta w grudniu ubiegłego roku.

Ponieważ właściciele i najemcy lokali użytkowych oraz grun-
tów korzystają ze wspólnych pojemników z mieszkańcami, 
zobowiązani są również do segregacji odpadów. Opłaty wg 
stawek za pojemnik, obowiązujących przy stosowaniu segregacji 
odpadów, za pośrednictwem KSM wnoszą do gminy. Natomiast 
na rzecz Spółdzielni (zgodnie uchwałą Zarządu) płacą za ko-
rzystanie z altanki śmietnikowej. 

W okresie przygotowania do wejścia w życie nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbyło się 
kilka spotkań Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych 
z przedstawicielami gminy, na których spółdzielnie zgłaszały 
uwagi do nowego systemu odbioru śmieci.

Spośród 13 kieleckich spółdzielni mieszkaniowych KSM była 
najbardziej aktywną i wiodącą, co spowodowało m.in. zmianę 
systemu pobierania opłat – do dnia 10. każdego miesiąca za 
m-c poprzedni, a nie jak proponowano wcześniej za bieżący 
miesiąc kalendarzowy. Wynegocjowano ponadto pozostawienie 
dotychczasowej częstotliwości wywozu śmieci oraz dostosowa-
nie ilości pojemników do faktycznych potrzeb. 

Jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad, wszyscy 
mieszkańcy, najemcy i właściciele lokali użytkowych w zaso-
bach KSM otrzymali informację o zasadach gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym o obowiązku ich segregacji. 

Początki wdrażania ustawy były dość trudne. Wyliczono i 
przekazano do Urzędu Miasta Kielce ilość pojemników ko-
niecznych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu. 
Administracje Osiedli przygotowały miejsca przy altankach 
śmietnikowych do ustawienia pojemników do zbiórki odpadów 
segregowanych. 

W pierwszym okresie obowiązywania ustawy ilość pojemni-
ków do segregacji oraz częstotliwość ich opróżniania nie była 
wystarczająca. KSM była jednak w korzystniejszej sytuacji niż 
inne spółdzielnie mieszkaniowe, gdyż odpady nadal odbierała 
VEOLIA Sp. z o.o., z którą współpracujemy od kilkunastu lat. 
Rozmowy o dowóz brakujących pojemników, ustalenie często-
tliwości ich opróżniania, ustalenie zasad odbioru gabarytów, 
trawy, gruzu i liści prowadzono więc dwutorowo – z Gminą 
Kielce i ze spółką VEOLIA.

Sytuacja unormowała się kiedy firma Veolia Sp. z o.o. wygrała 
przetarg na odbieranie odpadów w Kielcach. Dzięki temu KSM 
uniknęła wymiany pojemników, dodatkowo firma dostarczyła 
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wy-
posażenie w pojemniki odbyło się nieodpłatnie (nie ponosimy 
również kosztów dzierżawy). 

Na osiedlach KSM znajduje się 360 pojemników na odpady 
komunalne zmieszane i 227 pojemników do selektywnej zbiórki. 
Odpowiedzialność za pojemniki oraz dbałość o ich stan tech-
niczny i estetyczny należy do właściciela nieruchomości, czyli 
do Spółdzielni. Dlatego musieliśmy zapłacić 13.886 zł za 14 
plastikowych pojemników spalonych w dniach 15 i 16 lipca 
br. Ponieważ policja zatrzymała młodocianych sprawców tych 
pożarów, Zarząd KSM wystąpi do komornika o zwrot kosztów 
spalonych pojemników.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości na terenie 
Kielc, odbieranie odpadów wielkogabarytowych następuje raz 
na kwartał. Taka częstotliwość odbierania gabarytów sprzed 
altanek śmietnikowych powodowałaby zaśmiecanie i wpływa-
łaby negatywnie na estetykę osiedli. W związku z powyższym 
Zarząd KSM przeprowadził rozmowy z przedstawicielami fir-
my VEOLIA, w celu doprecyzowania zasad odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, gruzu, skoszonej trawy i liści. Ustalono, 
że gabaryty oraz gruz zwożone są do podstawionych na terenie 
kotłowni przy ul. Żniwnej kontenerów, wymienianych po za-
pełnieniu. W zamian VEOLIA zabiera gabaryty i gruz z jednego 
stałego miejsca, bez konieczności objeżdżania wszystkich alta-
nek usytuowanych na 4. osiedlach, raz w kwartale. 

Pozostałe odpady tj. skoszona trawa i liście dowożone są trans-
portem własnym na kompostownik na terenie firmy VEOLIA 
przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. 

Natomiast przy ul. Piekoszowskiej 390 zorganizowany jest 
dodatkowy doraźny Gminny Punkt Zbierania Odpadów Ko-
munalnych czynny od poniedziałku do piątku od 8-15-tej, do 
którego każdy mieszkaniec może indywidualnie oddać odpady 

Śmieci po nowemu 

Jak funkcjonuje system gospodarowania odpadami 
komunalnymi w KSM?

Kolorowe pojemniki przed altanką śmietnikową
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wielkogabarytowe, niewielkie ilości odpadów zielonych, czy 
gruz budowlany. Prawdopodobnie w grudniu br. punkt ten zo-
stanie przeniesiony na ul. Magazynową 4. Będzie można tam 
dowieźć własnym transportem m.in. zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, świetlówki, meble, czy zużyte opony. 

Nowelizacja ustawy wymusiła na Spółdzielni comiesięczne 
przygotowywanie obszernej dokumentacji dot. ustalania i 
rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami. W marcu br. 
sporządzono pierwsze karty nieruchomości oraz deklaracje o 
wysokości opłat za śmieci dla budynków mieszkalnych i lo-
kali użytkowych w Kielcach, Bielinach i Bodzentynie oraz dla 
wspólnot mieszkaniowych, które aktualizowano w lipcu br.

Każda zmiana ilości osób zamieszkałych w poszczególnych 
nieruchomościach oraz każda zmiana najemcy lokalu użytko-
wego powoduje konieczność aktualizacji karty nieruchomości.
Średnio co miesiąc sporządza się ok. 70 skorygowanych kart.
Ponadto comiesięcznie sporządzane są deklaracje o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą 
do zmiany ilości osób i wyliczenia opłat są informacje prze-
kazywane przez Administracje Osiedli do Działu Czynszów i 
Windykacji KSM. 

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez użytkowników 
mieszkań o zmianie ilości osób opracowano druki oświadczeń, 
które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, 
lub są dostępne w siedzibach administracji osiedlowych. 

Do dnia 10. każdego miesiąca Spółdzielnia, na podstawie zło-

żonej deklaracji, odprowadza na wskazany przez Urząd Miasta 
indywidualny numer rachunku bankowego opłatę w wysokości 
ok. 180 tys. zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych na terenie 
miasta. 

Opłatę do Gminy Bodzentyn odprowadza się kwartalnie do 
dnia 15-go pierwszego miesiąca danego kwartału, natomiast 
opłatę do Urzędu Gminy w Bielinach również kwartalnie, ale 
do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. 

Po czterech miesiącach od wejścia w życie nowelizacji ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. (z późn. zmianami) o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach możemy stwierdzić, że spra-
wa wywozu odpadów komunalnych została unormowana, a 
występujące na początku nieprawidłowości zostały wyelimi-
nowane. 

Zarząd Spółdzielni prosi o przestrzeganie zasad prowadzenia 
zbiorki selektywnej i wrzucania odpadów do odpowiednio 
oznakowanych pojemników, zarówno mieszkańców jak również 
właścicieli i najemców lokali użytkowych. Bardzo ważne jest 
również zgniatanie opakowań. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prze-
widuje odpowiedzialność zbiorową. W razie stwierdzenia przez 
firmę wywożącą śmieci braku selektywnej zbiórki i powiadomie-
nia o tym fakcie Gminy, zostanie odebrana zniżka za segregację 
i naliczona wyższa opłata. 

BARBARA PAWEŁEK

Każdego roku w Europie, w tym również w Polsce, ponad 700 
tys. osób traci przytomność i umiera w miejscach publicznych w 
wyniku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) z powodu choroby 
serca, porażenia prądem, duszności i innych urazów. Objawy 
nagłego zatrzymania krążenia (NZK) to: utrata przytomności, 
(brak reakcji na głos i dotyk), braku oddechu i zanik tętna. 

Parlament Europejski ustanowił 16 października br. „Europej-
skim Dniem Podnoszenia Świadomości w Nagłym Zatrzymaniu 
Krążenia i dostępności AED w miejscach publicznych”. AED 
– Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny to jedyny ratunek dla 
serca przed przyjazdem karetki pogotowia. 

W Polsce wypracowano roczny kalendarz kampanii:
• 17.10. - 21.12.2013 – popularyzacja wiedzy poprzez udział 

w pokazach, happeningach, imprezach plenerowych, wykładach 
i seminariach na terenie całego kraju,
• 4.01. - 24.02.2014 – akcja „Zimowa Wioska AED”. 
W każdą sobotę, zgodnie z zaplanowaną trasą, w wytypowa-

nych zimowych kurortach Polski będą odbywały się imprezy 
popularyzuje kampanie „AED Szansa dla Serca”.
• 1.03. - 21.06.2014 – popularyzacja wiedzy na pokazach, 

happeningach i piknikach w całym całego kraju,
• 5.07. - 30.08.2014 – „Letnie Miasteczko AED”.
W każdą sobotę, zgodnie z zaplanowaną trasą, w miejscowoś-

ciach wypoczynkowych będą odbywać się imprezy populary-
zujace cele kampanii „ AED Szansa dla Serca”.

6 września 2014 roku na Placu Zamkowym w Warszawie 
odbędzie się happening na zakończenie akcji.

W kampanii opartej na społecznej inicjatywie i wolontariacie 

ludzi dobrej woli, w szczególności 
należy:
•  zachęcać władze lokalne, 

kierownictwa przedsiębiorstw 
i instytucji do rozmieszczenia 
Automatycznych Defibrylatorów 
Zewnętrznych w miejscach pub-
licznych • w sposób pośredni 
podnosić bezpieczeństwo zdrowia 
publicznego, promować jakość i zdrowy stylu życia, profilaktykę 
zdrowotną w odniesieniu do chorób układu krążenia, przyczy-
niających się do zawału serca i jego następstw.

Do końca 2013 r. w ramach kampanii zostanie przeszkolonych 
w pierwszej pomocy 350 osób w grupach 18-osobowych. W 
przyszłym roku tysiąc wolontariuszy –  instruktorów będzie 
szkolić Polaków w zasadach użycia Automatycznych Defibry-
latorów Zewnętrznych w miejscach publicznych.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej planuje w I 
kwartale 2014 roku przeprowadzenie szkolenia 20 pracow-
ników z pierwszej pomocy przedmedycznej w/g norm Unii 
Europejskiej.

Wspólnie z PCK, zgodnie z wnioskami wynikającymi z tre-
ningu Obrony Cywilnej w dniu 31 października br., przeprowa-
dzimy w maju 2014 r. Zawody o puchar Prezydenta Kielc. dla 
4-osobowych Zespołów Ratownictwa Medycznego ze wszyst-
kich spółdzielni mieszkaniowych naszego miasta. 

BOLESŁAW KUŁAKOWSKI

Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „ AED - szansą dla serca”

Obrona Cywilna o pierwszej pomocy przedmedycznej
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To była piąta już edycja zmagań w konkursie na najład-
niejszy balkon/ogródek przydomowy w Osiedlach Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Konkurs trwał od 1 lipca do 10 
września 2013 r. Obejmował 3 etapy odrębnej punktacji, z 
których każdy kończył się komisyjnym przeglądem balko-
nów i ogródków, udokumentowanym fotograficznie. Komisje 
oceniały kompozycję, kolorystykę i aranżację, technikę, oraz 
oryginalność nasadzeń (ilość, rodzaj, dobór gatunków) inno-
wacyjność i pomysłowość oraz ogólne wrażenie estetyczne. 

Udział w konkursie wzięły trzy Osiedla tj.: „Zagórska-Po-
łudnie”, „Sady” i „Sandomierskie”. Nie zgłosił się żaden z 
mieszkańców Osiedla „Zagórska-Północ”, a przecież również 
na tym Osiedlu można było zaobserwować pięknie ukwiecone 
balkony. 

W Osiedlu „Zagórska-Południe” finalistami konkursu zostali: 
* Pierwsze dwa miejsca uzyskały: Jadwiga Sabat - ul. Karło-
wicza 9 za najpiękniej ukwiecony balkon oraz Cecylia Gil - ul. 
Bohaterów Warszawy 17 za ogródek przydomowy. 

Komisja przyznała 3 wyróżnienia w kategorii „ogródki 
przydomowe” dla Barbary i Jarosława Dudów - ul. Bohaterów 
Warszawy 7, Krystyny Stawińskiej - Bohaterów Warszawy 7, 
Mieczysława Wolniaka - ul. Bohaterów Warszawy 15. Należy 
przyznać, że wszystkie były piękne, chociaż różniły się nasa-
dzeniami i kolorystyką.

W Osiedlu „Sady”: * Pierwsze dwa miejsca za ogródki przy-
domowe zdobyły: Maria Szuba - ul. Nowowiejska 24 oraz 
Elżbieta Szczygielska - ul. Nowowiejska 24. Panie wymieniają 
się doświadczeniami, pomagają sobie w zagospodarowaniu, roz-
mnażają roślinki i przekazują je innym mieszkańcom. Ogródki 
uprawiają ekologicznie, praktycznie bez stosowania środków 
chemicznych. Korzystając z lektury ogrodniczej wykorzystują 
naturalne metody ochrony roślin, nawożenia, ściółkowania i 
kompostowania. Bogata i różnorodna forma nasadzeń w tych 
ogródkach stanowiła ciekawą kompozycję przez cały sezon. 

* Drugie miejsce za dwa pięknie zagospodarowane ogródki 
zdobyła Stanisława Jamrożek - ul. Wiosenna 2.

* Trzecie miejsce również za ogródek przydomowy komisja 
przyznała Danucie Wnuk - ul. Nowowiejska 5, która odtworzyła 
rabatę na nowo po remoncie sieci centralnego ogrzewania. Ogró-
dek był zadbany, bardzo kolorowy i piękny przez cały sezon. 

W Osiedlu „Sandomierskie”
* Pierwsze miejsce uzyskała Barbara Grychowska - ul. Lesz-

czyńska 68 za kompozycję i piękną aranżację nasadzeń.
* Drugie miejsce komisja przyznała Halinie Samiczak - ul. 

Daleka 23 za najładniej ukwiecony balkon. 
* Trzecie miejsce przyznano Mirosławie Skrzypiec - ul. Da-

leka 27. 

Ponadto wyróżnienia otrzymały: panie Marianna Zawadzka ul. 
Sandomierska 154, Janina Sęk ul. Daleka 21, Elżbieta Kurowska 
ul. Daleka 25. 

Komisja doceniła kompozycję i aranżację balkonów, różnorod-
ność nasadzeń, oryginalność oraz ogólne wrażenie estetyczne 
przez cały okres trwania konkursu. 

Należy dodać, że podczas przeglądów komisje zauważyły 
również inne bardzo piękne, kolorowe balkony i ogródki przy-
domowe, które niestety nie zostały zgłoszone do konkursu. 

W związku z powyższym zasadny jest wniosek Rady Osiedla 
„Sady”, aby komisja na podstawie dokonywanego przeglądu 
mogła również zakwalifikować balkon, czy ogródek przydo-
mowy do konkursu, jeżeli nawet nie został złożony formularz 
zgłoszeniowy. 

Wniosek Rady Osiedla „Sady” zostanie uwzględniony w Re-
gulaminie konkursu na najładniej ukwiecony balkon/ ogródek 
przydomowy w roku 2014r. Zapewne dzięki temu w konkursie 
weźmie udział większy krąg mieszkańców. 

Konkurs w 2013 r. sprawił radość tym, którzy za wysiłek 
włożony w pielęgnację balkonów/ogródków zostali nagrodzeni 
oraz przechodniom, których oczy cieszyły piękne kompozycje 
kwiatowe. 

BARBARA PAWEŁEK

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy
balkon – ogródek I m. - J. Sabat, Karłowicza 9 I m. - C. Gil, Boh. W-wy 17

Ogródek przy ul. Zagórskiej 64 – nie zgłoszony do konkursu

I m. - M. Szuba, Nowowiejska 24Wyróżnienie B.J. Dudek, Boh. W-wy 7

III m. M. Skrzypiec, Daleka 27 I m. B. Grychowska, Leszczyńska 68

Ogródki piękne
i niezgłoszone
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dokończenie ze str. 3
Myślę, że nie są to zabawne określenia dla mieszkańców za-

wdzięczających swoim oszczędnym sąsiadom wysokie koszty 
ogrzewania (powyżej 3,50 zł/m2/m-c). 

Dotychczas stosowane sposoby rozliczania kosztów ogrzewa-
nia mogłyby im dać korzystniejsze wyniki pod warunkiem, że 
w każdym mieszkaniu zostaną zaizolowane cieplne przegrody 
wewnętrzne oddzielające je od sąsiadów oraz piony instalacji 
c.o. jest to jednak nierealne technicznie i ekonomicznie zwłasz-
cza jeśli chodzi o pierwsze zadanie. 

Nowoczesny podzielnik 
Czy zatem są inne możliwości wyeliminowania lub złagodze-

nia skutków tego niekorzystnego dla rozliczeń zjawiska? 
Otóż w ostatnich latach wprowadzane są dwie nowe metody 

określenia kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzin-
nych z wykorzystaniem 
pomiaru temperatury w 
pomieszczeniach. Jedna 
jest dopracowywana a 
druga już funkcjonuje 
w oparciu o wskazania 
podzielników kosztów 
ogrzewania i pomiarze 
temperatury w pomiesz-
czeniu. 

W tym roku skończył 
się 10 letni okres trwało-
ści ok. 4200 szt. elektro-
nicznych podzielników 
zainstalowanych w 29 
budynkach. 

Zarząd KSM, biorąc pod 
uwagę aktualne przepisy, 
projekt nowelizacji Pra-
wa Energetycznego jak 
również Dyrektywę Rady Unii Europejskiej z 4 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, podjął decyzję 
o kontynuowaniu rozliczania ciepła na podstawie wskazań pko 
w tych budynkach i ogłosił przetarg na wymianę w/w partii 
podzielników. Wymogi zawarte w specyfikacji przetargowej 
korespondowały z zapisami w/w aktów prawnych. 

Najbardziej istotne z nich to:
* powszechny obowiązek opomiarownia budynków mieszkal-

nych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz indy-
widualnego rozliczania kosztów ciepła zgodnie ze wskazaniami 
urządzeń pomiarowych w terminie do 31.12.2016 r., 

* zobowiązanie do stosowania ciepłomierzy i wodomierzy 
lokalowych, a tam gdzie montaż ciepłomierzy jest technicznie 
niewykonalny lub zbyt kosztowny do obligatoryjnego stosowa-
nia podzielników kosztów ogrzewania,

* w projekcie nowelizacji Prawa Energetycznego m.in. w 
art. 192 ust. 4 oraz art. 193 ust. 1 pkt. 3 zobowiązuje się do 
stosowania podzielników kosztów ogrzewania i metody cyt. 
„uwzględniającej ilości ciepła dostarczanego do lokalu z pionów 
grzewczych lub przenikania pomiędzy lokalami, oszacowanego 
w szczególności na podstawie rejestracji temperatury powietrza 
w lokalu jeżeli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie 
uzasadnione. 

W wyniku przetargu w dniach 27 i 28 maja 2013 r. Komisja 
Przetargowa wybrała firmę Eco-Therm Kielce, która przed-
stawiła najkorzystniejsza ofertę spośród 5 firm oferujących 
nowoczesne elektroniczne podzielniki wraz z systemem roz-
liczeniowym. 

Oferowany przez Eco-Therm elektroniczny podzielnik Hy-
droclima - RFM umożliwia rozliczenie kosztów ogrzewania z 
uwzględnieniem standardowego wskazania wartości zużycia 
oraz średniej temperatury pomieszczeń w sezonie grzewczym. 
Ponadto rejestruje szereg innych parametrów przydatnych w 
procesie rozliczania i serwisu jak np. pamięć zużycia w każdym 
z 12 miesięcy czy rejestracja maksymalnej i minimalnej temp. 
grzejnika w sezonie grzewczym i inne. Nowością jest odczyt 
danych z podzielnika drogą radiową co będzie wielkim udo-
godnieniem dla wszystkich i niewątpliwie przyspieszy termin 
wykonania rozliczeń. 

W tym miejscu należy poinformować, że corocznie Spółdziel-
nia wysyła około 1500 zawiadomień o drugim terminie odczytu 
do mieszkańców, którzy nie udostępnili lokalu w pierwszym 
terminie. 

Istotną zmianą w metodzie rozliczenia kosztów przy udziale 
tego podzielnika jest sposób rozliczenia kosztów zmiennych 
wynoszących obecnie 40%. Połowa (20%) będzie rozliczana wg 
standardowego wskazania podzielnika tak jak dotychczas, a dru-
ga polowa (20%) w oparciu o średnie wartości temp. zewnętrznej 
i w pomieszczeniu w sezonie grzewczym z uwzględnieniem 
powierzchni lokali. Nową zasadę rozliczania przy udziale po-
dzielnika Hydroclima RFM przedstawiono poniżej: 

a) Koszt zmienny I w wysokości 20% całkowitych kosztów 
ogrzewania rozlicza się proporcjonalnie do wartości zużycia 
określonego na podstawie iloczynu wskazań podzielników z 
uwzględnieniem współczynników oceny grzejników i współ-
czynników wyrównawczych w danym lokalu,

b) Koszt zmienny II w wysokości 20% całkowitych kosztów 
ogrzewania rozlicza się proporcjonalnie do wartości zużycia 
określonego na podstawie iloczynu powierzchni danego lokalu 
i różnicy średnich temperatur wewnętrznej lokalu i zewnętrznej 
w danym sezonie grzewczym, co określa wzór: 

Koszt zmienny II = pl x (tw-tz)      gdzie:
pl- oznacza powierzchnie lokalu (m2)
tw- to średnia temperatura lokalu w sezonie grzewczym okre-

ślona przez pko
tz - to średnia temperatura zewnętrzna sezonu grzewczego

Powyższe zasady rozliczeń związane z zastosowaniem no-
wego podzielnika wraz szeregiem zmian formalno-prawnych 
wynikających z wieloletnich doświadczeń w rozliczeniu ciepła, 
wprowadzone zostały do Regulaminu indywidualnego rozli-
czania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych 
i użytkowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwałą 
Rady Nadzorczej Nr 27/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. 

Z udoskonaleniem zasad rozliczania ciepła po wprowadzeniu 
nowoczesnego podzielnika wiązane są duże nadzieje. Oczekuje 
się zrozumienia potrzeby zmian oraz szerokiej akceptacji ze 
strony mieszkańców, aby pojęcia racjonalnego i oszczędnego 
korzystania z ciepła nie wykluczały się wzajemnie.

Myślę, że za rok, po wykonaniu kolejnej analizy, tym razem 
już osobno dla obu metod rozliczenia ciepła na podstawie wska-
zań pko, będę miał przyjemność przedstawić Państwu szereg 
ciekawych informacji.

KIEROWNIK ZEC KSM
MACIEJ WŁUDyGA

Nawyk do (nie)grzania

Nowy podzielnik kosztów ogrzewania 
Hydroclima RFM
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Cmentarz Obrońców Lwowa
„W chwili, kiedy wykreślano granice Europy po I wojnie 

światowej, biedząc się nad pytaniem, jakie są granice 
Polski, Lwów wielkim głosem odpowiedział: Polska jest 
tutaj, tymi słowami mówił cmentarz głośnym głosem, 
Polska jest tutaj we Lwowie.„

(Ferdynand Foch – marszałek Francji, podczas wykładu na 
Uniwersytecie Lwowskim w 1923 r.)

Walki o Lwów w 1918 roku
W październiku 1918 roku rozpadają się Austro-Węgry, a na 

ziemiach byłej monarchii tworzą się narodowe państwa: Austria, 
Węgry, Czechosłowacja, Królestwo, SCHS-Jugosławia. Do 
walki przystępują Polacy, chcąc odbudować państwo polskie 
po 123 latach niebytu. Rodzą się również państwowo-twórcze 
tendencje narodu ukraińskiego. Austria poparła te idee Ukraiń-
ców, głosząc, że Galicja Zachodnia powinna przypaść Polsce 
natomiast Galicja Wschodnia niepodległej Ukrainie. 

Realizując ten zamysł, oddziały armii austriackiej, w której 
służyli Ukraińcy przerzucone zostały do Lwowa i okolic, zaś 
oddziały austriackie, w których służyli Polacy ekspediowano w 
inne rejony. W obliczu rozpadu monarchii habsburskiej zrodził 
się w Wiedniu utopijny pomysł stworzenia państwa ukraińskie-
go, którego władcą miał zostać arcyksiążę Wilhelm Habsburg.

W rezultacie we Lwowie gdzie Ukraińcy stanowili 10 proc. 
Polaków było 60 proc, a Żydów – 30 proc. znalazło się 12 tys. 
żołnierzy narodowości ukraińskiej. Ale to nie oni byli motorem 
przejęcia miasta. 

l listopada 1918 roku po północy Lwów zajęły regularne 
oddziały Strzelców Siczowych. Była to ukraińska formacja 
zbrojna, którą można porównać do Legionów Józefa Piłsudskie-
go. To oni pod dowództwem Dmitra Wytowskiego opanowali 
miasto, zajmując strategiczne punkty: koszary, ratusz, cytadelę, 
dworzec kolejowy, gmach policji, Wysoki Zamek, wywieszając 
na nich ukraińskie flagi. Po ulicach chodziły ukraińskie patrole 
a władzę przejęła Ukraińska Rada Narodowa. 

Polacy, którzy stanowili 60 proc. mieszkańców przeżyli 
wstrząs, gdy na plakatach były napisy w języku ukraińskim 
głoszące, że naród ukraiński zgodnie z własną i Wiednia wolą 
utworzył Ukraińskie Państwo.

Polacy w tym stanie spontanicznie przystąpili do walki. 
Pierwszy oddział powstańczy formuje się w szkole im. Sienkie-
wicza, liczył on 34 osoby, jako uzbrojenie mieli jeden pistolet 
i noże. Dowodził nimi kapitan Zdzisław Tatar Trześniewski, 
który wysłał 12 studentów i oficera do koszar by zdobyli broń. 
Owocem tej akcji było 20 karabinów i amunicja. Po uderzeniu 
na dworzec, gdzie Ukraińcy składowali broń, Polacy zdobyli 
samochód wypełniony granatami i amunicją.

Drugi oddział powstał w Domu Technika, jego dowódcą był 
podchorąży Ludwik Wasilewski, któremu udało się w kilka 
godzin stworzyć 250 osobowy oddział. Wśród żołnierzy było 
trzech synów prof. Ignacego Mościckiego późniejszego pre-
zydenta RP. 

Masowo do oddziałów polskich wstępowali ludzie młodzi, 
chłopcy 13-14 letni, gimnazjaliści i studenci. Te oddziały 
tworzyły kolejne polskie przyczółki. W mieście rozpoczęła się 
walka partyzancka. 

Ukraińcy stali się bezradni. 4 listopada Wytowski wydaje 
odezwę do ludności Lwowa zapowiadającą zbrodniczy odwet 

na cywilnej ludności Polski. Do Lwowa przybywają odsiecze 
z Przemyśla i Krakowa. Walki o Lwów trwają do 21 listopada 
1918 r., zakończone zostają ewakuacją z miasta oddziałów ukra-
ińskich. O świcie 22 listopada nad Lwowem powiewają biało-
czerwone flagi. Walki o Lwów pociągnęły wiele ofiar z obu stron, 
podwórka lwowskie zamieniły się w małe cmentarze, codziennie 
przybywały rzędy mogił w różnych częściach miasta.

Cmentarz Orlą Lwowskich (Campo Santo)
Po wyjściu wojsk ukraińskich ze Lwowa przystąpiono do 

uczczenia pamięci poległych. Mieszkańcy twierdzili, że Lwów 
nie powinien być miastem, w którym groby spotyka się co krok. 
Istniał już Cmentarz Łyczakowski, gdzie znajdowały się dwa 
pola, na których pogrzebano doczesne szczątki uczestników 
powstańczych zrywów. Na polu „Żelaznej Kompanii” leżeli 
uczestnicy powstania listopadowego, obok była górka ofiar 
powstania styczniowego. Dlatego postanowiono, że ofiary walk 
o Lwów muszą leżeć na Łyczakowie. Stwierdzono, że na po-
chyłym zboczu, schodzącym w stronę Pohulanki będą grzebane 
ofiary tych walk. Pochówek rozpoczął się 24 listopada 1918 r., 
a wczesną wiosną 1919 r. wzniesiono tam drewnianą kaplicę. 
Od kwietnia 1919 r. przenoszono tu ekshumowane zwłoki z 
różnych części miasta. To wtedy dojrzała myśl, że nie może to 
być zwykłe miejsce pochówków, lecz najpiękniejszy cmentarz 
wojskowy w Europie, który zyska zaszczytną nazwę Campo 
Santo „Pole Święte”. 

W lipcu 1919 r. matka 18-1atka, który zmarł w wyniku ran 
Maria Kiszkowa zorganizowała Straż Mogił Polskich Boha-
terów, której celem było uporządkowanie cmentarza. Na apel 
tej organizacji społeczeństwo Lwowa udzielało daleko idącej 
pomocy przy budowie tego cmentarza.

Rok po wydarzeniach lwowskich cmentarz poświecił arcy-
biskup lwowski Józef Bilczewski, beatyfikowany przez Jana 
Pawła II i kanonizowany przez Benedykta XVI.

Komitet Straży Mogił Polskich Bohaterów ogłosił konkurs ar-
chitektoniczny na koncepcję urządzenia cmentarza. Wpłynęło 5 
projektów, konkurs wygrał projekt Rudolfa Indrucha, oznaczony 
godłem „Białe Róże”. Autor był uczestnikiem walk o Lwów, 

Cmentarz Obronców Lwowa
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29- letnim studentem 5 roku Politechniki Lwowskiej. 
Prof. Stanisław Nicieja pisał o nim, że był młodzieńcem 

uzdolnionym artystycznie, malował obrazy, grał na skrzypcach. 
Miał stopień kapitana. Zmarł z 1927 roku z powodu gruźlicy, 
spoczywa na cmentarzu Orląt Lwowskich. 

Nazwa cmentarz Orląt lwowskich pochodzi od dzieci i mło-
dzieży walczących o Lwów. Orlęta miały od 9 do 15 lat. Uciekały 
z domu, nie uzyskawszy zgody rodziców, ginęły uświęcając 
swoją krwią lwowską ziemię. Takich chłopców- żołnierzy było 
kilkuset, ale na stałe do historii weszły dwa nazwiska: Jurek 
Bitschan i Antoś Petrykiewicz. To o nich pisali poeci Artur 
Oppman, Marian Hemar i inni.

Obaj pośmiertnie stali się kawalerami Virtuti Militari. Nie 
ma na świecie cmentarza, na którym dzieci spoczywają obok 
generałów, brygadierów. Na tym cmentarzu leży też metropolita 
ormiański Józef Teofil Teodorowicz, profesor chirurg Ludwik 
Rydygier i wielu innych. 

Indruch zaprojektował cmentarz genialnie na planie półkola 
niczym antyczny amfiteatr. Wejście na cmentarz jest od strony 
Pohulanki – dzielnicy Lwowa, przez bramę, a właściwie Łuk 
Chwały. Od łuku odchodzą glorietty, na łuku znajdują się ka-
mienne lwy, trzymające tarcze z napisem „Zawsze wierny tobie 
Polsko”. Po wewnętrznej stronie jest łaciński napis „Mortui sunt 
ut liberi vivamus” – „polegli abyśmy żyli wolni”. Jest również 
wykaz miejscowości gdzie toczyły się krwawe walki zarówno 
we Lwowie jak i Ziemiach Południowo-Wschodnich. 

Po przejściu łuku stoi Grób Nieznanego Żołnierza, a dalej są 
rzędy mogił i katakumby bohaterów walk. Po obu stronach ka-
takumb znajdują się dwa pomniki amerykańskich i francuskich 
żołnierzy walczących po stronie polskiej. Na samej górze jest 
murowana kaplica Orląt.

Kiedy w 1925 roku wznoszono w Warszawie Grób Nieznanego 
Żołnierza wylosowano cmentarz Orląt, z którego sprowadzono 
zwłoki do Warszawy. Na nekropolii Orląt spoczywa 194 niezi-
dentyfikowanych żołnierzy. Ekshumowano 3 trumny, spośród 
nich pewna matka, która straciła syna w 1920 r. pod polskimi 
Termopilami czyli Zadwórzem, wybrała jedną. W niej leżał 
żołnierz bez szarży. 

Te zwłoki specjalnym pociągiem przewieziono do Warszawy 
gdzie spoczęły na Placu Saskim. Od 82 lat delegacje przybywa-
jące do naszego kraju oddają hołd nieznanemu obrońcy Lwowa. 
Miasto Lwów odznaczono krzyżem Virtuti Militari. Tego aktu 
dokonał Marszałek Józef Piłsudski 22 listopada 1920 roku. 
Cmentarz budowano przez wiele lat, wzbogacając pomnikiem 
lotników amerykańskich i piechurów francuskich. Na tym cmen-
tarzu odbywały się pochówki wszystkich obrońców Lwowa, 
którzy zmarli w latach 20. i 30. Wg prof. Nicieji na Cmentarzu 
Obrońców spoczywa 2 859 osób.

Próby likwidacji cmentarza
We wrześniu 1939 roku niemieckie samoloty zbombardowa-

ły Lwów. Ofiary nalotów zostały pochowane na Cmentarzu 
Obrońców. Na mocy porozumienia Ribbentrop - Mołotow 
pod koniec września Niemcy przekazały Lwów Związkowi 
Radzieckiemu. 

Niestety decyzją Jałty, kresy południowo-wschodnie ze Lwo-
wem znalazły się ponownie na terenie ZSRR. Dla Polaków- 
mieszkańców Lwowa nastąpił „koniec świata”. Rozpoczęły 
się akcje wysiedleńcze nazywane „repatriacją” wysiedlani lwo-
wiacy zmuszeni byli do pozostawienia całego dorobku życia. 
Przez pierwsze lata po wojnie cmentarz zarastał chwastami i 
samosiejkami drzew, a na mogiłach wypasano bydło. 

Metodyczne niszczenie cmentarza, kradzież marmurów roz-

poczęło się w połowie lat 50. Zniszczono w tym czasie pomnik 
amerykańskich lotników i piechurów francuskich, roztrzaskano 
orła na grobie prof. Rydygiera, zniszczono polskie napisy na 
Łuku Chwały.

W pobliżu cmentarza zaczęto budować Pałac Młodzieży, 
dlatego splantowano część cmentarza i wybudowano na nim 
drogę. Komunistyczne władze Lwowa zadecydowały o likwi-
dacji cmentarza. 

W dniu 25 sierpnia 1971 r. na teren wjechały czołgi i spychacze 
równając obszar nekropolii. Przy pomocy czołgów próbowano 
zniszczyć Łuk Chwały. Został na nim tylko łaciński napis. Nie 
użyto dynamitu do zniszczenia cmentarza, gdyż na Pohulance 
potłukłyby się szyby w oknach. Pohulanka jeszcze przed wojną 
była ekskluzywną dzielnicą willową, a w czasach sowieckich 
zasiedlona został przez partyjnych notabli, weteranów i funk-
cjonariuszy NKWD.

W czasie niszczenia cmentarza Ormianie wynieśli nocą 
trumnę pochowanego tutaj arcybiskupa Józefa Teodorowicza i 
umieszczono ją w sobie tylko wiadomym grobowcu. Doczesne 
szczątki arcybiskupa zmarłego w 1938 roku Metropolity Lwow-
skiego obrządku ormiańsko-katolickiego żarliwego polskiego 
patrioty posła i senatora II RP powróciły w 2011 r. Obrzędom 
powtórnego pochówku przewodniczył metropolita warszawski 
Kazimierz Nycz.

Odbudowa cmentarza
Nekropolia Orląt była bodaj jedynym cmentarzem na świecie, 

który po 1989 r. „zmartwychwstał”. W 1989 roku nastąpiła 
zmiana ustroju zarówno w Polsce jak i ZSRR. Nowe postko-
munistyczne władze Lwowa jak również nacjonaliści ukraińscy 
nie byli w stanie blokować odtworzenia cmentarza.

W Żubrzy pod Lwowem miała swoją bazę polska firma Ener-
gopol, która realizowała kontrakty budowlane. Jej pracownicy 
w czasie wolnym, w niebywałym tempie przy pomocy ciężkiego 
sprzętu przystąpili do odgruzowania i porządkowania lwowskiej 
nekropolii. Całą akcją koordynował polski konsul Włodzimierz 
Woskowski za zgodą miejskich władz. Wykonawcami prac byli 
pracownicy Energopolu i Polacy mieszkający we Lwowie. Pra-
cowali pod nadzorem szefa bazy inż. Józefa Bobrowskiego, któ-
rego Jerzy Janicki nazwał „adoptowanym dzieckiem Lwowa”.

W dniu l listopada 1989 r. na Cmentarzu Orląt odbyło się 
polsko-ukraińskie nabożeństwo pojednania.

Niestety w lwowskim ratuszu do władzy doszli spadkobiercy 
OUN -UPA, którzy utrudniali odbudowę nie godząc się na 
odtworzenie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza napisu w 
oryginalnym brzmieniu „Nieznanym bohaterom poległym w 
obronie Lwowa i ziem Południowo-Wschodnich”. 

Ostatecznie na płycie znajduje się napis „Tu leży Żołnierz 
Polski poległy za Ojczyznę”. W dniu 25 czerwca 2005 r. w 
obecności prezydentów Kwaśniewskiego i Juszczenki nastąpiło 
otwarcie Cmentarza, a mszę celebrowali dwaj katoliccy metro-
polici lwowscy Marian Jaworski i Lubomyr Huzar. 

W tym samym czasie otwarto Memoriał Żołnierzy Ukraińskiej 
i Galicyjskiej Armii z monumentem mającym być konkurencją 
Łuku Chwały. Niestety nie udało się w pełni ukończyć odbu-
dowy cmentarza.

MARiAN WiNiARSKi
Bibliografia:
Marcin Hałaś „Oddajcie nam Lwów” Warszawa 2012 r. 
Wyd. Publishig Bollinarii House
Stanisław Nicieja „Kresowe Trójmiasto” Tom I i II 
Wyd. MS 2009
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Tak nazwaliśmy jubileuszową wystawę w klubie „Słoneczko” 
podsumowującą tegoroczne letnie plenery malarskie, które od-
były się po raz dwudziesty w Iłży i po raz dziesiąty w Chęcinach. 
Wystawa poplenerowa tradycyjnie jest efektem współpracy 
klubu z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, 
organizatorem plenerów. 

Oglądając prace obserwujemy zachodzące zmiany w przed-
stawianym krajobrazie. Malownicze zakątki pokazane z różnej 
perspektywy w słonecznej, letniej scenerii dodają wyjątkowego 
uroku znanym miejscom. O dobrą atmosferę i nastrój zadbali 
komisarze plenerów. 

Przez 19 lat w Iłży mentorem i przewodnikiem uczestników był 
Julian Bartosik, który niestety nie doczekał jubileuszu 20-lecia. 
Związany z klubem „Słoneczko” od 28 lat „człowiek-instytucja” 
o bogatym życiu zawodowym: nauczyciel akademicki, nauko-
wiec, a także społecznik, malarz, inicjator i animator działań 
kulturalnych oraz poeta, mimo słabości ciała, ożywiał się na 
czas plenerów. Wracały mu siły i chęci, aby znów usiąść przy 
sztalugach, spotkać się z przyjaciółmi w ukochanej Iłży. 

Pamięci Juliana Bartosika poświęcony był jubileuszowy 
plener, a także ostatnia – w maju 2013 r. – wystawa w klubie 
„Słoneczko”, podczas której zaprezentowano filmy (na podsta-
wie materiałów z archiwum: klubu, rodziny i przyjaciół), które 
miał otrzymać w prezencie urodzinowym. Było to wyjątkowe 
spotkanie z człowiekiem, któremu „chciało się chcieć”.

Lato zatrzymane na płótnie
Jesienne imprezy artystyczne w Klubie „Słoneczko”

Jubileusz Stanisława Rogali
Ponad 100 osób uczestniczyło w Jubileuszu 65 lat życia i 

45 lat pracy twórczej dr Stanisława Rogali – pisarza, poety, 
nauczyciela akademickiego, redaktora i regionalisty. 

Zaprezentowane na spotkaniu publikacje to 60 książek włas-
nych, ponad 100 pozycji redaktorskich, redakcja kwartalnika 
społeczno-kulturalnego „Nad Kamienną”. Jubilat był wielokrot-
nie nagradzany w konkursach literackich oraz za działalność 
artystyczną i społeczną. 

Przewodnikiem po twórczości St. Rogali była dr Anna Wzo-
rek z Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, która 
przedstawiła jego dokonania pisarskie. Sam autor dał się po-
znać jako człowiek skromny, dowcipny oraz bardzo rodzinny. 
Zaprezentował także fragmenty swoich utworów poetyckich 
oraz opowiadań. Była to także okazja do rozmów o literaturze 
oraz możliwość wzbogacenia prywatnych zbiorów o książki 
Jubilata. 

W okolicznościowej laudacji życzyliśmy Stanisławowi Rogali 
wytrwałości w poszukiwaniu i realizacji nowych wyzwań w 
życiu osobistym oraz artystycznym. Nie zabrakło gratulacji 
od marszałka województwa świętokrzyskiego, stowarzyszeń 
kulturalnych z kraju i regionu, przyjaciół, znajomych.

Stanisław Rogala to refleksyjny poeta, dociekliwy prozaik, en-
tuzjastyczny regionalista, to także człowiek nauki, systematycznie 
doskonalący się w dziedzinie humanistyki. (...) Sięgnąwszy raz 
po wiersze Stanisława Rogali, sięgniemy po nie po wielekroć. 
To prawdziwie szczere spojrzenie w głąb duszy, obnażające 
prawdę o człowieku, o jego budowaniu jedności z rozczarowań 
i nadziei... – napisała o Jubilacie Krystyna Kozieł.

ELŻBIETA SORBIAN

Komisarzem 6. plenerów chęcińskich jest Maria Salus – miesz-
kanka osiedla „Sandomierskie”. W plenerach uczestniczą ma-
larze z Ukrainy i Białorusi, których umiejętności i pracowitość 
podpatrują inni twórcy. 

Efektem letniego malowania jest ponad 100 prac rocznie. Wy-
stawa jubileuszowa stała się inspiracją do organizacji zajęć dla 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach. 
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, po obejrzeniu 
wystawy, namalowali własną wizję lata. Takie edukacyjne 
przedłużenie „życia wystawy”, praktykowane w „Słoneczku” 
od lat, jest dla wielu dzieci i młodzieży pierwszym krokiem do 
świata sztuki i wrażliwości.

ELŻBIETA SORBIAN

Wystawa „W kamieniu uwięzio-
ne” to debiut artystyczny Anny 
Sachajskiej, specjalistki od obróbki 
metali na zimno, zafascynowanej 
sztuką, malarstwem realistycznym, 
rysunkiem i grafiką. Autorka za-
częła tworzyć dla siebie i bliskich, obdarowując ich pracami z 
różnych okazji. Nie zabiegała o pokazanie własnej twórczości, 
której jednak warto się przypatrzeć.

Większość prac została namalowana na kamieniach, „otocza-
kach” z Zakopanego, różnych krajów Europy oraz Australii. 
Kamienie z ich nieregularnymi kształtami, wypukłościami stały 
się inspiracją i wyzwaniem do stworzenia swoistej kolekcji mi-
niaturowych krajobrazów oraz bukietów kwiatów malowanych 
farbami olejnymi. 

Piękne kompozycje dopasowane do kształtu kamienia, których 
motywem przewodnim są drzewa pokazywane w różnych porach 
roku. Ilość szczegółów zawartych na każdej, nawet najmniejszej 
powierzchni sprawia, że chcemy zobaczyć, co jest dalej.

Kompozycje kwiatowe, szczególnie polne kwiaty oraz 
ulubione słoneczniki, malowane są z ogromną starannością i 
pietyzmem. Pięknie oprawione prace stworzyły harmonijną 
całość. Uzupełnione zostały o rysunki i prace olejne ulubionych 
zwierząt: psów, koni.

W każdej z tych prac widać radość tworzenia, „malowanie 
sercem” oraz nastrojowość, co podkreśliła w czasie wernisażu 
Stanisława Zacharko – dyrektor Biura Wystaw Artystycznych 
w Kielcach. 

Elżbieta Sorbian
Kierownik OKK KSM „Słoneczko”

Artystyczny debiut
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25 stycznia 2013 r. Sejm powołał 26 osobową Komisję 
Nadzwyczajną do przygotowania z 8. projektów tekstów 
dwóch ustaw: prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych. W Komisji są reprezentowane wszystkie 
kluby parlamentarne. Większość tj. 16 posłów ma w niej 
współrządząca koalicja PO - PSL. Przewodniczącym Komisji 
został poseł Marek Gos z PSL.

Głównym celem jaki stoi przed „spółdzielczym ustawodaw-
stwem” jest zachowanie odrębności sektora spółdzielczego od 
podmiotów spółek prawa handlowego i uznanie spółdzielczej 
specyfiki tak w prawie spółdzielczym jak i w systemie podat-
kowym. W polskim systemie prawnym uregulowania wymaga 
kilka szczególnych, obecnie nie przestrzeganych cech spółdziel-
ni, wynikających z międzynarodowych zasad. 

Są to między innymi:
- Dobrowolne i otwarte dla wszystkich członkostwo,
- Obowiązek tworzenia rezerw i funduszy,
- Niepodzielny fundusz zasobowy,
- Lustracja i związki spółdzielcze,
- Równe traktowanie spółdzielni wobec prawa. 
Obecnie spółdzielczość mieszkaniowa jest odrębnie trakto-

wana wobec ustawy prawo spółdzielcze. Tylko ona nie może 
zastępować Walnego Zgromadzenia zebraniem przedstawicieli 
członków, tylko w niej obowiązują 3-letnie kadencje Rad Nad-
zorczych i wymóg pełnienia funkcji członka Rady tylko przez 
dwie kolejne kadencje. 

Ograniczenia te nie występują w innych branżach spółdzielczo-
ści poza spółdzielniami mieszkaniowymi. Czyż nie jest to wyraz 
jawnej dyskryminacji oraz braku demokracji? Konstytucja RP 
zapewnia, że wszyscy są równi wobec prawa, czy na pewno? 

Do końca października br. sejmowa komisja nadzwyczajna od-
była dziesięć posiedzeń, z których pierwsze trzy miały charakter 
organizacyjny i nie zabrakło na nich – niestety – pierwszych 
uszczypliwości pod adresem Prezydium Komisji i Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Stałym i głównym doradcą Komisji został 
prof. Krzysztof Pietrzykowski doradzający Sejmowi od lat. 
Posłowie – członkowie Komisji mają możliwość powołania 
swoich doradców. 

24 czerwca 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne (społecz-
na debata) nad zgłoszonymi przez kluby parlamentarne projekta-
mi ustaw zmieniającymi zasady działania spółdzielni wszystkich 
branż, a szczególnie spółdzielni mieszkaniowych. Wzięło w 
nim udział blisko 1400 osób, a około 1000 chciało zabrać głos. 
Wśród uczestników wysłuchania była kilkudziesięcioosobowa 
grupa zaopatrzona w gwizdki, kołatki, transparenty, ulotki itp. 
akcesoria, która – jak pisze Jan Sułowski – była spontanicznie 
dyrygowana przez urodziwą brunetkę i gitarzystę. 

Wysłuchanie potwierdziło, iż wolą spółdzielców jest, aby Sejm 
RP uchwalił nową ustawę Prawo Spółdzielcze, która będzie 
zgodna z międzynarodowymi zasadami spółdzielczości, Kon-
stytucją RP i obowiązywać będzie wszystkie typy spółdzielni.

Zakończyło się ono wyrażeniem protestu, podpisanego przez 
większość uczestników. Nigdy potem Komisja na posiedzeniach 
nie powróciła do zgłoszonych uwag i postulatów z debaty. 

W późniejszym terminie Komisja podejmie pracę nad ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Na posiedzeniach w lipcu i 
sierpniu br. Komisja postanowiła pracować w pierwszej kolej-
ności nad projektami części ogólnej prawa spółdzielczego, dla 
którego bazą będzie projekt ustawy zawarty w druku Nr 980 
sygnowanym przez PSL.

Z tego projektu mają być usunięte (nie brane pod uwagę) 
przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych branż spół-
dzielczości. Mimo tych ustaleń, pracę Komisji cechuje chaos.
Chociaż posłowie pracują nad drukiem nr 980, otrzymują tekst 
z naniesionym kursywą nowym brzmieniem poszczególnych 
artykułów, ustępów i punktów z druku nr 515, który zawiera 
krytykowany projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej. Dzieje 
się to bez skrępowania i przy aprobacie przewodniczącego Ko-
misji, który przestał się identyfikować z projektem PSL.

Czy w tej grze stroną wygraną będą miliony mieszkańców 
spółdzielczych zasobów? 

Do końca roku mogą odbyć się jeszcze trzy posiedzenia Ko-
misji, tymczasem do zakończenia prac nad projektem ustawy 
Prawo spółdzielcze pozostały do uzgodnienia treści trzynastu 
działów, między innymi takich jak:

1. Organy spółdzielni.
2. Gospodarka i fundusze spółdzielni.
3. Przekształcenia organizacyjne spółdzielni.
4. Likwidacja spółdzielni.
5. Upadłość i postępowanie naprawcze spółdzielni.
6. Lustracja.
7. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza. 
8. Przepisy karne.
9. Przepisy przejściowe i końcowe.
Jeżeli porównamy dotychczasowe tempo prac Komisji z ilością 

problemów, dla których należy poszukać rozwiązań w nowym 
prawie spółdzielczym, można przypuszczać, że zakończenie 
procedowania przedłuży się do 2015 r. Pozostanie wówczas do 
uzgodnienia treść projektu nowej ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Już dziś wiadomo, że w projektach zgłoszonych 
głównie przez klub PO jest wiele przepisów kontrowersyjnych 
i niezgodnych z Konstytucją oraz międzynarodową kartą zasad 
spółdzielczych, przyjętych przez Unię Europejską. 

Jak to się skończy trudno przewidzieć – czas pokaże. 

ZDZISŁAW WóJTOWICZ
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Delegacja przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych 
złożyła w Sejmie - na ręce przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw 
spółdzielczych Marka Gosa - protest spółdzielców Rzeczy-
pospolitej Polskiej przeciwko pracom nad projektami ustaw 
zmierzającymi do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. 
Protest podpisało ponad 40 tys. osób. 

Tekst „Protestu” przekazany został również do wszystkich par-
lamentarzystów, przewodniczących klubów sejmowych, a także 
Marszałka Sejmu Ewy Kopacz i premiera Donalda Tuska.

Poniżej publikujemy jego główne tezy. Pełny tekst ogłosiła 
Redakcja miesięcznika „Domy Spółdzielcze” w numerze 10. z 
października 2013 r.

Szanowni Państwo,
My, spółdzielcy - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy 

zaprzestania prac nad projektami ustaw dotyczących spółdziel-
czości mieszkaniowej, a w szczególności nad projektem autor-
stwa Platformy Obywatelskiej, zmierzającym do:

- likwidacji spółdzielni mieszkaniowych,
- podziału majątku stanowiącego mienie spółdzielni,
- powstania z mocy prawa wspólnot mieszkaniowych w miej-

sce majątku spółdzielczego, 
- ograniczenie kompetencji władz spółdzielni.
Ponowne forsowanie tych samych rozwiązań prawnych, które 

już raz były przedmiotem prac Sejmu i nie zostały uchwalone, 
ze względu na ich niekonstytucyjność, poważnie narusza zaufa-
nie obywateli do organów państwa i rządzącego ugrupowania 
politycznego. 

Zastanawiamy się: komu zależy na osłabieniu i niszczeniu 
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce? Jakie grupy nacisku 
czy grupy interesów odniosą korzyści ze zniszczenia struktur 
spółdzielczych osiedli, poprzez zastąpienie ich wspólnotami 
mieszkaniowymi i kto za to zapłaci? 

Spółdzielczość funkcjonująca nieprzerwanie od 150 lat, jest 
prywatną formą własności - prywatną w najbardziej demokra-
tycznym wymiarze, bo każdy członek ma jeden głos. Spółdziel-
czość to nie tylko odrębna forma prawna, ale odmienny model 
gospodarowania.

Istnieją w Polsce dobrze funkcjonujące spółdzielnie mieszka-
niowe, o nowej jakości zarządzania, które cieszą się zaufaniem 
mieszkańców, ich przykłady są dobrze znane parlamentarzy-
stom. 

Lektura proponowanych zmian wskazuje, że to nie my, ludzie 
mieszkający w budynkach spółdzielczych jesteśmy najważniejsi 
- projekt istotnie narusza nasze prawa obywatelskie zagwaran-
towane w Konstytucji, a także pociąga za sobą niekorzystne 
skutki prawne, ekonomiczne i społeczne. 

W zakresie skutków prawnych wskazujemy na to, że:
1.Wspólnoty mieszkaniowe mają powstawać automatycznie 

z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu.
W związku z powyższym projekt uniemożliwia obywatelom 

zaspokajanie potrzeb mieszka-niowych w formie spółdzielczej. 
Narzuca tylko tytuł do lokalu - prawo odrębnej własności lokalu 
zarządzanego na podstawie przepisów ustawy o własności lokali, 
a nie według zasad spółdzielczych. 

Obligatoryjna staje się również jedna forma zarządzania 
nieruchomościami spółdzielczymi - poprzez wspólnoty i to 
także w sytuacji, gdy nie wszystkie lokale w budynku zostały 
wyodrębnione. 

Takie zapisy są sprzeczne z zasadą zaufania obywateli do 
państwa, są sprzeczne z zasadą proporcjonalności oraz z zasadą 
przyzwoitej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

2.Projekt zakłada dzielenie własności prywatnej i przejmo-
wanie majątku spółdzielców przez wspólnoty. 

Posłowie PO proponując likwidację spółdzielni sankcjonują 
przejęcie prywatnej własności spółdzielców przez wspólnoty 
mieszkaniowe. I to bez określenia zasad umożliwiających 
rozliczenie spółdzielni ze wspólnotą, bez pytania spółdzielców 
czy chcą, aby ich majątek trafił w ręce wspólnoty i częstokroć 
przypadkowych, niekompetentnych zarządców.

W ten sposób narusza się zasadę ochrony prawa własności - 
jedną z podstawowych gwarancji każdego obywatela wynikającą 
z art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.Przestanie obowiązywać zasada solidaryzmu spółdziel-
czego. 

Wraz z uchwaleniem zmian przestanie obowiązywać jedna 
z podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni - zasada 
solidaryzmu spółdzielczego. Nikt już nie będzie pomagał ro-
dzinom, które z przyczyn niezależnych od siebie znajdą się w 
trudnej sytuacji. Jeśli każda nieruchomość będzie rozliczana 
odrębnie w oparciu o odrębny fundusz remontowy to niemoż-
liwe będzie prowadzenie remontów i korzystanie ze środków 
całej spółdzielni. 

4.Będziemy płacić za dłużników i tracić prawo do lokalu.
Za zobowiązania wspólnoty majątkiem osobistym odpowiadać 

będą wszyscy członkowie wspólnoty. Uderzy to w rodziny, dla 
których mieszkanie spółdzielcze stanowi jedyny majątek. 

Trudno się dziwić, że w świetle takich skutków sprzeciwiamy 
się narzucaniu członkostwa we wspólnocie i narażania nas, 
mieszkańców na utratę całego dorobku życia.

5. Utkniemy w sądach i będziemy tracić majątek na toczące 
się sprawy sądowe.

Skoro ustawodawca nie przewidział zasad przejścia majątku 
spółdzielni na wspólnotę to bez wątpienia decyzje w tym za-
kresie będzie musiał podjąć sąd. Tylko kto za to zapłaci? Kto 
będzie pokrywał koszty postępowania sądowego w przypadku, 
gdy właściciele 250 lokali w 19 piętrowym wieżowcu nie będą 
w stanie podjąć koniecznych uchwał. W jaki sposób wykonany 
zostanie najprostszy remont w bloku skoro zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego przeprowadzenie inwestycji wymaga zgody 
na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wszystkich 
współwłaścicieli.

Na ten temat posłowie Platformy Obywatelskiej milczą, gdyż 
to nie im przysłowiowy „sufit” zawali się na głowę zanim sąd 
wyda stosowne orzeczenie.

6. Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 
istotnych kwestiach wyłącza możliwość stosowania przepi-
sów tej ustawy.

7. Likwidacja spółdzielni i degradacja majątku. 
Propozycje posłów Platformy Obywatelskiej prowadzą w 

prosty sposób do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Spo-
woduje to wyprowadzenie ze spółdzielni majątku wspólnego, 
który dotąd służył zaspokojeniu potrzeb wszystkich użytkow-
ników lokali. Prawdziwą intencją projektodawców jest to, żeby 
zniknęły spółdzielnie, a powstały wspólnoty. Kto będzie nimi 
zarządzał? Zapewne nie spółdzielnie, bo projekt jasno pokazuje, 
że nie taki jest zamysł posłów Platformy Obywatelskiej.

PROTEST W OBRONIE
spółdzielni mieszkaniowych
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Pewnie również nie pojedyncze osoby bo nie poradzą sobie z 
zasobami spółdzielczymi. Nie sposób więc oprzeć się wraże-
niu, że to otwarta droga do zarządzania w formie spółek prawa 
handlowego, a w tym przypadku to już tylko odpowiedzialność 
mieszkańców wspólnoty pozostanie nieograniczona. Dlatego 
sprzeciwiamy się takiemu porządkowaniu przepisów, które 
prowadzą do wywrócenia dotychczasowego porządku prawnego 
i pomijają interes prawny mieszkańców spółdzielni. 

Sprzeciwiamy się projektowi, który pełen jest zapisów nie-
jasnych, niespójnych, nieprzejrzystych, który zawiera błędy 
logiczne i może powodować wątpliwości interpretacyjne.

Sprzeciwiamy się ingerencji w prawa właścicieli lokali, naru-
szeniu istoty prawa własności oraz wolności obywateli. 

Sprzeciwiamy się usunięciu spółdzielni mieszkaniowych z 
polskiego systemu prawnego. 

W zakresie skutków ekonomicznych i społecznych wska-
zujemy na to, że:

1.Spółdzielnie to jedne z lepiej zarządzanych przedsię-
biorstw. 

Rozbicie majątku spółdzielni pomiędzy wiele drobnych pod-
miotów spowoduje, że zarządzanie stanie się nieefektywne. 
Obecnie cały obszar spółdzielni zarządzany jest przez jeden 
podmiot. Pozwala to negocjować lepsze warunki współpracy 
z firmami dostarczającymi media czy wykonującymi prace 
remontowe. 

2.Brak inicjatywy i niepodejmowanie nowych inwestycji 
to jedne z głównych bolączek wspólnot. Posiadające kapitał 
spółdzielnie mogą nie tylko inwestować własne środki w nowe 
przedsięwzięcia, ale i pozyskiwać zewnętrzne środki finanso-
wania przy współudziale wkładu własnego. 

3.Infrastruktura osiedlowa: (drogi dojazdowe, skwery, place 
zabaw, parkingi, boiska), kto miałby zarządzać? Czy samorządy 
będą w stanie je przejąć i dalej gospodarować, czy po prostu cała 
infrastruktura podupadnie i przestanie funkcjonować na osied-
lach? Obecnie już są znane przypadki odgradzania się wspólnot 
mieszkaniowych płotem i szlabanami od innych zasobów. 

4.Ograniczenie czynników rozwoju środowisk lokalnych, 
w tym głównie upadek funkcji kulturalnych, społecznych oraz 
oświatowych w obrębie osiedli mieszkaniowych realizowanych 
obecnie poprzez spółdzielcze ośrodki kultury. 

5.Według danych statystycznych: co piąte mieszkanie w 
Polsce ma status spółdzielczy, budynki spółdzielcze były re-
montowane ze środków wspólnego funduszu remontowego. 
Tymczasem podział funduszy remontowych na poszczególne 
budynki uniemożliwi poważne remonty i spowoduje ich de-
kapitalizację. 

6.Projekt Platformy Obywatelskiej godzi we wszystko, 
co zbliża do siebie ludzi, powodując konflikty oraz skłócanie 
mieszkańców bloków osiedlowych poprzez nieuchronne po-
działy i przeciwstawne interesy. Zamiast jednej, dobrze zorga-
nizowanej i sprawnej spółdzielni mieszkaniowej powstanie np. 
100 wspólnot, a wraz z nimi chaos oraz bałagan i pogłębienie 
poczucia wyobcowania. 

7.Następować będzie likwidacja powszechnej dostępności 
do najtańszych form spółdzielczego mieszkalnictwa. Emeryci, 
renciści i bezrobotni staną się pierwszymi ofiarami proponowa-
nych zmian, nastąpi definitywny koniec niskich czynszów w 
spółdzielniach mieszkaniowych.

8.Nieuchronne zadłużanie lokali we wspólnotach mieszka-
niowych, obciążanie hipotekami lokali i sprzedaż przymusowa 
tych lokali przez wspólnotę. 

9.Wzrost bezrobocia obejmujący ponad 300 tys. osób 
zatrudnionych w spółdzielniach mieszkaniowych. Dotyczyć 

będzie nie tylko osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 
ale także pracowników fizycznych. 

My, spółdzielcy mieszkaniowi z całej Polski, jesteśmy roz-
czarowani nie spełnieniem obietnic przez rządzące krajem 
ugrupowanie i apelujemy teraz do Państwa, a w szczególności 
do członków Komisji Nadzwyczajnej Sejmu o:

- podjęcie racjonalnych decyzji w stosunku do projektu ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż zawarte w niej przepisy 
zmierzają do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej, a to jest 
sprzeczne z wolą obywateli i może spowodować falę ostrych 
protestów i niepokojów społecznych na skalę krajową,

- fakultatywność tworzenia wspólnot mieszkaniowych, nie z 
mocy prawa, a jedynie na wniosek większości obliczonej według 
wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej,

- przeprowadzenie szerokich konsultacji nad projektem ustawy 
ze środowiskiem spółdzielczym i mieszkańcami.

Oczekujemy, że uwzględnią Państwo głosy wyborców i unikną 
forsowania przepisów niekonstytucyjnych i szkodliwych dla 
przyszłości mieszkalnictwa w Polsce. To świat polityki odpo-
wiedzialny jest za kształt i przyszłość naszego państwa. Cele 
założone w projekcie ustawy Platformy Obywatelskiej nie są 
zbieżne z programem partii obywatelskiej. Jeszcze nie jest za 
późno, by uniknąć powszechnego poczucia istnienia przyziem-
nych przesłanek kierujących polskimi parlamentarzystami. 

Do pisma załączamy listy podpisane przez 40 tys. wyborców, 
którzy wyrazili swoją opinię w tej sprawie. 

Z poważaniem
Spółdzielcy – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

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

Atrakcyjna lokalizacja: blisko centrum, 
w pobliżu Politechniki Świętokrzyskiej. 

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

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

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

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

Atrakcyjne mieszkanie 
i lokal usługowy

Rzut mieszkania 69,28 m2 przy ul. Warszawskiej 49



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...

(MaS)(MaS)

Żona wraca wcześniej do domu i zastaje męża w łóżku z obcą kobietą.
– Kto to jest?
– Mój lekarz od twojego bólu głowy.

x x x 
Idzie facet z kobietą w ciąży pod rękę. Spotyka ich kolega faceta.
– Siemka.
– Cześć.
– Kiedy? – pyta koleś uśmiechając się znacząco, zerkając na brzuszek niewiasty.
– Siedem miesięcy temu. W nocy.

x x x
– Cześć, co robisz?
– Nic, pracuję.

x x x
Żona do męża w czasie kłótni: Mam nadzieję, że w raju kobiety są oddzielone od 

mężczyzn.
– Oczywiście. Inaczej cóż to byłby za raj?

x x x
Na lekcji religii ksiądz pyta: – Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg?
– U nas w łazience.
– Co ty mówisz Jasiu. Dlaczego?
– Bo codziennie rano mama wali do drzwi i krzyczy:
– Boże jeszcze tam jesteś?

x x x
Co mężczyzna mówi kobiecie na pierwszej randce, kiedy chce się udać do toale-

ty?
– Bardzo panią przepraszam, ale muszę na chwilę wyjść, aby pomóc przyjacielowi, 

z którym wkrótce panią zapoznam.
x x x

– Mężczyzna w żółtych slipach ma natychmiast opuścić teren pływalni – wrzeszczy 
ratownik.

– A dlaczego mam wyjść?
– Bo pan sika.
– Ale wszyscy sikają. 
– Ale tylko pan z trampoliny.

x x x
Fąfara poszedł do księgarni i pyta:
– Czy dostanę książkę pt. „Mężczyzna panem domu”?
– Niestety, nasza księgarnia nie prowadzi sprzedaży bajek.

x x x
Kobieta przechodząca pod ścianą budynku zauważa mężczyznę załatwiającego 

swoją potrzebę.
– Nie wstyd panu? Przecież sto metrów dalej jest szalet!
– A pani myśli, że ja mam węża strażackiego?

x x x
W autobusie. 
– Panie! Co się pan tak o mnie ociera? Ma pan na mnie ochotę?
– Nie...skądże...
– To odsuń się pan, bo może inni mają.

x x x
Mąż pyta żonę: – Kochanie, może napiszemy list do bociana?
– Po co, skoro twoje pióro i tak nie pisze.

x x x
Para narzeczonych dyskutuje podczas projekcji filmu. Jakiś poddenerwowany widz 

z tyłu mówi: – Hej, wy tam... Przecież nic nie słychać.
– A co byś chciał słyszeć? To są nasze sprawy.

Wystarczy, że kontrolerzy Zakładu Ener-
getycznego stwierdzą ślady manipulowania 
przy liczniku, np. porysowania na skutek 
przykładania magnesu neodymowego, by 
dostawca energii mógł zażądać karnych 
opłat za nielegalny pobór prądu, wykazując 
związek z działaniem odbiorcy. 

Sąd Okręgowy w Słupsku zasądził od 
odbiorcy (osoba fizyczna) 4,2 tys. zł za 
nielegalnie pobraną energię i 230 zł za 
montaż nowego licznika, powołując art. 
57 prawa energetycznego jako podsta-
wę.

Sąd Najwyższy wyrok ten utrzymał w 
mocy (sygn.akt II CNP 24/12), a Zakład 
Energetyczny nie musiał wykazywać 
dokładnej ilości nielegalnie pobranego 
prądu. Wystarczyło, że wykazał samą 
kradzież.

Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie 
z art.3 pkt 18 prawa energetycznego za 
nielegalne uważa się nie tylko pobieranie 
energii bez umowy, ale także z pomi-
nięciem, choćby częściowym układu 
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ, mającą wpływ na 
zafałszowanie pomiarów.

x x x
Jeżeli kupiłeś nowe mieszkanie od de-

welopera i ma ono wady, które ujawniły 
się w trakcie użytkowania mieszkania, a 
nie wiedziałeś o nich w chwili zawierania 
umowy, to możesz dochodzić swoich 
praw z tytułu rękojmi. Uprawnienia do 
zgłaszania wad wygasają po trzech latach 
od wydania lokalu. Jeżeli jednak właści-
ciel mieszkania będzie domagał się od 
dewelopera odszkodowania za szkody, 
które poniósł na skutek złego wykonania 
lokalu (budynku), to na zgłoszenie rosz-
czeń w tej sprawie ma dziesięć lat.

x x x
Nadal najpopularniejszym mocnym al-

koholem w Polsce jest wódka. Przypada 
na nią 86% naszych wydatków na napoje 
spirytusowe. Od wejścia Polski do UE 
w 2004 r. Polacy zaczęli masowo kupo-
wać szkocką whisky. Tylko od września 
2012 r. do sierpnia 2013 po raz pierwszy 
w historii wartość rynku tego alkoholu 
przekroczyła 1 mld zł, a Polacy kupili 13 
mln litrów szkockiej.


