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Samotnej matce czekającej 
w wigilijny wieczór na dorosłego syna, 
który obiecał że przyjdzie.

Oczekiwanie 

Jest czekanie, bez wiary w cud 
na telefon milczący
na kroki, których nie słychać
na dzwonek u drzwi

bez cichej ni głośnej 
skargi skierowanej do lustra
przecież pracuje, droga długa 
dojazd trudny i niebezpieczny 

może chory może głodny 
może bez pieniędzy, 
a może ona mu nie pozwoliła 
przyjść chociaż na chwilę

przyjdzie na pewno są uszka
i barszcz smaczny jak lubi...
nie przyjdzie będę musiała 
znowu wszystko wylać

twoje wejście ukłułoby serce 
i łzami zasłoniło oczy
radością pozbawiło tchu 
miękkimi nogami oparło o ścianę

Krzysztof Nawrot

Ubiegłoroczna łagodna zima spowodowała, że sezon grzewczy 2013/2014 był 
dla mieszkańców i użytkowników lokali KSM znacznie bardziej korzystny 
niż poprzedni sezon roku 2012/2013. 

Średnia temperatura ubiegłej zimy wzrosła do 4,760C (rok wcześniej 2,080C), 
w związku z czym zużycie ciepła w zasobach mieszkaniowych Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zmniejszyło się o około 14,6%. 

Jednocześnie, zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z sierpnia 
2013 r. wzrosły ceny taryfowe za ciepło. Średni wskaźnik wzrostu grup taryfowych 
wyniósł 4,58%. Spowodowało to także wzrost ceny ciepła wytwarzanego w KSM 
(cena nie była podwyższana od sierpnia 2010 r.). 

Jednak mimo wzrostu taryfy za ciepło, spadek zużycia energii cieplnej bu-
dynków, spowodował przeszło 4% spadek średniego kosztu ogrzewania o 11 
groszy/m2/miesiąc. 

Jak kształtowały się koszty ogrzewania w budynkach KSM? Ile osób miało 
nadpłatę, a ile dopłaciło do ogrzewania? 

Czytaj na stronach 13-14,16

Ciepła zima może się już  
nie powtórzyć

O rozliczeniach kosztów c.o. 2013/2014 czyli...

Czytaj na str. 3-4
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Na początku września br. w trakcie wykonywania prób szczel-
ności sieci ciepłowniczej przed sezonem grzewczym stwierdzo-
no znaczne ubytki wody sieciowej z magistrali ciepłowniczej 
dn 300 mm w rejonie ul. Domaszowskiej.

Magistralą dostarczane jest ciepło z kotłowni „Żniwna” do 
96 budynków w 3 osiedlach KSM oraz innych budynków i 
obiektów zlokalizowanych we wschodniej części śródmieścia 
Kielc (m.in. do KCK, Filharmonii, Sądu Okręgowego, osiedla 
im. Czarnockiego, budynków mieszkalnych przy ulicach Astro-
nautów, Zagórskiej i inych). 

Z uwagi na trudny teren z infrastrukturą podziemną oraz 
przebieg trasy sieci przez prywatne nieruchomości zarówno 
lokalizacja miejsca awarii oraz jej usunięcie, jak się później 
okazało nastręczyły poważnych problemów. 

Dopiero po kilku dniach poszukiwań poprzez wykonanie „od-
krywek” udało się ustalić miejsce wycieku wody z rurociągu. 
Znajdowało się pod zabrukowanym wjazdem na teren jednej z 
hurtowni na dodatek w sąsiedztwie słupa energetycznego.

Po demontażu kanału ciepłowniczego okazało się, że przy-
czyną awarii są błędy w wykonawstwie magistrali popełnione 
w trakcie budowy w 1974 r. Przedostająca się do kanału woda 
opadowa oraz wadliwa technologia spawania rur (brak tzw. 
przetopów) spowodowały perforację rurociągu.

Ponieważ znaczna część uszkodzonych rur znajdowała się pod 
ul. Domaszowską konieczna była wymiana ok. 30 m odcinka 
magistrali, aby nie dopuścić do kolejnej awarii w sezonie grzew-
czym oraz zamknięcia ulicy na dłuższy okres. 

Rozpoczął się wyścig z czasem, bo zakres prac był znaczny, 
a sezon grzewczy zbliżał się wielkimi krokami. Jak pamięta-
my pogoda nie rozpieszczała, okresami występowały ulewne 
deszcze. 

Zasadnicze roboty rozpoczęto 12 września br. a ich zakoń-
czenie nastąpiło 27 września tuż przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego. Skorodowane odcinki magistrali zastąpiono no-
wymi wykonanymi w technologii rur preizolowanych. 

Groźna awaria magistrali cieplnej

Nowe rury zostały umieszczone w 
starym kanale centralnego ogrzewa-
nia bez rozkopywania jezdni ulicy 
Domaszowskiej. Jednocześnie przez 
całą dobę słup energetyczny był pod-
trzymywany przez dźwig.

W przypadku, gdy jest swobodny 
dostęp do miejsca uszkodzonego 
rurociągu zazwyczaj usuwanie awa-
rii ciepłowniczych (co wiąże się z 
przerwą w dostawie ciepła) trwa ok. 
jedną dobę w wyjątkowych przy-
padkach do 48 godz. Miejsce gdzie 
wystąpiła ta awaria było najgorszym 
z możliwych na całej trasie magistrali 
liczącej ok 3 km. Była to największa 
awaria sieci ciepłowniczej w historii 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Aż strach pomyśleć jakie 
byłyby jej skutki, gdyby wystąpiła w 
okresie zimowym, w szczycie sezonu 
grzewczego.

MACIEJ WŁUDyGA
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Wysokość przyszłorocznych kosztów została oszacowana na 
bazie planowanej ich realizacji w roku 2014 zweryfikowanej 
o prognozowany wskaźnik inflacji w wysokości 102,3% (wg 
założeń projektu budżetu państwa na rok 2015).

Uwzględniając powyższe, stawki eksploatacji w nieruchomoś-
ciach mieszkaniowych za użytkowanie lokali mieszkalnych zaj-
mowanych przez członków KSM od 1 stycznia 2015 r. kształtują 
się w zasobach kieleckich od 1,67 zł/m2/m-c do 2,41 zł/m2/m-c,  
w Bielinach 0,90 zł/m2/m-c, a w Bodzentynie 1,00 zł/m2/m-c.

Średnia stawka dla 73 nieruchomości wynosi 1,76 zł/m2/m-c i 
w porównaniu do 2014 r. zmniejszyła się o 0,08 zł/m2/m-c

Stawki opłat eksploatacyjnych, odrębne dla każdej nierucho-
mości, zmienione zostały w następujący sposób:

- zwiększono opłaty w 3 nieruchomościach :
 podwyżka opłat od 0,08 zł/m2/m-c do 0,10 zł/m2/m-c 
- zmniejszono opłaty w 39 nieruchomościach: 
 obniżka opłat od 0,01 zł/m2/m-c do 0,10 zł/m2/m-c – 14 nie-

ruchomości 
obniżka opłat od 0,11 zł/m2/m-c do 0,20 zł/m2/m-c – 13 nie-

ruchomości 
 obniżka opłat od 0,21 zł/m2/m-c do 0,30 zł/m2/m-c – 8 nie-

ruchomości 
 obniżka opłat powyżej 0,30 zł/m2/m-c – 4 nieruchomości 
- pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie w 31 

nieruchomościach.
Dla osób niebędących członkami i posiadających prawo do 

lokalu, niezależnie w której nieruchomości zamieszkuje wpro-
wadzono stawki eksploatacji większe o 0,05 zł/m2/m-c niż dla 
członków Spółdzielni. 

Zróżnicowanie wysokości tej stawki wynika z mocy art. 5 ust. 
2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmienionych 
w maju 2012 r. postanowień § 33 Statutu Spółdzielni, na pod-
stawie którego pożytki i inne przychody z własnej działalności 
gospodarczej, Spółdzielnia przeznacza na pokrywanie wydat-
ków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
w części obciążającej jej członków. 

Osoby, które nie są członkami KSM nie mają prawa do takiego 
dofinansowania.

Fundusz remontowy w roku 2014 został dofinansowany częścią 
zysku wypracowanego w 2013 r. w kwocie 200.000 zł, co w 
przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań zajmo-
wanych przez członków spółdzielni wynosi 0,05 zł/m2/m-c.

W związku z powyższym odpis na fundusz remontowy za 2015 
rok dla osób, które nie są członkami Spółdzielni - zgodnie z przy-
jętą zasadą będzie wyższy o wysokość dofinansowania z zysku. 
Uwzględniając wzrost cen materiałów, robocizny i przewidywa-
ną inflację opłaty na remonty zwiększono następująco: 

- o 0,10 zł /m2/m-c do wysokości 1,35 zł/m2/m-c dla członków 
Spółdzielni 

- o 0,07 zł /m2/m-c do wysokości 1,40 zł/m2/m-c dla osób które 
nie są członkami Spółdzielni.

- na niezmienionym poziomie pozostawiono opłaty na remonty 
dla użytkowników mieszkań przy ul. Warszawskiej 49 w wyso-
kości 0,20 zł/m2/m-c oraz w Bielinach przy ul. Starowiejskiej 
25 w wysokości 1,25 zł/m2/m-c.

Wysokość środków funduszu remontowego zmniejsza się o 

wysokość niezapłaconych czynszów, dlatego im więcej dłużni-
ków, tym mniej jest środków na remonty w danym roku.

Opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych są różne w po-
szczególnych nieruchomościachi kształtują się od 5,00 zł/osobę 
/m-c do 6,50 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 do 127 osób/1 dźwig), dlatego 
im mniej osób uczestniczy w pokrywaniu kosztów eksploatacji 
dźwigów, tym – niestety – wyższe są opłaty z tego tytułu. 

W opłatach za korzystanie z dźwigu osobowego dokonano 
następujących zmian:

 - zwiększono opłaty w 5 nieruchomościach:
podwyżka opłat o 0,50 zł/osobę/m-c – 1 nieruchomość
podwyżka opłat o 1,00 zł/osobę/m-c – 1 nieruchomości
podwyżka opłat o 1,50 zł/osobę/m-c – 3 nieruchomości

 - zmniejszono opłaty w 11 nieruchomościach:
obniżka opłat o 1,00 zł/osobę/m-c – 2 nieruchomości
obniżka opłat o 1,50 zł/osobę/m-c – 2 nieruchomości
obniżka opłat o 2,00 zł/osobę/m-c – 2 nieruchomości
obniżka opłat o 2,50 zł/osobę/m-c – 2 nieruchomości
obniżka opłat o 3,00 zł/osobę/m-c – 3 nieruchomości

- pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie w 3 nie-
ruchomościach.

Podobnie jak w roku 2014 z opłat za eksploatację dźwigów wy-
łączeni są członkowie KSM dysponujący spółdzielczym prawem 
do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) zamieszkujący 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. 

Na nie zmienionym poziomie pozostają również:
- cena za �m� wody i ścieków w zasobach kieleckich 9,42 zł 

/m� (woda 3,63 zł/m� i ścieki 5,79 zł/m�),
- stawka opłat za wywóz segregowanych odpadów komunal-

nych:
- 9,50 zł/osobę/m-c na terenie Miasta Kielce 
- 11,00 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego w Bielinach 

składającego się z 1-2 osób,
- 17,00 zł /miesiąc dla gospodarstwa domowego w Bielinach 

składającego się z 3 i więcej osób 
- 12,00 zł /miesiąc za jednokrotny wywóz dla małych go-

spodarstw domowych w Bodzentynie zamieszkałych się z 1-3 
osób 

- 16,00 zł /miesiąc za jednokrotny wywóz dla gospodarstw do-
mowych w Bodzentynie zamieszkałych przez 4 i więcej osób

- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości 0,09 zł/m2/m-c 
zasobach kieleckich i Bielinach oraz 0,07 zł/m2/m-c w Bo-
dzentynie i dotyczą tych mieszkań, które nie posiadają prawa 
odrębnej własności.

Nieruchomosci garażowe
Stawki eksploatacji w 20 nieruchomościach garażowych 

ustalono w wysokości wynikającej z przewidywanych kosztów 
na 2015 rok (indywidualne dla każdej nieruchomości garażo-
wej). 

Stawki opłat eksploatacyjnych za użytkowanie garażu (netto) od 
1 stycznia 2015 r. kształtują się od 0,55 zł/m2/m-c

Zmiany opłat za użytkowanie 
mieszkań i garaży w 2015 r. 

t
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Oszczędzanie energii (część I )
Narodowy Bank Polski przygotował informacje na temat 

ekonomicznego korzystania z prądu co zapewnia mniejsze 
opłaty za energię. 

Zmiana codziennych przyzwyczajeń, jak wyliczyli eksperci 
NBP, pozwoli zmniejszyć opłaty za energię elektryczną o 5-15%, 
a racjonalne korzystanie z ogrzewania pomoże zaoszczędzić 
nawet 35% tych opłat. 

Oto wskazówki i instrukcje w zakresie korzystania z urządzeń 
i eksploatacji domowego sprzętu: 

Pranie:
* Kup pralkę, która dostosowuje ilość zużytej wody do wagi 

prania. Jeżeli Twoja pralka nie ma tej funkcji, czekaj aż uzbie-
rasz większą ilość prania. Dwa prania z niepełnym ładunkiem 
powodują wzrost zużycia energii aż o 35%. 

* Jeżeli masz możliwość korzystania z tańszej, nocnej taryfy 
elektrycznej, pamiętaj o funkcji opóźnionego startu pralki - za-
programuj początek prania, gdy zacznie się nocna taryfa.

* Do prania lekko zabrudzonej bielizny stosuj niższą tempe-
raturę i używaj proszków, które piorą skutecznie już w niskiej 
temperaturze. 

* Kupując nową pralkę, zwróć uwagę na funkcje: automa-
tycznego ważenia wsadu oraz doboru ilości wody do prania, 
zamkniętego obiegu wody ze zraszaniem w czasie pracy oraz 
programy pozwalające na szybkie i energooszczędne pranie 
malo zabrudzonych rzeczy.

Kąpiel:
* Używaj prysznica zamiast wanny: w wannie zużyjesz około 

80-150 litrów wody na jedną kąpiel, a biorąc prysznic jedynie 
około 15-50 litrów. 

* Jeżeli korzystasz z prysznica, średni roczny koszt podgrzania 

wody w czteroosobowej rodzinie wynosi 625 zł., a gdy wybie-
rasz kąpiel w wannie aż 3 495 zł.

* W porównaniu z bojlerami, stosowanie hydraulicznych 
ogrzewaczy przepływowych zmniejsza zużycie prądu o 40%, 
a ogrzewaczy elektronicznych nawet o 55%. 

* Instaluj ogrzewacze przepływowe w pobliżu baterii - będziesz 
krócej czekał na ciepłą wodę i zmniejszysz zużycie prądu. 

* Dostosuj moc podgrzewaczy do konkretnych potrzeb. Do 
zlewu w kuchni potrzebujesz podgrzewacza o mniejszej mocy 
niż do baterii prysznicowej. 

* Stare krany i prysznice umożliwiają maksymalny przepływ 
wody rzędu 15-20 l/min. Zamontuj tzw. zwężki niskoprzepły-
wowe, które pozwolą ograniczyć maksymalny przepływ wody 
do 6-8 litrów. Koszt ich zakupu i montażu zwraca się często po 
upływie miesiąca. 

* Załóż na krany napowietrzacze (tzw. perlatory), czyli sitka 
o drobnych oczkach, które zwiększą objętość strugi wody i 
poprawią efekt spłukiwania nawet przy małym przepływie 
wody. Nowoczesne napowietrzacze ograniczają zużycie wody 
o 40-60%.

* Zamiast tradycyjnej baterii z dwoma kurkami zamontuj 
baterie z mieszaczem. W ten sposób zmniejszysz zużycie wody 
o 25%. 

* Specjalne baterie wyposażone w odcinacze dopływu wody 
pozwalają zaoszczędzić nawet do 90% zużywanej wody. Raz 
wyregulowana temperatura wody jest utrzymywana pomimo 
jej całkowitego odcięcia, np. w czasie namydlania ciała. Przy 
powtórnym włączeniu wody unikniesz strat w wyniku powtórnej 
regulacji temperatury.

* Pilnuj, aby kran nie był odkręcony niepotrzebnie - zakręcaj 
wodę, gdy mydlisz ciało i włosy. 

* Napraw nieszczelne baterie. Lekko kapiący kran oznacza 
większe zużycie wody w skali roku przeciętnie o 7,5 m�, a 
szybko kapiący kran to większe zużycie nawet o 30 m�. Jeżeli 
wycieka zimna woda (średnia cena 6 zł/m�), roczny koszt lek-
ko cieknącej baterii to 45 zł, a szybko cieknącej-180 zł. Jeżeli 
natomiast wycieka ciepła woda (średnia cena 12 zł/m�). Twoje 
roczne straty wynoszą odpowiednio 90 i 360 zł.

do 1,00 zł/m2/m-c i odpowiednio:
- 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 – 5 nieruchomości
podwyżka opłat o 0,03 zł/m2/-m-c – 8 nieruchomość
podwyżka opłat o 0,04 zł/m2/-m-c – 2 nieruchomość
- zmniejszono opłaty w 1 nieruchomości garażowej
- pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie w 2 nie-

ruchomościach.
Od 1 stycznia 2015 roku podwyższono i urealniono również 

stawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz wieczystego 
użytkowania terenu, dotyczących nieruchomości garażowych. 

Zróżnicowanie stawki podatku w nieruchomościach garażo-
wych wynika z tego, iż przynależne grunty do danej nieruchomo-
ści 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 2015 r. w nieruchomościach garażowych kształtują 
się od 0,60 zł/m2/m-c do 0,71 zł/m2/m-c i zmienione zostały w 
następujący sposób:

- zwiększono opłatę w 1 nieruchomości garażowej (podwyżka 

opłat o 0,01 zł/m2/-m-c) 
- zmniejszono opłaty podatku w 2 nieruchomościach gara-

żowych
obniżka opłat o 0,17 zł/m2/m-c – 1 nieruchomość
obniżka opłat o 0,23 zł/m2/m-c – 1 nieruchomość 
- pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie w 17 

nieruchomościach garażowych
Stawki opłat za wieczyste użytkowanie terenu (netto) od 1 

stycznia 2015 r. 
- zwiększono opłatę w 2 nieruchomościach garażowych (pod-

wyżka opłat o 0,01 i o 0,03 zł/m2/-m-c)
- pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie w 18 

nieruchomościach garażowych.

Szczegółowe stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. 
dla poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych i garażo-
wych będą dostępne od nowego roku na stronie internetowej 
www.ksm.pl

Halina Januszek
Specjalista w Dziale Ekonomicznym

Biura Zarządu

Oszczędzają bogaci
i nam też się opłaci
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Sklepy osiedlowe to w dużej mierze firmy rodzinne o dłu-
goletniej tradycji, często prowadzone przez kolejne pokolenia 
i przekazywane „z ojca na syna”. W nasze osiedla wkompo-
nowane są od wielu lat liczne sklepy spożywcze, cukiernicze, 
monopolowe, motoryzacyjne, odzieżowe i inne. Mieszkańcy 
lubią robić w nich zakupy, bo doskonale znają sprzedawców i 
obdarzają ich sympatią i zaufaniem. Przy okazji sprawunków 
mogą z nimi porozmawiać, czasem powspominać, wymienić 
poglądy. Takim towarzyskim pogawędkom sprzyja coraz mniej-
szy ruch w sklepach, w których sprzedawca wręcz wyczekuje 
na klientów. 

Dyskonty i sieciowe marki
Najważniejszym powodem obserwowanego od kilku lat za-

stoju w handlu w sklepach osiedlowych jest z całą pewnością 
dynamiczny rozwój marketów i dyskontów w centrum miasta i 
okolicy, co ma zarówno dobre jak i złe strony. Do niewątpliwych 
plusów należy stworzenie w dużych centrach handlowych no-
wych miejsc pracy i wzrost atrakcyjności okolicy. Największym 
minusem marketów jest natomiast stworzenie trudnej do poko-
nania konkurencji dla sklepów osiedlowych, i to pod każdym 
względem: dogodności dojazdu, niższych cen towarów i usług, 
bogatego wyboru i różnorodności sprzedawanych towarów, 
również tych markowych, które zgromadzone są w jednym, 
łatwo dostępnym miejscu. 

Sytuacja małych sklepów przedstawia się niekorzystnie. Aby 
przetrwać na rynku, sklepy osiedlowe muszą oferować klien-
tom możliwie najniższe ceny. Narastająca presja konkurencji 
powoduje, że właściciele małych sklepów często stają przed 
koniecznością ich zamknięcia, co powoduje z kolei utratę do-
chodów nie tylko dla nich, ale również dla zatrudnionych tam 
osób. I choć w Polsce w porównaniu do reszty Europy nadal 
najwięcej jest małych, tradycyjnych placówek handlowych, to 
w ostatnich latach co roku część z nich jest likwidowana. Ze 
statystyk wynika, że w Polsce działa już przeszło 400 centrów 
handlowych różnych sieci, a Polska jest określana jako centrum 
centrów handlowych. W okresie ostatnich pięciu lat na skutek 
obecności marketów i dyskontów splajtowała 1/3 sklepów 
osiedlowych w Polsce. Część z nich ratuje się przystąpieniem 
do działających w danej branży systemów franczyzowych. 
Dzięki nim właściciele, w miejsce utraconej niezależności, 
otrzymują pomoc, która pozwala na poprawę rentowności skle-
pu i umożliwia jego przetrwanie. Kilku najemców w naszych 
zasobach również skorzystało z tej możliwości. Większe firmy 
mogą bowiem negocjować odroczenie płatności za zakupiony 
towar, niższe ceny w hurtowni i realizować tak powszechne w 
naszych czasach programy lojalnościowe i akcje promocyjne. 
Właściciele małych sklepików na takie możliwości nie mają 
co liczyć.

Mniejsze czynsze i pustostany
Aby przetrwać trudną sytuację ekonomiczną najemcy lokali 

usytuowanych w nieruchomościach KSM zwracają się do 
Zarządu z prośbą o chociażby czasowe obniżenie czynszu. 
Rosnące zadłużenia w opłatach za lokale, za zgodą Zarządu, 
regulowane są w dogodnych ratach. Niestety, działania te nie 
zawsze przynoszą pożądane skutki. W ostatnich miesiącach 

kilku najemców zlikwidowało działalność. Lokale stoją puste 
lub umowy są w trakcie wypowiedzenia. Pomimo wytężonych 
działań marketingowych trudno jest pozyskać nowego najemcę. 
Informacje o wolnych lokalach zamieszczamy w prasie, na stro-
nie internetowej Spółdzielni, na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
biura Zarządu i w Administracjach. Ostatnio pojawiły się też 
banery informujące o lokalach do wynajmu. I chyba ta forma 
jest w obecnej chwili najlepsza, bo umożliwia dotarcie do naj-
większej rzeszy potencjalnych najemców. Codziennie dzwoni 
kilka zainteresowanych osób, które chcą uzyskać informację 
na temat możliwości wynajmu. Często jednak na tym sprawa 
się kończy, bo niekorzystna sytuacja w handlu sprawiła, że jest 
wiele wolnych lokali do wyboru, nie tylko w naszych zasobach, 
ale również w centrum miasta i okolicy. 

Niestety, trudna sytuacja na rynku gospodarczym przynosi 
negatywne skutki finansowe nie tylko dla najemców, ale również 
dla Spółdzielni. Lokale bez wynajmu to brak wpływów z czyn-
szu. A przecież to także koszty bieżącej eksploatacji takie jak: 
podatki, koszty ogrzewania, które Spółdzielnia musi ponosić. 
Taka sytuacja ma niekorzystny wpływ na finanse Spółdzielni i 
realizację planów gospodarczo- finansowych. I chociaż na razie 
są to przypadki sporadyczne, to przy utrzymującej się koniunk-
turze mogą występować na większą skalę. Dlatego też Zarząd 
Spółdzielni prowadzi wyważoną i elastyczną politykę w zakresie 
najmu lokali. Oprócz opisanych wyżej działań corocznie realizo-
wane są remonty lokali w celu poprawy ich stanu technicznego 
i atrakcyjności. Mamy nadzieję, że poprawa sytuacji gospodar-
czej, jak również działania Zarządu Spółdzielni spowodują, że 
sklepy osiedlowe nie staną się reliktem przeszłości.

BARBARA PAWEŁEK

Sklepy osiedlowe upadają
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Kontynuując cykl artykułów autorstwa Teresy i Zdzisława 
Sabatów o genezie Wielopola – jednej z najstarszych dzielnic 
Kielec – dziś garść informacji o pochodzeniu nazw ulic obwo-
dowych tej dzielnicy, które są charakterystyczne dla zasobów 
mieszkaniowych KSM. 

Bohaterów Warszawy
Ulica Bohaterów Warszawy powstała w 1973 r. Stanowiła ona 

przedłużenie ul. Gwardii Ludowej (obecnej Seminaryjskiej) i 
miała stanowić wg. ówczesnych urbanistów, wylot z Kielc w 
kierunku Opatowa. Niestety jej budowa zakończyła się na ul. 
Szczecińskiej. W miejscu dalszego jej przebiegu zezwolono na 
tymczasowe poszerzenie ogródków pracowniczych, które już 
funkcjonowały po południowej stronie ulicy.

Tak naprawdę nie wiadomo do jakich Bohaterów Warszawy 
nawiązuje nazwa. Czy chodzi o mieszczan dowodzonych przez 
szewca Jana Kilińskiego w 1794 r., uczestników bitwy pod 
Raszynem w 1794 i 1812 r., walczących w lasach Olszynki 
Grochowskiej w 1831 r. A może chodzi o obrońców Warszawy 
z 1939 r., żydowskich obrońców getta warszawskiego w 1943 r., 
albo o Powstańców Warszawskich z 1944 r.

Mieszkańcy Kielc zawsze kojarzyli tę nazwę wyłącznie z AK 
– powstałą w 1942 r. na bazie Związku Walki Zbrojnej, (na-
wiązując do pobliskiej ul. Gwardii Ludowej). Jednak w czasie 
budowy ulicy o Armii Krajowej zbyt głośno jeszcze mówić nie 
można było, a tym bardziej liczyć na to, że Rada Miasta nada 
ulicy to imię. 

Obecnie zmiana nazwy jest bezprzedmiotowa, w 1989 r. ulicę 
Bolesława Bieruta przemianowano na Armii Krajowej.

W 1972 r. u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Lenina przy-
stąpiono do zagospodarowania parku osiedlowego z oczkiem 
wodnym i znakami zodiaku.

Leszczyńska

Pierwotnie ulica Leszczyńska nosiła nazwę Domaszowskie 
Przedmieście Wschód. Zaczynała się u zbiegu dzisiejszych ulic 
Domaszowskiej, Leszczyńskiej i Niskiej. Nazwę tę w 1932 r. 
zmieniono na ul. Leszczyńską od miejscowości Leszczyny, 
znajdującej się za Domaszowicami. Po przebiciu obecnej Alei 
Solidarności w 1978 r. ulicę tę trwale podzielono nie zmieniając 
nazwy początkowej jej części.

Przy ul. Leszczyńskiej wybudowano Szkołę Podstawową nr 
15 im. Tadeusza Kościuszki. Pierwsza dyrektorka tej szkoły p. 
Królikowska powiedziała mi, że podczas prac ziemnych zna-
leziono tu orła z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Szkoła 
została zaprojektowana jako szpital na wypadek wybuchu wojny, 
dlatego brakowało w niej szatni.

Ze szkołą wiążą mnie też osobiste wspomnienia; byłem 
pierwszym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego oraz 
przez dwa lata pomagałem nauczycielce prowadzić bibliotekę 
szkolną.

W 1981 r. przystąpiono do budowy osiedla w obrębie ulic 
Śląskiej i Leszczyńskiej. 

Poleska
Powstała w 1935 r. łączy ul. Szczecińską z Domaszowską.
Szczecińska
Powstała w 1955 r. i przebiegała od ul. Armii Czerwonej do 

Zagórskiej. 
W 1971 KSM, na przedłużeniu ul. Szczecińskiej rozpoczęła 

budowę basenu, który przekazała do MOSiR-u. Wybudowanej 
w 1973 r. drodze przy basenie nadano nazwę ul. Lubrzanka.

W grudniu 1974 r. części ulicy Szczecińskiej – od ul. Spół-
dzielczej do Zagórskiej oraz ulicy Lubrzanka nadano nazwę 
Wilhelma Piecka, co po raz pierwszy uwidoczniono na mapie 
miasta z 1978 r. 

Wilhelm Pieck (1876-1960) polityk niemiecki, jeden z za-
łożycieli Komunistycznej Partii Niemiec, członek Komitetu 
Centralnego KPP. W 1921 poseł do Lantagu Prus, a w 1928 
poseł do Reichstagu. W 1932 r. rektor Międzynarodowej Szkoły 
Lenina w Moskwie. W 1935 r. sekretarz Komitetu Wykonawczego 
Międzynarodówki Komunistycznej. Podczas wojny przebywał w 
Paryżu a następnie w Moskwie. W 1945 r. wrócił wraz z Armią 
Czerwoną do Niemiec. Współzałożyciel Socjalistycznej Partii 
Jedności Niemiec. Prezydent NRD w latach 1949-1960. 

ULICE OBWODOWE

Pozostałości po starej zabudowie ul. Leszczyńskiej

Akademiki uniwersyteckie przy ul. Leszczyńskiej
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Na planie z 1981 r. cała ulica była ul. Szczecińska nosiła 

nazwę Wilhelma Picka. Nazwa ta figurowała jeszcze na planie 
z 1986 r. 

Nieraz dyskutowałem z władzami o przywrócenie pierwotnej 
nazwy, pytając się co to za ulica Picka (wymawiałem dosłownie, 
jak większość Kielczan), a może by ..... Wydaje mi się, że naj-
większe wrażenie na rozmówcach wywierało stwierdzenie, że 
zamieniając ul. Szczecińską na komunisty niemieckiego, to tak 
jakbyśmy ziemie odzyskane oddawali Niemcom. W końcu jakieś 
argumenty odniosły skutek bowiem na planie z 1991 r. widnieje 
jej pierwotna nazwa, która potwierdzona została Uchwałą Rady 
Miasta z 1993 r., dla obu części ulic od ul. Sandomierskiej do 
ul. Bohaterów Warszawy,

Tarnowska
Stanowi przedłużenie ul. Źródłowej, którą w 1974 r. doprowa-

dzono do ul. ks. Piotra Ściegiennego zasypując dwie potężne 
glinianki tzw. Doły Siekluckiego (kąpaliśmy się w nich, łapali 
traszki). W latach 1974-1990 nosiła nazwę aleja Włodzimierza 
Lenina (właściwie Władimira Iljicza Ulianowa, przywódcy bol-
szewików, współtwórcy państwa sowieckiego. Ponieważ postać 
ta jest większości osób znana, nie będę przytaczał biografii). 

Nazwa ta figurowała jeszcze na mapach w 1986 r. W 1990 r. 
aleja otrzymała nazwę kierunkową ul. Tarnowska.

Po przeciwnej stronie ul. Tarnowskiej na zasypanej najwięk-
szej gliniance urządzono plac targowy, który obecnie powrócił 
do rodziny Siekluckich. Rozmawiałem kiedyś z budowniczym 
tego placu, który zwrócił mi uwagę na sposób mocowania 
straganów oraz poinformował o wykonaniu pod placem ok. 1,5 
m podsypki kamiennej – ten plac to lotnisko dla helikopterów 
wojskowych na wypadek wojny oraz planowane miejsce ewa-
kuacji pracowników znajdującego się w pobliżu tzw. „Białego 
Domu” czyli Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (obecnie gmach Uniwersytetu im. Jana Ko-
chanowskiego).

Źródłowa 
Dość długo, wschodnią granicę miasta stanowiła rzeka Silnica, 

mająca swoje źródła w okolicy tzw. „Dołów Siekluckiego”. Nad 
Silnicą, w 1086 r. wybudowany został drewniany kościółek św. 
Wojciecha i tu lokowana jest najstarsza część miasta. Gwoli 
ścisłości duża osada znajdowała się na wzgórzu Szydłówek, 
ale budowa w tym miejscu kościoła drewnianego, a następnie 
w 1171 murowanej kolegiaty (obecnie bazyliki mniejszej) osta-
tecznie przesądziły o centrum miejscowości. Jeszcze w latach 
50-tych XX w. Silnica płynęła wzdłuż ul. Źródłowej (stąd jej 
nazwa) do ul. Bodzentyńskiej, a następnie rowem do pl. św. 
Wojciecha, skąd już murowanym, wysokim kanałem, wzdłuż 
dawnej ul. Sielnicy obecnie Silnicznej (stąd też nazwa tej ulicy) 

wpadała po lewej stronie ul. Piotrkowskiej do rzeki Dąbrówki, 
obecnie nazywanej Silnicą. Przed plebanią św. Wojciecha do 
dzisiaj widoczny jest szczyt kanału, a przy ul. Piotrkowskiej 
jego wylot do Silnicy.

Rzekę pamiętam z lat dziecięcych, kiedy płynęła piaszczystą 
ulicą Źródłową. Szczególnie widoczna była po ulewach kiedy 
zajmowała całą szerokość ulicy, a dzieciaki z radością budowały 
na niej tamy. Bodaj w połowie lat 50. ul. Źródłowa została ska-
nalizowana i od tego czasu Silnica płynie kanałem burzowym. 

Czasami, podczas dużych opadów daje o sobie znać zalewając 
ulicę Bodzentyńską i Tadeusza Kościuszki, w tym przyziemia 
rozbudowanej plebanii.

Powstanie ulicy Źródłowej wiąże się z porządkowaniem 
terenów bagiennych na wschód od gmachu Leonarda. Ulicę 
zaprojektowano pod koniec XIX w. ale urządzono dopiero 
podczas I wojny światowej.

W księgach hipotecznych z 1898 r. wzmiankowana już jest 
ul. Źródłowa, jednak oficjalną jej nazwę nadano rok później, 
w 1899 r.

W 1902 r. w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania 
ulic Zagórskiej i Źródłowej wybudowano długą, parterową 
Lecznicę Zwierząt, która funkcjonowała do końca lat 60. XX 
wieku. 

W 1916 r. ponownie zatwierdzono nazwa ulicy, która w latach 
50. XX w. została wybrukowana.

Skanalizowany wylot Silnicy przy ul. Piotrkowskiej

Mniej więcej w tym miejscu stała lecznica dla zwierząt

Aleja Solidarności
Ulica powstała w 1916 r. jako jedna z odnóg Domaszowskie-

go Przedmieścia. W 1953 r. uliczce tej nadano imię Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego. 

Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński pseud. Boy (1874-1941) 
polski lekarz pediatra, krytyk literacki i teatralny, pisarz,
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Rok temu miałem okazję podzielić się z Państwem re-
fleksjami na temat organizacji pierwszego głosowania w 
ramach Budżetu Obywatelskiego, którego powstanie zai-
nicjował prezydent Kielc. Sama idea powstania takiego bu-
dżetu była obarczona ryzykiem, zarówno odnośnie strony 
merytorycznej zadań zgłaszanych do realizacji jak i chęci 
zaangażowania się mieszkańców – poprzez głosownie – w 
jego skonstruowanie. W tym roku takich obaw już nie było. 
Ale po kolei. 

W stosunku do roku ubiegłego regulamin sposobu zgłasza-
nia zadań został nieco zmieniony. Ostatni regulamin Budżetu 
Obywatelskiego wyraźnie określa, że nie można zgłaszać takich 
zadań jak: * urządzanie imprez, * dofinansowania działalności 
osób trzecich, * remontów prywatnych obiektów, * inwestycji 
na terenach spółdzielni mieszkaniowych.

Zasadniczą zmianą była także możliwość głosowania przez 
jednego mieszkańca – ale tylko raz – na wiele projektów, prze-
widzianych do realizacji. Poza tym, musiały to być zadania 
inwestycyjne lub modernizacyjne, a nie remontowe. 

Przyjęto, że do realizacji w 2015 r. zakwalifikowane zostaną 
te zadania małe, których suma ogółem – licząc od zadania z 
największą liczbą głosów, nie przekroczy kwoty 1 mln złotych 
oraz zadania duże, powyżej 100 tys. zł, których suma ogółem 
– licząc od zadania z największą liczbą głosów, nie przekroczy 
kwoty 4 mln złotych. 

Istotnym elementem była także możliwość realizacji zadania 
tylko w okresie danego roku, oraz stwierdzenie, że inwestycja 
musi być realizowana na terenach należących do miasta. A taki 
zapis praktycznie eliminował wnioski zgłaszane przez Spół-
dzielnie na ich terenach. Do tego zagadnienia jeszcze powrócę 
na przykładzie jednego z wniosków. 

Z powodu nie spełnienia wymagań ustalonych w regulaminie 
nie zostało dopuszczonych do głosowania połowa, czyli 65 
wniosków.

Zmiany regulaminowe, aczkolwiek nie wszystkich zadawala-
jące, spowodowały jednak pośrednio możliwość skonstruowania 
budżetu w sposób mniej więcej zgodny z oczekiwaniami władz 
miasta i znacznej ilości mieszkańców. 

Uwagi do Budżetu Obywatelskiego 2015

poeta-satyryk, współtwórca kabaretu „Zielony Balonik”, tłu-
macz literatury francuskiej, działacz społeczny, wolontariusz, 
propagował świadome macierzyństwo i edukację seksualną. 
Domagał się legalizacji aborcji. Krytykował udział kościoła w 
życiu społecznym i politycznym. Po wybuchu II wojny światowej 
zamieszkał we Lwowie, gdzie wykładał na Uniwersytecie Lwow-
skim. Po wkroczeniu Niemców został wraz z innymi profesorami 
aresztowany i zamordowany na Wzgórzach Wuleckich.

Przed 1974 r. uliczkę Tadeusza Boya Żeleńskiego poszerzono 
i wydłużono w kierunku ronda przy obecnej ul. Sandomierskiej 
i do ul. Warszawskiej, czyniąc z niej część arterii Warszawa 
- Tarnów. W październiku 1974 r. przedłużonej ulicy nadano 
nazwę ul. Radomska. 

Stara nazwa funkcjonowała równolegle do 1979 r. kiedy to 
ulicy nadano nazwę Aleja Manifestu Lipcowego, pragnąc w 
ten sposób uczcić ogłoszony 22 lipca 1944 r. Manifest PKWN. 
Po okresie przeobrażeń społecznych, przez wiele lat starano się 
zmienić tę nazwę na ul. Radomską (jako kierunkową), ale firma 
Exbud, znajdująca się przy tej ulicy skutecznie udaremniała 
zamiar. Dopiero przed 2007 r. Rada Miasta nadała jej nazwę 
aleja Solidarności.

Budowa linii kolejowej przyspieszyła rozwój miasta dlatego 
obecnie należy zabiegać o budowę lotniska w Obicach, które 
może zapobiec degradacji grodu nad Silnicą. 

Kiedy do Kielc przyjechał Roman Kluźniak, przy ul Bodzen-
tyńskiej założył mały zakład mechaniczny, w którym remonto-
wał maszyny. Z biegiem lat warsztat rozbudowywano do około 
600 m2. Wybudowano też odlewnię, dając początki terenowemu 
przemysłowi metalowemu w Kielcach. (Białogon był oddzielną 
miejscowością).

Produkowano tu m.in. walce drogowe, które nie ustępowały 
produkowanym za granicą, a były od nich tańsze. W szopce no-
worocznej śpiewano „Kluźniaka wały też się zdadzą na sejmowe 
pały”. Do wybuchu wojny u Kluźniaka produkowano również 
inne maszyny drogowe, tabor wąskotorowy, parowozy, maszyny 
rolnicze i urządzenia dla przemysłu spożywczego, młynarskiego, 
drzewnego i innych, a później – elementy do układu kierowni-
czego SHL oraz piasty do wojskowych kuchni polowych. 

W powozach produkowanych w tym zakładzie wykorzystywano 
nowinki techniczne Alfreda Nobla, z którym rodzina Kluźniaków 
korespondowała.

Pozostałości po zakładzie Romana Kluźniaka przy ul. Sandomierskiej

Podczas wojny w zakładach Kluźniaka, pomimo ścisłej kontroli 
niemieckiej, naprawiano broń i sprzęt dla partyzantów. W 1947 
r. firmę przejęło Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. 
Część maszyn skonfiskowano. W 1956 r. rodzina Kluźniaków 
odzyskała zdewastowany zakład. Prowadzono tam produkcję i 
szkolono uczniów do 1975 r., kiedy podczas przebudowy ul. Armii 
Czerwonej i budowy ronda znaczna część terenu została zabrana, 
część budynków z dworkiem wyburzono (dynamitem), maszyny 
zdewastowano – pozostawiono zasłużona rodzinę kielecką bez 
środków do życia.

Przy rondzie, po przeciwległej stronie alei Solidarności, 
widać pozostałości dawnego zakładu mechanicznego Romana 
Kluźniaka.

Teresa i Zdzisław
Sabatowie z Wielkopola

zsabat@interia.pl
W opracowaniu wykorzystano:
Dzikowski W., Kopertowska D.: Toponimia Kielc, Warszawa 

�9��
Kopertowska D.: Kielce historia i współczesność w nazewni-

ctwie, Kielce 2001
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130 zadań poddano głosowaniu

Do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 zgłoszono łącznie 
130 zadań. Komisja powołana przez prezydenta Kielc dokonała 
weryfikacji wniosków – pod względem formalnym, prawnym i 
kosztowym. Odrzucono przedsięwzięcia dotyczące projektów 
nieinwestycyjnych. 

O wydatkach inwestycyjnych mówi ustawa o finansach pub-
licznych oraz ustawa o podatku dochodowym, która je wyróżnia. 
W świetle tej ostatniej wydatkiem takim nie jest np. remont. 
Musiałaby być to przebudowa, o wartości przekraczającej 3,5 
tys. zł. Odrzucono także takie zadania, które nie mogły być 
zrealizowane w ciągu roku oraz te, które dotyczą przedsięwzięć 
realizowanych na działkach niebędących we władaniu miasta.

Ostatecznie do głosowania dopuszczono 65 wniosków. Wśród 
nich było 40 zadań o koszcie jednostkowym powyżej 100 tys. zł. 
W tej grupie, po uwzględnieniu ilości uzyskanych głosów zakwa-
lifikowano do realizacji cztery zadania: 

1. Modernizacja/budowa boisk przyszkolnych przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 6, przy ul.Leszczyńskiej 8. Na 
zadanie to, co należy podkreślić, głosowali również miesz-
kańcy KSM. Uzyskało ono w skali miasta najwięcej, bo 7949 
głosów.

2. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach uzyskała 
5945 głosów,

3. Budowa kompleksu 3 boisk (główne ze sztuczną nawierzch-
nią, boczne wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i 
boczne do siatkówki plażowej), bieżni poliuretanowej i skocz-
ni w dal, przy Gimnazjum nr 7 Kielce ul. Krzyżanowskiej 8, 
otrzymała 5537 głosów,

4. Bezpieczna i estetyczna szatnia uczniowska w budynku 
ZSO Nr 10 przy ul. Gagarina 3, uzyskała 3507 głosów i była 
5 z kolei. 

Ponieważ jednak poprzedni wniosek dotyczący tej samej szko-
ły uplasował się na 4 pozycji uzyskując 3522 głosy, Komisja 
po konsultacji z dyrekcją Szkoły przyjęła do realizacji wniosek 
dotyczący budowy szatni, chociaż uzyskał niewiele mniejszą 
ilość głosów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w grupie projektów dużych zwy-
ciężyły wyłącznie szkoły, gdyż pierwsze 6 zadań w kolejności 
uzyskanych głosów, to zadania dotyczące inwestycji na terenach 
szkolnych.

Przypomnę, że w roku ubiegłym dopuszczono do glosowania 
praktycznie taką samą liczbę, bo 67 zadań. W stosunku do 
ubiegłego roku jednak liczba głosujących mieszkańców wzrosła 
z 37 tys. do 51 tys. a więc aż o 37,84%. Na wszystkie zadania 
oddano łącznie 113 tys. głosów. 

Różne środowiska, bazując na doświadczeniach ubiegłorocz-
nych lepiej przygotowały się do zgłaszania zadań jak i przepro-
wadzenia samego glosowania. A możliwość głosownia na wiele 
projektów w widoczny sposób przełożyła się na ilość głosów. 

Cztery wnioski z KSM
Mieszkańcy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłosili 

szereg wniosków, jednak do głosowania Komisja Urzędu Mia-
sta zakwalifikowała 4 małe wnioski, a więc o koszcie realizacji 
nieprzekraczającym 100 tys. zł. Wnioski te dotyczyły budowy 
na terenach należących do Spółdzielni siłowni zewnętrznych.

Świadczy to, że jednak chyba złagodzono warunki regulaminu 
w stosunku do Spółdzielni. Nie wyobrażam sobie, żeby Spół-
dzielnia oddała do miasta tereny o wartości rynkowej znacznie 

przekraczającej wartość przewidzianego do realizacji zadania. 
Ubiegłoroczne głosowania nad zgłoszonymi wnioskami nie 

dały powodów do satysfakcji. Niewielkie zainteresowanie 
mieszkańców Spółdzielni, Rad Osiedlowych i Zarządu w efekcie 
sprowadziło się do tego, że żaden ze zgłoszonych w ramach 
Spółdzielni wniosków nie został przyjęty do realizacji. 

Z faktu twego wyciągnięto wnioski i w efekcie, wszystkie 
zakwalifikowane w br. przez Komisję Urzędu Miasta do głoso-
wania wnioski uzyskały bardzo duże poparcie społeczeństwa. 

Mieszkańcy postawili na „siłownie”
Największą ilość głosów otrzymało zadanie dotyczące budowy 

siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla „Zagórska - Południe” 
bo 8002 głosy (najwięcej ze wszystkich zadań w skali miasta). 
Siłownia zewnętrzna w Osiedlu „Zagórska - Północ” uzyskała 
7937 głosów , siłownia zewnętrzna w Osiedlu „Sandomierskie” 
- 7931 głosów, a siłownia zewnętrzna w Osiedlu „SADy” - 999 
głosów. Nadmienić należy, że pierwsze trzy zadania uzyskały, 
w ramach całych Kielc, największą ilość głosów ze wszystkich 
zadań w kategorii do 100 tys. zł. Na pewno jest to powodem 
do satysfakcji.

Przebudowa Legnickiej w przyszłym roku?
Chociaż przy tej okazji warto wspomnieć o jeszcze jednym 

wniosku, którego Komisja UM nie zakwalifikowała do głoso-
wania. Odrzucony wniosek zgłoszony został przez Radę Osiedla 
„Sandomierskie” i dotyczył przebudowy ulicy Legnickiej na 
odcinku od ulicy Dalekiej do Romualda, wraz z przebudową 
skrzyżowania Romualda -Legnicka. 

W efekcie nastąpiłaby poprawa bezpieczeństwa dzieci zdążają-
cych tędy do szkół, ludzi starszych oraz kierujących pojazdami. 
Jego realizacja pozwoliłaby także na uporządkowania parkingu 
przed budynkiem Romualda 4 i zwiększenie ilości miejsc po-
stojowych. Niestety, zdaniem Komisji UM wniosek nie może 
być przyjęty do głosowania z uwagi na fakt, że nie dotyczy to 
terenu należącego do miasta. A praktycznie, tylko niewielka 
część gruntów z projektowanej drogi należy do mieszkańców 
Spółdzielni. 

Wniosek ten w ubiegłym roku został jednak przez Komisję 
zakwalifikowany do głosowania. Dlatego aż prosi się podyskuto-
wanie, czy ulica ta stanowi drogę potrzebną dla Osiedla, czy dla 
miasta. Ale „idąc na skróty”, łatwiej odrzucać niż zrealizować 
coś, co jednak będzie kosztować ok. 600 tys. zł. A że przy okazji 
nie zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i kierowców, to już 
jest chyba mniej ważne. 

Rada Osiedla wraz z Zarządem Spółdzielni wcześniej czy 
później będzie musiała jednak doprowadzić do realizacji tego 
wniosku.

„Obywatelski” bez krytyki?
Organizowany przez dwa lata Budżet Obywatelski, pozwala 

na wyciągnięcie pewnych wniosków natury ogólnej. Co na 
przykład należy zrobić, by nie dawał możliwości jego krytyki 
(czasami zasadnej) i pozwalał na określenie go rzeczywiście 
mianem „obywatelski”?

Otóż moim zdaniem należy rozważyć wprowadzenie nastę-
pujących zmian:

1- przyjąć zasadę, że przy tworzeniu regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego nie powinni brać udziału wyłącznie radni i 
urzędnicy. W jego przygotowaniu od samego początku powin-
ni uczestniczyć zaangażowani mieszkańcy, gdyż im bardziej 
zależeć będzie na racjonalności procedury
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 niż niektórym radnym szukającym w budżecie obywatelskim 
korzyści politycznych. 

2 - ustalenie zasad konstruowania Budżetu Obywatelskiego 
może odbywać się także w formule komisji dialogu społecz-
nego, w którym poza przedstawicielami mieszkańców winny 
uczestniczyć organizacje pozarządowe,

3 - czy cykl realizacji musi zamykać się w okresie jednego 
roku? Z uwagi na procedury (projekty, uzgodnienia, przetargi) 
jest to bardzo krótki okres i praktycznie w odniesieniu do więk-
szych zadań - nie do wykonania. Świadczy o tym fakt, że do 
chwili obecnej nie zakończono żadnego z wniosków, których 
realizacja miała nastąpić w tym roku. A jest już grudzień. 

4 - konieczne jest określenie kwoty do rozdysponowania przez 
mieszkańców w danym roku. Powinna być ona jasno ustalona. 
Obecna kwota 5 mln zł - zwiększona decyzją Prezydenta Miasta 
do kwoty 5,5 mln zł. - stanowi zaledwie 0,47% budżetu na rok 
2014. Czy na przykład nie można ustalić, że stale 1% budżetu 
miasta na dany rok będzie w gestii mieszkańców?

5 - kolejną sprawą do rozwiązania jest to, komu przysługuje 
prawo składania propozycji i głosowania projektów do zrealizo-
wania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Uważam, że winny 
to być osoby, które mają prawo wyborcze w wyborach do rady 
miasta, czyli mogące głosować w wyborach samorządowych. 
Jeżeli ktoś ma prawo wyborcze w danej miejscowości (znajduje 
się w rejestrze wyborców), to deklaruje, że mieszka tam na stałe 
i można zakładać, że zależy mu, by mieć wpływ na lokalne 
sprawy. Obniżony próg wieku uprawniający do głosowania 
może powodować istotne wypaczenie jego wyników.

 6 - dla zmniejszenia ilości drobnych wniosków i zgłaszanych 
propozycji drobnych remontów i napraw niemieszczących się w 
ramach ustalonego regulaminu Budżetu Obywatelskiego trzeba 
przyjąć taki tok postępowania, by je od razu przekazywać do 

realizacji, z pominięciem etapu głosowania. Potrzebny jest 
zatem taki mechanizm, który pozwoli na skuteczne zgłaszanie 
drobnych spraw w mieście. Można go wprowadzić, na przykład 
uruchamiając specjalny formularz na stronie internetowej: 
„zgłoś drobną naprawę”. Takie zgłoszenie powinno być wi-
doczne w Internecie dla innych mieszkańców i powinna być 
przy nim podawana informacja odnośnie tego, co się z nim dalej 
dzieje - czy będzie zrealizowane, a jeżeli tak, to kiedy, lub że 
już zostało zrealizowane. 

Może podobną zasadę z wykorzystaniem strony internetowej 
warto zrealizować w naszej Spółdzielni?

7 - wprowadzić do regulaminu zapis, by opis zgłaszanego pro-
jektu zawierał oprócz szacunkowego kosztorysu także informa-
cję o tym, jakie mogą być coroczne koszty utrzymania projektu 
po zakończeniu jego realizacji i kto je będzie ponosił. 

8 - przy weryfikacji kosztorysu przez urzędników, szczególnie, 
jeśli są to duże rozbieżności, powinien uczestniczyć pomysło-
dawca, bowiem czasami ten sam projekt można zrealizować za 
zupełnie różne kwoty, w zależności od podejścia,

9 - i wreszcie ostatnia kwestia, związana ze Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi. Ich mieszkańcy to mieszkańcy Kielc i ich 
potrzeby nie mogą być pomijane. Tutaj mieszkamy, tutaj 
płacimy podatki i oczekujemy od władz miasta zaspokojenia 
naszych potrzeb na zasadach analogicznych jak pozostałych 
mieszkańców! Ten problem winien być rozwiązany w pierwszej 
kolejności w przyszłorocznym regulaminie. Uwzględnienie 
- po przedyskutowaniu z różnymi środowiskami - powyższych 
uwag i propozycji w przyszłorocznym regulaminie Budżetu 
Obywatelskiego powinno usprawnić jego konstruowanie i dać 
większą satysfakcję mieszkańcom Kielc.

ANDRZEJ BATORy
Członek Rady Osiedla Sandomierskie
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Krzyżówka
Poziomo: 1) rzecz lub osoba przynosząca szczęście, amulet, 6) siłacz izraelski, tytułowy bohater opery C. Saint-Saensa „...i Dalila”, 

9) bolec łączący blachy, 10) nalezy do zwierząt najliczniejszych w świecie/skorupiak, pajęczak,owad, 11) prawy dopływ Narwii, 
13) żadkie imię żeńskie, 14) połączenie, scalenie gruntów, 16) wyjazd służbowy lub prywatny, 17) Jan I .. król Polski od 1492 r., 
20) smaczna gruszka, 21-25 rozwiązanie zadania, 28) liczebnik znaczący raz wiele i często nic, 30) okres hucznych zabaw, 31) 
rodzaj buta, 32) zgrupowanie owoców powstających z kwiatostanu, 33) stan wyczerpania, 35) miasto w Turcji z Wieżą Zegarową, 
36) imię męskie, 38) ...Cembrzyńska, 39) towarzyszy niebezpiecznym przedsięwzięciom, 40) podstawowa jednostka masy

Pionowo: 2) niskie pomieszczenie użytkowe wydzielone z górnej części kondygnacji, 3) małe mieszkanko, 4) cena dobrego 
żartu, 5) wróg wszystkiego co angielskie, 6) toastowy liczebnik, 7) na zagrodzie równy wojewodzie, 8) drużyna piłkarska wystę-
pująca w angielskiej Premier League, 12) Rafał, wielokrotny uczestnik programu „Taniec z gwiazdami”/partner Joanny Moro, 
15) pisarz, rosyjski, autor głośnej powieści „Daleko od Moskwy”, 18) znak zodiaku, 19) gol, 21) przyrząd do mierzenia ciśnienia, 
próżniomierz, 22) Jan Aleksander językoznawca, współtwórca „Słownika gwar polskich (1836-1903), 23) magik, szaman, 24)  
największa jednostka czasu, 26) pierwszy człowiek, który stanął na powierzchni Księżyca, 27) pisarz autor „Polski Piastów” i 
„Polski Jagiellonów”, 29) dzieło Wita Stwosza, 34) klub piłkarski z Madrytu, 36) termin psychoanalityczny, jaźń. 

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 15 stycznia 2015 r. z dopiskiem „Krzyżówka nr 5”.
Opracował: Zdzisław Skowron – Kielce

Krzyżówka nr 5
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Konkurs

Na j ł adn i e j s zy
balkon – ogródek

I m. - A. Stradowska, Konarskiego 11 II m. - A. Hińcza, Spółdzielcza 5 

III m. - M. Skrzypiec, Daleka 27 I m. - E. Mazur, Karłowicza 8 

I m. - B. Wawrzyk, Zagórska 68 III m. - A. Zawadzka, Zielińskiego 3

II m. - S. Dworzak,Nowowiejska 24 I m. - H. Samiczak, Daleka 23

I m. - M. Szuba, Nowowiejska 24I m. - E. Szczygielska, Nowowiejska 24

Konkurs na najładniej ukwiecony balkon/ogródek przydomowy 
rozstrzygnięty. Konkurs szóstej edycji trwał od 1 lipca do 10 
września br. Obejmował 3 etapy odrębnej punktacji, z których 
każdy kończył się komisyjnym przeglądem balkonów i ogródków, 
udokumentowanym fotograficznie. Komisje oceniały kompozycję, 
kolorystykę i aranżację, technikę oraz oryginalność nasadzeń 
(ilość, rodzaj, dobór gatunków), innowacyjność i pomysłowość. 

Udział w konkursie wzięły wszystkie Osiedla KSM. 
W Osiedlu „Zagórska Północ” pierwsze miejsce przyznano An-

nie Stradowskiej, ul. Konarskiego 11 za zagospodarowanie skarpy 
przed budynkiem, poprzez nasadzenie różnego gatunku roślin, 
kwitnących od wczesnej wiosny do jesieni i ukwiecenie klombu 
na placyku. Dzięki zabiegom pielęgnacyjnym Anny Stradowskiej 
to jeden z najładniejszych placyków w osiedlach KSM.

Drugie miejsce uzyskała Aneta Hińcza ul. Spółdzielcza 5 za 
oryginalny ogródek przydomowy przed oknami. W ogródku 
posadzono różnego rodzaju zioła, krzewy i kwiaty. Porządku 
„pilnuje” drewniany Pinokio, wykonany przez męża pani Anety. 
Tę postać szczególnie upodobały sobie dzieci, które przechodząc 
obok ogródka zawsze zatrzymują się pozdrawiają Pinokia. Cieka-
we są również inne ozdoby z drewna np. pasący się koziołek, czy 
domek - restauracja dla ptaszków. Trzecie miejsce zdobyła Alicja 
Zawadzka, ul. Zielińskiego 3 za pięknie ukwieconą loggię.

W Osiedlu „Zagórska- Południe” finałowe miejsca Komisja 
przyznała dla dwóch kategorii: za najładniej ukwiecony balkon 
oraz za najładniej ukwiecony ogródek przydomowy.

Pierwsze miejsce za pięknie ukwiecony balkon wiszącymi w 
skrzynkach pelargoniami w kolorze czerwonym przyznano Bar-
barze Wawrzyk, ul. Zagórska 68. W kategorii „ogródek przydo-
mowy” pierwsze miejsce uzyskała Eugenia Mazur, ul. Karłowicza 
8 za ciekawą aranżację ogródka, wysadzonego różnego rodzaju 
ozdobnymi roślinami. 

Drugie miejsce za różnorodność kwiatów na balkonie tworzących 
kolorowe kompozycje uzyskała Jadwiga Sabat, ul. Karłowicza 9. 
Za wyróżniający się pomysłowością, różnorodnością doboru kwia-
tów i roślin ogródek przydomowy po obu stronach bloku drugie 
miejsce w konkursie otrzymali Barbara i Jarosław Dudowie, ul. 
Boh. Warszawy 7. 

Trzecie miejsce za ukwiecony balkon głównie surfiniami w ko-
lorze różu, bieli i czerwieni przyznano Andrzejowi Piłatowi, ul. 
Chopina 15. Cecylia Gil, ul. Boh. Warszawy 17 zdobyła trzecie 
miejsce za ogródek przydomowy wykonany w nieco innej kon-
wencji niż pozostałe, bo prezentujący się w donicach ustawionych 
przed budynkiem. 

W Osiedlu „Sady” miejsca finałowe przyznano za ogródki przy-
domowe, prowadzone często zespołowo przez kilka rodzin. 

Pierwsze dwa miejsca za ogródki przydomowe uzyskały panie: 
Maria Szuba i Elżbieta Szczygielska, ul. Nowowiejska 24. Panie 
kochają pracę przy zagospodarowaniu ogródka, traktując ją jako 
pewnego rodzaju formę rehabilitacji. Ogródek jest naprawdę 
piękny i bezkonkurencyjny przez całe lato, 

Drugie miejsce za ogródek przydomowy przyznano Stanisławie 
Dworzak, równiez z tego bloku. Rabata jest bardzo kolorowa, 
rośnie na niej ok. 70 gatunków kwiatów i małych krzewów. 

Trzecie miejsce ex aeguo zdo-
były: Stanisława Jamrożek, ul. 
Wiosenna 2 za piękny, kolorowy 
i zadbany ogródek oraz ogródek 
przed budynkiem Wiosenna 5 
prowadzony przez trzy rodziny. 
To piękna zielona enklawa, od 
strony wschodniej budynku. 

Ogródek kolorowy, wyróżniający się pomysłowością, wydzielo-
ny poprzez odpowiednie podcięcie iglaków i krzewów. 

W Osiedlu „Sandomierskie” pierwsze miejsce uzyskała Halina 
Samiczak, ul. Daleka 23 za najładniej ukwiecony balkon. Obfitość 
zwisających surfinii utworzyła oryginalny kobierzec kwiatowy.

Drugie miejsce komisja przyznała Barbarze Grychowskiej, ul. 
Leszczyńska 68 za ciekawą aranżację balkonu stworzoną w kolo-
rach fioletu i bieli. Trzecie miejsce przyznano Annie Rzeźnik , ul. 
Wielkopolska 7 za ogródek przydomowy. Ponadto wyróżnienie 
otrzymała Grażyna Moń za ukwieconą loggię. 

Konkurs w 2014 r. sprawił radość tym, którzy za wysiłek 
włożony w pielęgnację balkonów/ogródków zostali nagrodzeni 
oraz przechodniom, których oczy cieszyły piękne kompozycje 
kwiatowe. 

BARBARA PAWEŁEK

III m. - A. Rzeźnik, Wielkopolska 7

Pamiętajcie o ogrodach
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Sezon grzewczy 2013/2014 pod względem występowania temperatur 
zewnętrznych był dla użytkowników lokali znacznie bardziej korzyst-
ny niż okres poprzedni. Średnia temperatura sezonu grzewczego 
wyraźnie wzrosła osiągając wartość 4,760C (wcześniej 2,080C), w 
związku z czym zużycie ciepła w zasobach mieszkaniowych Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zmniejszyło się o około 14,6%. 

Należy zaznaczyć, że w analizowanym okresie nastąpił wzrost cen za 
ciepło, gdzie średni wskaźnik wzrostu grup taryfowych wyniósł 4,58% 
(Taryfa Nr OŁO-4210-29 (61)/2011/2012/2013/3904/VI/DS. - Decyzja 
Prezesa URE z dnia 14.08.2013 r.). Do tego okresu ceny ciepła wytwa-
rzanego w KSM nie były podwyższane od 01.08.2010 r. W wyniku z 
jednej strony spadku zużyć energii cieplnej budynków, z drugiej zaś 
wzrostu w/w taryfy za ciepło wypadkowa przełożyła się na przeszło 4% 
spadek poziomu średniego kosztu ogrzewania. Omawiany średni koszt 
ogrzewania wyniósł 2,60 zł/m2/m-c, co w stosunku do okresu 2012/2013 
(2,71 zł/m2/m-c) stanowi spadek o 11 groszy/m2/m-c. (odwrotnie jak w 
roku ubiegłym).

Na podstawie wyników indywidualnych rozliczeń kosztów c.o. lokali 
za okres 2012/2013 oraz 2013/2014 dokonano analogicznego podziału 
na grupy wg wynikowych kosztów ogrzewania (zł/m2/m-c) dla poszcze-
gólnych mieszkań. 

Opierając się na wynikowych danych zaprezentowanych w tabeli nr 1 
ustalono, że w przedziale od kosztu minimalnego tj. 1,24-1,90 zł/m2/m-c ( 
koszt min. 2012/2013 był identyczny) znalazło się 2786 lokali (30,51%). 
W tej grupie 263 lokale nie korzystały z grzejników wyposażonych w 
podzielniki kosztów ogrzewania (pko) gdyż wskazania tych urządzeń 
były zerowe. 

W pozostałych 2 523 lokalach w minimalnym stopniu korzystano z 
grzejników, gdzie zużycia zwykle nie przekraczały 100 jednostek wg 
wskazań pko w skali całego sezonu grzewczego.

W przedziale kosztów ogrzewania od 1,91-2,40 zł/
m2/m-c znalazło się kolejne 2120 lokali (23,22% ogó-
łu). W przedziale 2,41 do 2,59 zł/m2/m-c odnotowano 
kolejnych 658 lokali (7,2%). Następnie w przedziale 
2,60 do 2,71 zł/m2/m-c tj. w przedziale zbliżonym do 
ubiegłorocznego oraz aktualnego średniego kosztu c.o. 
znalazło się 373 lokale (4,09%).

Z kolei w przedziale od kosztu średniego (2,60zł/m2/
m-c) do kosztu maksymalnego (7,14 zł/m2/m-c) odno-
towano 3566 lokali, co stanowi 39,06% ogółu. 

Analizując poszczególne przedziały kosztów na-
leży stwierdzić, że w 6157 lokalach (67,4%) koszty 
ogrzewania znalazły się poniżej minimalnej opłaty 
zaliczkowej obowiązującej w minionym okresie 
rozliczeniowym (2,80zł/m2/m-c). Z kolei 5564 lokale 
(60,94%) uzyskały koszty wynikowe poniżej poziomu 
średniego kosztu (2,60 zł/m2/m-c). W przedziale lokali, 
które należy zaliczyć do grupy o najwyższych kosz-
tach ogrzewania (powyżej 3,00zł/m2/m-c) będących 
skutkiem bądź utrzymywania ponadnormatywnych 
temperatur (powyżej 200C) lub sąsiedztwem niedo-
grzewanych mieszkań (lokali z zerowymi wskazaniami 
pko) obserwujemy wyraźne pozytywne efekty zmiany 
tzw. klucza podziału kosztów stałych/zmiennych z 
proporcji 55/45 na 60/40. Na skutek zmian proporcji 
kosztów c.o. w rozliczeniach (Uchwała Rady Nad-
zorczej KSM Nr 68/2011 z dnia 21.12.2011 r.), liczba 
lokali o najwyższych kosztach c.o. znacząco spadła. 
Bowiem w roku ubiegłym odnotowano 2812 takich 
lokali. Aktualnie ich liczba spadła do 2459 lokali, co 
oznacza redukcje o 353 lokale – 12,5%. Wyraźnemu 
zmniejszenie uległ także poziom maksymalnego kosztu 
ogrzewania w Spółdzielni, który w ubiegłym roku wy-
niósł 8,40 zł/m2/m-c, a ostatnio 7,14 zł/m2/m-c. Wynika 
to przede wszystkim z ostatniej łagodniejszej zimy, a co 
za tym idzie niższych kosztów ogrzewania, jak również 
bardziej liberalnego podejścia do przypadków gdzie 
rozliczenia kosztów c.o. odbywają się na zasadach 
ryczałtowych. Dotychczas bowiem koszty mieszkań, 
które nie były rozliczane na podstawie wskazań pko 
określano na podstawie kosztu średniego danej nieru-
chomości pomnożonego razy wskaźnik 2,2. Aktualnie 
zmniejszono restrykcje w tym zakresie, a stosowany 
w rozliczeniach ryczałtowych w/w wskaźnik wynosi 
2,0. 

Ponadto stwierdzono w ostatnim okresie istotne 
zmniejszenie liczby lokali z uszkodzonymi plombami 
pko z 33 do 11 (spadek aż o 67%), co należy zaliczyć 
do bardzo pozytywnego zjawiska zaobserwowanego 
w ostatnim okresie. Natomiast wzrosła o 13% liczba 
lokali gdzie nie doszło do odczytów pko (wzrost z 54 
do 61 lokali) oraz o 17% (wzrost z 317 do 372 lokali) 
tj. grupa lokali z limitem kosztów (§18 Regulaminu 
rozliczeń c.o.)

Z kolei opracowana na potrzeby niniejszej analizy 
tabela nr 2 (na następnej stronie) prezentuje podsu-
mowanie wyników indywidualnych rozliczeń kosztów 
ogrzewania za miniony okres. 

Podobnie jak w ubiegłym roku struktura obejmuje 
wykaz łącznych nadpłat, niedopłat jak również sald 
rozliczeniowych w rozbiciu na poszczególne osiedla 
Spółdzielni.

Ciepła zima może się 
nie powtórzyć

O rozliczeniach kosztów c.o. 2013/2014 czyli...
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Należy także przypomnieć, że od ubiegłego roku równolegle funkcjo-
nują w Spółdzielni dwa systemy rozliczeń kosztów na postawie wskazań 
podzielników kosztów ogrzewania :

1. Telemetric Plus w tradycyjnym systemie serwisowanym przez firmę 
„Metrona Polska” w ilości 22 274 sztuk pko.

2. Hydroclima RFM w tzw. systemie komfortu cieplnego serwisowanym 
przez firmę „Eco-Therm” w ilości 4220 sztuk pko.

Szczegóły określa aktualny Regulamin indywidualnego rozliczania 
kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych 
w KSM (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 28/2013 z dnia 25.11.2013 r.) 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.
ksm.pl w zakładce przepisy. Przy czym zasadnicza różnica pomiędzy 
obydwoma systemami polega na tym, że w przypadku podzielników 
Hydroclima RFM oprócz samych wskazań pko uwzględnia się także 
komfort cieplny tj. temperaturę danego lokalu uzyskiwaną nie tylko z 
grzejników lecz także:

* za pośrednictwem pionów grzewczych przebiegających przez dane 
mieszkanie,

* w wyniku przenikania ciepła z lokali o wyższej temperaturze do lokali 
o niższej temperaturze w danym sezonie grzewczym.

Charakterystyczne jest to, że dla serwisu „Metrona Polska” wartości 
średniej ceny jednostki pko, średniego kosztu minimalnego oraz mak-
symalnego wynoszą odpowiednio:

* 1,25 zł/jednostkę pko
* 1,61 zł/m2/m-c. (śr. koszt min.) 
* 5,03zł/m2/m-c. (śr. koszt max.)
Podczas gdy dla budynków serwisowanych przez „Eco-Therm” analo-

giczne wartości wynoszą :
* 0,48 zł/jednostkę pko
* 2,42 zł/m2/m-c. (śr. koszt min.) 
* 5,32 zł/m2/m-c. (śr. koszt max.)
Na uwagę zasługuje fakt, że cena za jednostkę pko oraz poziom mini-

malnych kosztów w obydwu serwisach znacznie się różnią. We wnioskach 
formułowanych w końcowej części niniejszego opracowania poszukamy 
odpowiedzi skąd tak znaczna różnica w cenie za jednostkę oraz koszcie 
minimalnym obydwu serwisowanych grup budynków.

Wnioski
Z analizy danych za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe wynikają na-

stępujące wnioski :
1. Wzrosła znacznie liczba lokali, których wynikowy koszt średni nie 

przekroczył 1,90zł/m2/m-c. Dotyczy to 195 lokali i spowodowane jest 
przede wszystkim łagodniejszą zimą i niższymi kosztami ogrzewania niż 
w roku ubiegłym. Odbyło się to kosztem spadku liczby lokali, których 
koszt zbliżony był do wartości średniej tj. 2,60 zł/m2/m-c. W tym roku 
odnotowano spadek o 158 takich lokali. Z kolei ostatnia grupa, której 
koszty wynikowe przewyższyły koszt średni (2,60 zł/m2/m-c) zmieniła 
się w bardzo niewielkim stopniu. W przybliżeniu można powiedzieć, że 
utrzymuje się ona na dotychczasowym poziomie 39% populacji danych. 
Opisywane powyżej relacje w szczegółach przedstawia tabela nr 1.

2. Zmniejszyła się znacząco liczba lokali, w przypadku których za-
chodziło uzasadnione podejrzenie o manipulację przy wskazaniach pko 
(spadek aż o 67%).

3. W odróżnieniu od lat poprzednich każdy z bu-
dynków w wyniku rozliczenia kosztów c.o. uzyskał 
nadpłatę (saldo dodatnie). Przełożyło się to na stosun-
kowo dużą liczbę zwrotów kwot z tytułu oszczędności 
za c.o. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku z 
tego tytułu Spółdzielnia zwróciła użytkownikom lokali 
rozliczanych na podstawie wskazań pko kwotę 1 474 
422,43 zł, podczas gdy w bieżącym roku kwota ta 
osiągnęła wartość 2 577 375,13 zł. Oznacza to wzrost 
o 74,8% zwróconych bądź zaliczonych na poczet bie-
żących opłat czynszowych środków pieniężnych. 

4. Zmniejszył się średni koszt ogrzewania z 2,71zł/
m2/m-c do wartości 2,60zł/m2/ m-c oraz koszt maksy-
malny z 8,40zł/m2/m-c do wartości 7,14zł/m2/m-c. Na 
dotychczasowym poziomie 1,24zł/m2/m-c utrzymał się 
w Spółdzielni natomiast koszt minimalny przy czym 
dotyczy to serwisu rozliczeniowego „Metrona Polska”. 
Bowiem dla budynków serwisowanych przez „Eco-
Therm” koszt minimalny ukształtował się na poziomie 
1,63zł/m2/m-c.

5. W komentarzu do charakterystycznych wielkości 
tj. ceny jednostki pko, kosztu minimalnego, kosztu 
maksymalnego dla systemu pko Telemetric Plus 
oraz systemu „komfortu cieplnego” na bazie pko 
Hydroclima RFM należy zauważyć, że w przypadku 
tych drugich wyeliminowano praktycznie zjawisko 
związane ze zbytnim zaniżaniem kosztów c.o. lokali 
z tzw. „zerowymi” wskazaniami pko, gdzie pomimo 
przysłowiowego zakręcenia grzejników temperatura 
w lokalu i tak oscylowała w granicach 200C. Dotych-
czas bowiem część kosztów ogrzewania tych lokali 
przerzucana była niesłusznie na lokale ze średnim 
i wysokim stopniem zużycia ciepła rejestrowanym 
przez tradycyjne podzielniki (pko nie uwzględniające 
„komfortu cieplnego”).

Stąd duża różnica pomiędzy cenami za jednostkę 
pko oraz poziomem minimalnych kosztów ogrzewania 
porównywanych systemów rozliczeniowych. 

W przypadku systemu opartego na podzielnikach 
Telemetric Plus w dalszym ciągu mamy do czynienia 
ze zbytnim zaniżaniem kosztów w przypadku tych 
mieszkań gdzie podzielniki wykazały zerowe lub śla-

dokończenie na str. 16
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W 1992 roku Spółdzielnia przystąpiła do prac zmierzających 
do uregulowania stanu prawnego gruntów. Na wstępie sporzą-
dzono inwentaryzację oraz wnikliwie i wszechstronnie rozpo-
znano zakres koniecznych działań w poszczególnych osiedlach. 
Okazało się wówczas, iż 16% użytkowanych gruntów nie miało 
uregulowanych spraw własnościowych. Do końca 1995 roku 
Zarząd Spółdzielni złożył odpowiednie wnioski do Prezy-
denta Kielc. Prowadzone z dużym wyprzedzeniem działania 
zaprocentowały w 2001 r. tj. w chwili wejścia w życie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta daje spółdzielni 
roszczenie wykupienia gruntu, czego oczekiwali jej członkowie. 
Dlatego też intensywne działania służb Spółdzielni zmierzały 
nie tylko do uporządkowania praw własności, ale również do 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włas-
ności dla ponad 60 ha gruntów.

W wyniku podejmowanych przez Zarząd różnorodnych dzia-
łań doprowadzono w 2008 roku do podpisania z Gminą Kielce 
porozumienia w sprawie zamiany nieruchomości położonych w 
Kielcach, uregulowania stanu prawnego niektórych dróg osied-
lowych oraz lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 5.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Kielce zobowiąza-
ła się do zamiany nieruchomości stanowiących jej własność na 
grunty, do których prawo własności posiada KSM, a są one wy-
korzystywane na potrzeby Gminy. Są nimi działki w osiedlach 
Zagórska-Północ i Zagórska-Południe o łącznej powierzchni 
6712 m2, w tym:

* działka o pow. 493 m2 przy ul. św. St. Kostki zabudowana 
obiektem Domu Seniora,

* dwie działki o pow. łącznej 258 m2 - przy ul. Chopina wy-
korzystywane przez przedszkole

* trzy działki o pow. 1775 m2 - stanowiące część ulicy Ko-
narskiego,

* trzy działki o pow. 526 m2 - stanowiące część jezdni ul. 
Zielińskiego

* działka o pow. 3660 m2 - stanowiąca drogę wewnątrzosied-
lową - ul. Karłowicza.

Rada Miasta Kielce w dniu 23 grudnia 2010 r. podjęła uchwałę 
nr IV/61/2010 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w 
Kielcach przy ulicach Leszczyńskiej, Romualda, Kostki, Chopi-
na, Karłowicza, Zielińskiego, Konarskiego, Klonowej. 

Pierwsza propozycja Urzędu Miasta to działka u zbiegu ulic 
Sandomierskiej i Romualda - o powierzchni łącznej 760 m2.

Biuro Architektoniczno-Wykonawcze ARCHABIS mgr inż. 
Kamil Biskup przygotowało koncepcję zabudowy jednoro-

dzinnej szeregowej na działkach u zbiegu ulic Sandomierskiej i 
Romualda. Koncepcja ta przewiduje 8 mieszkań o powierzchni 
71,5 m2 każde, w zabudowie szeregowej o dwóch kondygnacjach 
naziemnych oraz z poddaszem nieużytkowym z możliwością 
adaptacji na mieszkania dwupoziomowe oraz garażami w 
podziemiu. 

Brak w pełni uregulowanego przez Miasto stanu prawnego 
gruntu uniemożliwił Spółdzielni przejęcie nieruchomości.

Druga propozycja Urzędu Miasta - to działka u zbiegu ulic 
Romualda i Leszczyńskiej o pow. 1448 m2.

Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” z siedzibą 
w Kielcach ul. Targowa 18 opracowała 2 wersje koncepcji 
architektonicznej zabudowy tej działki: 

1. budynkiem wielorodzinnym 5 kondygnacyjnym. Koncepcja 
ta przewidywała budowę obiektu o 12 mieszkaniach na kon-
dygnacjach powyżej parteru, a na parterze lokale użytkowe. 
Ponadto w podziemiu stanowiska garażowe - jedno dla każdego 
mieszkania, pomieszczenia przynależne do mieszkań i pomiesz-
czenia techniczne.

2. budynkiem wielorodzinnym 8 kondygnacyjnym. Prze-
widziano 33 mieszkania na kondygnacjach powyżej parteru 
ze stanowiskami garażowymi w podziemiu - jedno na każde 
mieszkanie. Parter w całości przeznaczono na handel, bądź 
usługi. Na każdej kondygnacji powtarzalnej zaprojektowano 
4 mieszkania, każde z balkonem o powierzchniach: 43 m2, 53 
m2, 60 m2, 63 m2. Na ostatniej kondygnacji zaprojektowano trzy 
mieszkania o powierzchniach: 42 m2, 69 m2, 71 m2 – każde z 
dużym tarasem.

Do postępowania administracyjnego Zarząd Spółdzielni wy-
brał drugą wersję tj. budynek 8-kondygnacyjny.

Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o 
ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji. Na-
stępnie okazało się, że o tę nieruchomość gruntową ubiegają się 
spadkobiercy osoby wywłaszczonej i teren nie został przekazany 
Spółdzielni, w związku z czym zawieszono toczące postępowa-
nie w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Trzecia propozycja Urzędu Miasta to działka przy ul. Klonowej 
o powierzchni 1148 m2.

Biuro Projektów „Projbud” S.J z siedzibą w Kielcach przy ul. 
Dalekiej 30 opracowało koncepcję architektoniczną, po czym 
Spółdzielnia złożyła w Urzędzie Miasta wniosek o ustalenie 
warunków zabudowy. Po licznych odwołaniach właścicieli 
sąsiednich posesji Prezydent Miasta Kielce w październiku 
2012 r. wydał ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla 
inwestycji, która przewidywała budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z 16 
lokalami i podziemnej z 17. garażami indywidualnymi. 

Miał być boom
Stracone szanse na nowe inwestycje 

Koncepcja zabudowy jednorodzinnej szeregowej na działkach u zbiegu 
ulic Sandomierskiej i Romualda.

Koncepcja budynku wielolorodzinnego, 5. kondygnacyjnego, w parterze 
lokale użytkowe
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Budynek miał być wyposażony w windę, co zapewniałoby 
dostęp do wszystkich mieszkań i garaży również osobom nie-
pełnosprawnym. Wydana decyzja o warunkach zabudowy wciąż 
jest aktualna i obowiązuje do czasu zatwierdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania dla tego terenu. Urząd Miasta ostatecz-
nie wycofał sie z propozycji, gdyż nie dopełniono obowiązku 
powiadomienia spadkobierców po upływie okresu 10 lat od 
wywłaszczenia. 

Kolejną uchwałę w sprawie zamiany gruntów Rada Miasta 
podjęła w 2013 roku, zgodnie z którą Spółdzielnia miała otrzy-
mać od Gminy Kielce działkę o powierzchni 1926 m2 przy ul. 
Bęczkowskiej. Po sprawdzeniu możliwości budowy obiektu 

wielorodzinnego okazało się, że w zaproponowanym rejonie 
realizowane jest budownictwo niskie w zabudowie szeregowej 
lub indywidualne jednorodzinne, a poza tym warunki wodno-
gruntowe są bardzo trudne, co praktycznie uniemożliwi budowę 
kondygnacji podziemnej bądź znacznie podroży inwestycję. 

Ponadto dla tej działki brak jest zapewnienia dostaw wody i 
energii elektrycznej. Wobec takiego stanu Spółdzielnia zrezyg-
nowała z tej działki.

Pomimo upływu sześciu lat zawarte porozumienie nie zostało 
zrealizowane i dążenia do kontynuowania inwestycji przez 
Spółdzielnię zatrzymały się w martwym punkcie.

HENRyK WILK

Projekt budynku  mieszkalnego przy ul. Klonowej

Projekt budynku wielolorodzinnego, 8. kondygnacyjnego, 
w parterze lokale użytkowe

dowe zużycia przy jednoczesnym zachowaniu temperatury w 
granicach 200C. Koszty jednostkowe takich mieszkań oscylują 
w dalszym ciągu granicach 1,24-2,52zł/m2/m-c. 

O aktualnych niedoskonałościach takiego systemu rozliczania 
świadczy także niezwykle duży rozrzut cen za jednostkę pko. 
Przedział cen określają bowiem granice od 0,21-6,80zł/jednost-
kę pko. Wynika z tego, że ceny mogą się tu różnić ponad 30 
krotnie. Tak duże różnice oraz wartości ceny przekraczające 6 
zł/jednostkę pko świadczą o tym, że o ile w początkowych latach 
system ten zdawał egzamin, o tyle aktualnie nie jest w stanie 
sprostać tendencjom nadmiernego oszczędzania ciepła przez 
znaczną grupę użytkowników mieszkań (ok. 30%). 

Inaczej jest w przypadku systemu opartego na wskazaniach 
pko gdzie uwzględniany jest tzw. „komfort cieplny”. Tam roz-
rzut cen za jednostkę jest znacznie mniejszy i wynosi od 0,14-
1,02zł/jednostkę pko. W tym przypadku mamy do czynienia z 
7-krotną różnicą cen. 

Nasuwa się więc wniosek, że w przypadku metody uwzględnia-
jącej „komfort cieplny” mamy do czynienia ze znacznie niższą 
wartością cen za jednostkę pko (średnia cena=0,48zł/jedn.pko) 
jak również większą jej stabilnością (cena nie zmienia się tak 
gwałtownie), co stanowi ewidentną zaletę systemu. 

Należy wspomnieć ponadto, że w przypadku budynków rozli-
czanych metodą tradycyjną odnotowano znaczną ilość tzw. lokali 
„limitowanych” tj. takich, w przypadku których zachodziła 
konieczność „cięcia” kosztów c.o. do poziomu 2 krotnego śred-
niego kosztu wynikowego w danym budynku. W grupie tej (118 
budynków) odnotowano aż 358 takich przypadków. Na każdy 
budynek przypadało więc statystycznie 3 mieszkania, w których 
niejako „sztucznie” korygowano ich koszty wynikowe. 

W drugiej z grup (31 budynków) gdzie koszty wyliczano meto-
dą „komfortu cieplnego” z takimi przypadkami spotkaliśmy się 
jedynie 14 razy. Oznacza to, że jedynie w co drugim budynku 
zachodziła konieczność korygowania kosztów jednego z lokali. 
To kolejny argument przemawiający na korzyść stosowania 
systemu „komfortu cieplnego”. 

Łącznie w bieżącym roku odnotowano 372 takie przypadki. 
Na uwagę zasługuje także fakt, że w przypadku mieszkań wy-
posażonych w podzielniki Hydroclima RFM nie ma potrzeby 
udostępniania lokali gdyż odczyt urządzeń następuje drogą 
radiową. Nie zachodzi więc konieczność wysyłania dodatkowej 
korespondencji w sprawie umożliwienia przez użytkowników 
dostępu do w/w urządzeń pomiarowych. W konsekwencji tego 
zmniejszyły się ponoszone rokrocznie koszty związane z wy-
syłką powiadomień o terminach odczytów pko.

6. Podsumowując, należy wskazać na szereg niedoskonałości 
dotychczasowego sposobu rozliczania kosztów c.o. budynków 
wielorodzinnych na podstawie wskazań typowych podzielników 
ciepła (rejestrujących jedynie emisję ciepła z grzejników).

W przyszłości metodę rozliczania tzw. „komfortem cieplnym” 
trzeba przenieść na pozostałe zasoby mieszkaniowe KSM.

Dotychczas metoda ta stosowana jest jedynie w 31 węzłach 
c.o./budynkach, podczas gdy 118 węzłów c.o./budynków rozli-
czanych jest na starych zasadach. Już teraz należy się zastano-
wić nad decyzją w tej sprawie gdyż planowana wymiana pko 
Telemetric Plus przypada na 2015 rok.

KRZySZTOF PEDRyC

Ciepła zima może się 
nie powtórzyć

dokończenie ze str. 14
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Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1958 roku. Jest najstarszą i naj-
większą w regionie świętokrzyskim spółdzielnią mieszkaniową, która zaspokaja 
potrzeby mieszkaniowe, gospodarcze oraz kulturalno-społeczne blisko 30-tysięcznej 
rzeszy kielczan.

Spółdzielnia zarządza własnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, 
administruje majątkiem wspólnot mieszkaniowych, produkuje energię cieplną, którą 
wykorzystuje dla potrzeb własnych i sprzedaje odbiorcom zewnętrznym, prowadzi bo-
gatą działalność społeczno-kulturalną. KSM zrzesza 7700 członków, z których 23 proc. 
posiada prawo odrębnej własności lokalu. Prowadzi również działalność inwestycyjną. 
W ciągu ostatnich kilku lat wybudowano pięć budynków mieszkalno-użytkowych.

Na przestrzeni 56 lat swojego funkcjonowania spółdzielnia przeszła wiele prze-
obrażeń - po podziale jej majątku w 1982 roku powstała Świętokrzyska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, a w 1990 roku - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek”.

KSM ma ogromny wkład w rozwój inwestycyjny urbanistyczny i społeczno-kulturalny 
Kielc. Obecnie gospodarka zasobami mieszkaniowymi w spółdzielni prowadzona jest 
w czterech organizacyjnie wyodrębnionych osiedlach, których zasoby mieszkaniowe 
uzupełniają nowoczesne place zabaw, wielofunkcyjne boiska sportowe, liczne sklepy, 
apteki, szkoły i przedszkola, urzędy pocztowe, biblioteki i biura Urzędu Miasta. Dużym 
atutem są jej tereny zielone: dobrze zagospodarowane skwery z trzema wolnostoją-
cymi fontannami osiedlowymi, które są ulubionymi miejscami rekreacji wszystkich 
pokoleń mieszkańców. Zieleń jest bezcennym składnikiem spółdzielczego majątku: 
21 stuletnich dębów Rada Miasta Kielc uznała za pomniki przyrody. 

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest firmą otwartą na innowacyjne rozwiązania 
i technologie, które wdrażane są w procesie produkcji ciepła czy w remontach zaso-
bów mieszkaniowych. Ich podstawowym celem jest ochrona środowiska naturalnego 
i uczynienie przestrzeni miejskiej miejscem przyjaznym ludziom, w którym żyje się 
bezpiecznie. Wysiłki spółdzielni, które ponosi dla ciągłej poprawy funkcjonowania, 
zauważane są na zewnątrz.

Misją Kieleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej jest jak najszersze włączenie swo-
ich członków w proces zarządzania firmą. 
Dlatego też ogromną wagę przywiązuje 
do podnoszenia jakości pracy i umiejęt-
ności pracowników oraz do prowadzonej 
polityki informacyjnej. Może poszczycić 
się nowoczesną stroną internetową z 
wieloma nowatorskimi funkcjami, ta-
kimi jak: możliwość sprawdzenia salda 
opłat czynszowych czy bezpłatnego za-
mieszczenia ogłoszenia na prowadzonej 
giełdzie mieszkaniowej. Od ponad 20 lat 
spółdzielnia wydaje również kwartalnik 
„My z KSM”, który jest kompendium 
wiedzy na temat jej funkcjonowania. 
Ważną rolę w procesie integracji lokalnej 
społeczności pełnią trzy osiedlowe kluby 
kultury, które podejmują działania o cha-
rakterze opiekuńczo-wychowawczym, 
kulturalno-rozrywkowym i sportowo-
rekreacyjnym.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
jest zdobywczynią wielu prestiżowych 
nagród i wyróżnień. W 2007 roku jako 
pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w 
województwie została laureatem VII edy-
cji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody 
Jakości w kategorii średnich przedsię-
biorstw usługowych. To jedyny organi-
zowany w regionie konkurs promujący 
demokratyczny sposób zarządzania przez 
jakość. Komisje i kapituły konkursowe 
we wszystkich plebiscytach, w których 
bierze udział, zawsze podkreślają jej 
ogromne zasługi dla rozwoju budowni-
ctwa mieszkaniowego i spółdzielczości 
w Kielcach.

KSM może poszczycić się silną pozycją 
na lokalnym rynku gospodarki nierucho-
mościami. Jest wiarygodna dla swoich 
mieszkańców, partnerów handlowych i 
samorządowych.

www.ksm.pl

„Magazyn Gospodarczy Fakty” zorganizował w kwietniu br. I edycję ogólno-
polskiego Programu Promocji Gospodarczej „Lider Zarządzania Nieruchomoś-
ciami”, w której nagrodził 18 najlepszych firm działających w obszarze zarzą-
dzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, 
prezentujących wysoki poziom zarządzania, bezpieczeństwo i wiarygodność 
gospodarczą.

Wśród nagrodzonych w gronie branżowych liderów jest również Kielecka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, którą ,,Magazyn Gospodarczy Fakty” w numerze nr 
3, maj-czerwiec 2014 promuje następującym tekstem: Otwarci na innowacyjne 
rozwiązania.

Otwarci na innowacyjne rozwiązania
Co o nas piszą inni
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Europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe 
reprezentująca interesy spółdzielców naszego kontynentu 
wobec władz Unii Europejskiej, w której zrzeszona jest polska 
Krajowa Rada Spółdzielcza, zainicjowała stworzenie wśród 
posłów do nowowybranego PE grupy kontaktowej „Promotorów 
Spółdzielczości”. 

Chodzi o posłów, którym nie są obojętne sprawy spółdzielczo-
ści, doceniają ją w europejskiej gospodarce i są gotowi działać 
na rzecz stworzenia spółdzielniom sprzyjających warunków 
rozwoju. 

Spośród 751 wybranych do PE posłów, do tej inicjatywy 
zgłosiła się grupa 27 „Promotorów Spółdzielczości” z 11 kra-
jów. Najwięcej jest wśród nich eurodeputowanych z Francji (6 
osób), Niemiec i Włoch (po 4 osoby), Belgii, Wielkiej Brytanii i 
Holandii (po 2 posłów), pojedyncze osoby zgłosiły się z Austrii, 
Bułgarii, Luksemburga i Słowenii. 

Z Polski zgłosiło się 3 posłów: Jarosław Kalinowski i Czesław 
Siekierski działający w Europejskiej Partii Ludowej i Lidia 
Geringer de Oedenberg posłanka z Dolnego Śląska i Opolszczy-
zny należąca do Partii Europejskich Socjalistów, tradycyjnie do-
tąd najbardziej życzliwej wobec prospółdzielczych inicjatyw. 

W najbliższych miesiącach europosłowie z grupy „Promotorów 
Spółdzielczości” mają wspierać prace nad wprowadzeniem w 
życie tzw. Spółdzielczej Mapy Drogowej, przygotowywanej 
przez powołaną przy Komisji Europejskiej międzynarodową 
grupę ekspertów spółdzielczych. Do pracy w tej grupie zapro-
szony został Alfred Domagalski – prezes Zarządu KRS. 

Dokument ma być drogowskazem dla nowego rozpoczyna-
jącego pracę 1 listopada br. unijnego „rządu”, czyli Komisji 
Europejskiej w sprawach spółdzielczości państw narodowych. 

(MAS)

Niefrasobliwe, aczkolwiek w mniemaniu dziennikarzy zapewne 
efektowne żonglowanie słowem „spółdzielnia” godzi w dobre imię 
spółdzielczości i milionów osób będących członkami organizacji 
spółdzielczych w Polsce. Prowadzi do fałszywych skojarzeń i utraty 
zaufania. Jest zaprzeczeniem dziennikarskiej rzetelności i szacunku 
dla prawdziwych spółdzielców zrzeszających się w spółdzielnie dla 
realizowania ważnych celów życiowych i społeczno-zawodowych 
w granicach prawa. Stanowi oczywistą obrazę art. 10 Prawa Pra-
sowego, zgodnie z którym „dziennikarz ma obowiązek działania 
zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego w 
granicach określonych przepisami prawa”. 

Nie można więc, posługując się wolnością słowa, traktowaną nie-
malże jako absolut, w imię efekciarskich zbitek słownych, obrażać 
miliony ludzi, którzy zgodnie z przesłaniem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych „budują lepszy świat”, a nie świat przestępczy. 

Porównanie nieformalnych grup podejrzewanych o działania 
przestępcze do spółdzielni jest obrażające dla zrzeszonych w 
nich osób i budzi uzasadnione protesty całego środowiska. Język 
polski jest wystarczająco bogaty, aby przestępców i ich wzajem-
ne powiązania określać mianem adekwatnym do charakteru ich 
poczynań. 

W imieniu ponad 8 milionów polskich spółdzielców domagam 
się zaprzestania takich praktyk. 

Prezes Zarządu KRS
Alfred Domagalski

Twój samochód może 
trafić do wojska

W mediach pojawiły się informacje, że wojsko odnawia reje-
stry pojazdów, które mogą się przydać nie tylko podczas wojny, 
ale także podczas klęsk żywiołowych, ćwiczeń czy sprawdzenia 
gotowości mobilizacyjnej. 

Samochód, z którego może ewentualnie skorzystać armia, 
musi najpierw trafić do ewidencji wojskowej. Dzieje się to na 
wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień, która żąda wpisania 
określonego rodzaju pojazdu do rejestru świadczeń rzeczowych, 
a Wydział Komunikacji właściwego Urzędu Miasta czy Gmi-
ny zawiadamia właściciela pojazdu, że jego samochód został 
wpisany do rejestru wojskowego. W szczególności chodzi o 
wszelkiego rodzaju pojazdy ciężarowe, autobusy, cysterny, 
maszyny (koparki, spychacze) rzadziej samochody osobowe i 
osobowo-terenowe.

W przypadku ćwiczeń samochód może być używany przez 
wojsko maksimum przez 7 dni, raz w roku. O konieczności 
przekazania pojazdu właściciel zostanie poinformowany w 
formie wezwania, od którego nie ma odwołania. 

Właścicielowi pojazdu osobowego przejętego przez armię, 
przysługuje ryczałt w wysokości 118 zł za każdą rozpoczętą 
dobę. Wojsko płaci za paliwo i dostarczenie pojazdu do jed-
nostki. W razie uszkodzenia pojazdu właścicielowi przysługuje 
odszkodowanie. 

(MaS)

Na podstawie tygodnika Motor Nr 41 z 06.10.2014 r. 

Promotorzy Spółdzielczości Niefrasobliwe żonglowanie 
spółdzielnią

„Cichy Kącik” nagrodzony 

W Parlamencie Europejskim

Restauracja „Cichy Kącik” przy ul. Konarskiego 3 zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii lokal „Na rodzinny obiad” podczas 
pierwszej w Kielcach akcji „Korona Smakosza”. 

Akcję zorganizowano w dniach 10-12 października 2014 r. 
Podczas weekendu za pół ceny, mieszkańcy Kielc ocenili 49 
lokali gastronomicznych w dziesięciu kategoriach, oddając 4660 
głosów. Za zajęcie I miejsca lokal otrzymał statuetkę, certyfikat 
i bon towarowy. Wręczenie nagród odbyło się 4 listopada. (K)
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Polska obrona cywilna wzbudza coraz mniej zainteresowania 
społecznego. Władze państwowe nie mogą przyjąć jednolitej 
ustawy o tej humanitarnej formacji społecznej. O obronie 
cywilnej w III RP i w KSM pisałem już kilka razy w naszym 
kwartalniku „My z KSM” w numerach 4/65/2010, 3/68/2011 
oraz 3/76/2013.

Zagrożenia naszych czasów takie jak terroryzm, wzrost prze-
stępczości, a szczególnie klęski żywiołowe zmuszają władze 
państwowe do podejmowania działań w zakresie ochrony lud-
ności podczas sytuacji kryzysowych.

W większości państw Unii Europejskiej, w tym i w Hiszpanii 
przyjęto OC określać jako ochronę cywilną, definiując ją jako 
fizyczną ochronę ludności, jej mienia w razie poważnych nie-
szczęść, katastrof i sytuacji kryzysowych, które zagrażają życiu 
ludzi w celu sprawnego reagowania w zaistniałych groźnych 
sytuacjach.

Hiszpania jest państwem leżącym na półwyspie Iberyjskim nad 
Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym, graniczącym 
z Portugalia i Francją.

Przed II wojną światową ludność tego kraju przeżyła w latach 
1936-1939 rebelię, która zapoczątkowała rządy autorytarne 
dyktatora generała F. Franco.

Obecnie Hiszpania jest monarchią parlamentarną. W naszych 
mediach, szczególnie ze względu liczbę mieszkańców, porów-
nywana jest z Polską, jako państwo średniej wielkości. Hiszpa-
nia od roku 1985 należy do NATO i od 1986 roku jest wśród 
państw demokratycznych Unii Europejskiej, które stworzyły 
układ z Schengen.

Podobna do Polski jest również struktura administracyjna tego 
kraju. Obejmuje ona 17 regionów autonomicznych, w tym jest 
50 prowincji i 8000 gmin.

Należy zauważyć, że powierzchnia tego państwa wraz z Ba-
learami i Wyspami Kanaryjskimi to 506 tys. kilometrów kwa-
dratowych a gęstość zaludnienia wynosi 92 osoby na kilometr 
kwadratowy.

Głową państwa jest król i dwuizbowy parlament. Głównym 
czynnikiem kształtującym obecny model ochrony cywilnej tego 
kraju była historia kilkudziesięcioletnich rządów dyktatorskich 
wojskowych na czele z gen. F. Franco.

Od 2001 roku przeprowadzono w ochronie cywilnej zmiany 
mające na celu utworzenie nowoczesnego systemu ochrony pod 
nazwą Krajowy System Zarządzania Kryzysowego (KSZK).

Na szczeblu centralnym funkcjonują trzy Krajowe Komitety 
Kryzysowe:

I. Jako organ polityczny Gabinet Kryzysowy - utworzony w 
1986 roku w składzie: premier, wicepremier oraz ministrowie: 
obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, 
gospodarki i finansów.

II. Krajowy Komitet Cywilnego Planowania Kryzysowego 
- jest on organem merytorycznym, którego zadaniem jest:

- przygotowanie projektów założeń i zasad ochrony cywilnej
- ustalenie realizacji planowanych przedsięwzięć ochron-

nych
- zabezpieczenie prac Krajowego Komitetu Kryzysowego
- koordynowanie działania komitetów sektorowych
- przygotowanie okresowych sprawozdań z gotowości reali-

zacji przyjętych zadań
- okresowe prognozowanie zagrożeń
- reprezentowanie Hiszpanii w pracach Wysokiego Komite-

tu Cywilnego Planowania Kryzysowego w NATO. Krajowe 
komitety resortowe powołuje się dla realizacji zadań w mi-
nisterstwach i urzędach państwowych w celu zabezpieczenia 
sprawnego funkcjonowania społecznego ludności, instytucji i 
organów gospodarczych w zagrożonych rejonach kraju.

III. Departament Polityki Obronnej, który wchodzi w skład 
ministerstwa obrony, jako pozostałość po poprzedniej struktu-
rze, jest to jednak konieczne w szczególnie trudnych sytuacjach 
kryzysowych, jako organ pomocniczy zabezpieczający formacje 
ochrony cywilnej.

Proces ochrony cywilnej Krajowego Systemu Zarządzania Kry-
zysowego Hiszpanii obejmuje dwa etapy w składzie pięciu faz.

Pierwszy etap przed katastrofą z fazami:
– prognozowanie
– zapobieganie
– planowanie
Drugi etap w trakcie zagrożenia i po katastrofie:
– interwencji i reagowania w czasie zagrożeń
– przywracania do stanu z przed sytuacji kryzysowej
W Hiszpanii ochrona cywilna jest powinnością wszystkich 

obywateli kraju, ma charakter powszechny, szczególnie na 
szczeblu

• lokalnym, gminy i zakładów produkcyjnych
• prowincji i regionu
• kraju, gdy zagrożone są interesy narodowe i gdy zagrożenie 

przekracza możliwości regionu autonomicznego, a wymaga 
wprowadzenia wyższego stopnia gotowości. 

Podstawą ochrony cywilnej Hiszpanii jest samorząd admi-
nistracji najniższego szczebla. W gminie tę funkcję sprawuje 
burmistrz, mający zespół doradców. Realizatorem jest rada 
ochrony cywilnej, działania prowadzą służby takie jak: straż 
pożarna, policja, służby oczyszczania i socjalne oraz wolonta-
riusze, którzy wykorzystują zasoby gminy i prywatne a także 
mieszkańców.

Gminę wspierają ośrodki informacyjne, służby sanitarne, 
porządkowe, handlowe, a nawet instytucje religijne.

BOLESŁAW KUŁAKOWSKI

Opracowano w oparciu o materiały Przeglądu Obrony Cy-
wilnej i podręcznika Przysposobienie Obronne oraz Leksykon 
Wiedzy Wojskowej

Ochrona Cywilna 
w Hiszpanii

Barcelona. Promenada wzdłuż dzielnicy Barceloneta     Fot. Adam Skup
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Fragmenty referatu Bohdana Zdziennickiego sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego w stanie spoczynku, byłego prezesa TK, wygłoszo-
nego na konferencji zorganizowanej 12 maja 2014 r. w Sejmie RP. 

Po 1989 r. PRL zastąpiła III Rzeczypospolita. W ramach trans-
formacji wprowadzono w pełnym zakresie gospodarkę rynkową. 
Spółdzielczość uznano za relikt peerelowskiego systemu nakazo-
wo-rozdzielczego. 

W 2000 r. wprowadzono radykalne zmiany w spółdzielczości 
mieszkaniowej poprzez kolejną nowelizację ustawy z 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze i wydanie specjalnej ustawy z dnia 15 
grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003r. 
Nr 119 poz. 1116 ze zm.). 

Nowe rozwiązania, chociaż tego wprost nie deklarują, zmierzają 
do stopniowej likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej. Budzi 
to zasadnicze zastrzeżenia natury konstytucyjnej oraz wyraźnie 
koliduje z rozwiązaniami dotyczącymi autonomii osób prawnych, 
jakimi są spółdzielnie oraz ochrony ich praw majątkowych na 
czele z własnością. To wyjaśnia dlaczego Trybunał Konstytucyjny 
wydał w okresie od wejścia w życie ustawy z 15 grudnia 2000r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych do chwili obecnej już kilkanaście 
wyroków. 

Z obejmującej całą spółdzielczość ustawy z 16 września 1982 r. 
- Prawo Spółdzielcze wyodrębniono spółdzielnie mieszkaniowe. 
Wydawać by się mogło, że po to, aby zapewnić im odpowiednie 
udogodnienia i przywileje, skoro służą one rozwiązywaniu jednego 
z najważniejszych problemów, za który odpowiada Państwo - zaspo-
kajaniu potrzeb mieszkaniowych mniej zamożnych obywateli. Tym-
czasem wydano ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych po to, aby doprowadzić - jak zasygnalizowano - do 
ich stopniowej likwidacji. Ta stopniowa likwidacja – jak wykazuje 
analiza treści ustawy – opiera się na określonych założeniach. 

I tak ustawa z 15 grudnia 2000 r. w jej pierwotnym brzmieniu:
1) Zniosła możliwość zawarcia ze spółdzielnią umowy o usta-

nowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Połą-
czono z tym obowiązek przekształcania na każdy wniosek członka 
spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu w 
odrębną własność lokalu. Dla realizacji tych antyspółdzielczych 
celów ograniczono rolę statutów związanych ze spółdzielczą 
samodzielnością i samorządnością, zastępując ich postanowienia 
nakazami ustawowymi, 

2) Wprowadzono stałą możliwość przeciwstawiania się członków, 
także na drodze sądowej, uchwałom wybranych przez nich samych 
organów spółdzielni (przede wszystkim w zakresie przymusowego 
przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność 
lokalu na preferencyjnych, nierynkowych warunkach). W ten sposób 
spółdzielnie zostały pozbawione podstawowych atrybutów swojej 
osobowości prawnej, co doprowadziło do chaosu w ich zarządzaniu 
i wywołało lawinę związanych z tym sporów sądowych. Niestety te 
zmiany zaaprobował, przy pewnych zastrzeżeniach, Trybunał Kon-
stytucyjny w wyrokach: z dnia 29 maja 2001 r., sygn. akt K/5/01 i z 
dnia 30 października 2001 r., sygn. akt K/33/00. Pewną reakcję na 
niekonstytucyjne zmiany w modelu spółdzielczości mieszkaniowej 
była ustawa z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 240 poz. 2058 ze 
zm.). Wskazana ustawa zachowała rozwiązania z pierwotnego tekstu 
ustawy z 15 grudnia 2000 r.,których konstytucyjność potwierdził 
Trybunał, 

3) Pozostał więc zarówno ustawowy obowiązek przekształcania 
na każdy wniosek członka lokatorskiego lub własnościowego prawa 
do lokalu w odrębną własność, jak i nieznana w prawie cywilnym 

zasada eliminacji przez „prawo silniejsze” - własność „praw słab-
szych”, za jakie uznano spółdzielcze prawa do lokalu. Cofnięto 
jednak zakaz ustanawiania istniejącego ponad 40 lat spółdzielczego, 
własnościowego prawa do lokalu, co wskazywało, że ustawodawca 
widzi potrzebę dalszego istnienia, a nie likwidacji spółdzielczości 
mieszkaniowej. Złagodzono też szereg restrykcji traktujących 
spółdzielnie jako niepełnoprawnego, bo dyskryminowanego uczest-
nictwa obrotu mieszkaniowego. Te złagodzone kompromisowe 
rozwiązania zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego 
przez zwolenników konsekwentnej, chociaż „pełzającej” likwidacji 
spółdzielczości mieszkaniowej. 

W sprawie kazuistycznych rozwiązań wprowadzonych ustawą z 19 
grudnia 2002 r. Trybunał wydał wyroki: z 30 marca 2004 r., sygn. 
akt K32/03, z 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt K 42) 02, z 15 lipca 
2009 r., sygn. akt K 64/07/09.

4) W zaskarżonych przepisach Trybunał dokonał pewnych korekt 
oraz deregował wiele rozwiązań z ko0mpromisowej regulacji z 19 
grudnia 2002r.jako jego zdaniem utrudniających przekształcenie 
praw spółdzielczych do lokalu w odrębną własność oraz traktujących 
własność lokalu w spółdzielczym domu wielomieszkaniowym jako 
„prawo alternatywne”, a nie „prawo silniejsze”. 

5) W nawiązaniu do dotychczasowego orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2007 r. dokonano kolejnej nowelizacji ustawy 
z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W ustawie z 
14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 125 poz. 
873 ze zm. powrócono do wszystkich założeń pierwotnego tekstu 
ustawy z 15 grudnia 2000r., a w wielu kwestiach jeszcze zaostrzono 
restrykcje skierowane do spółdzielni. I tak: 

6) Najemcy mogą ponownie uzyskać tylko prawo do własności 
lokalu, a nie alternatywnie także spółdzielcze prawa do lokalu. Uzna-
no, że wyłącznie odrębna własność zapewnia swobodę ekonomiczną 
dysponowania mieszkaniem mimo, że spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu jest zbywalne, dziedziczne i podlega wpisowi do 
Księgi Wieczystej. W myśl założeń nowelizacji z 2007 r. tylko od-
rębna własność ma zapewniać „należytą ochronę uprawnionego w 
stosunkach ze spółdzielnią mieszkaniową” traktowaną jako wrogie, 
obce mu ciało. 

7) Określono korzystniejsze niż dotychczas przesłanki finansowe 
roszczenia o przeniesienie własności zajmowanego lokalu nieodpłat-
nie przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową itp. Te ustawowe 
zmiany w modelu spółdzielczości mieszkaniowej wywołały lawinę 
sporów znajdujących swój epilog w sądach powszechnych. Przy ich 
rozstrzyganiu sądy nie mogąc sobie poradzić ze sprzecznością wielu 
rozwiązań ustawicznie nowelizowanej ustawy z 15 grudnia 2000r. o 
spółdzielczości mieszkaniowej z Kodeksem cywilnym i Konstytucją, 
skierowały do Trybunału szereg pytań prawnych. 

W odpowiedzi na te pytania Trybunał wydał dotychczas 4 wyroki. 
Trybunał Konstytucyjny nie podzielił w większości zastrzeżeń sądów 
co do konstytucyjności rozwiązań opartych na założeniu stopniowej 
likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej poprzez preferencyjne 
(ignorujące ceny rynkowe) uwłaszczanie się członków i najemców 
mieszkań spółdzielczych na majątku spółdzielni. Zastrzeżenia sądów 
powszechnych podzielił Sąd Najwyższy w swoim sprawozdaniu z 
działalności w 2012 r. zgłaszając (określony jako niezwykle pilny) 
postulat uchwalenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w pełni zgodnej z Kodeksem cywilnym i Konstytucją. 

Trybunał Konstytucyjny w swoim dotychczasowym orzecznictwie 
- jak już wskazano - zaakceptował wszystkie antyspółdzielcze 
założenia ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych.

Ocena konstytucyjności linii orzeczniczej TK:
1) Wbrew stanowisku Trybunału Konstytucyjnego Państwo nie 

ma pełnej swobody ingerencji w sprawy dotyczące podstawowych 
założeń każdej osoby prawnej. O tym mogą decydować tylko sta-
tutowe organy danej osoby prawnej. Nie można więc akceptować 
narzuconych spółdzielniom mieszkaniowym rozwiązań ustawowych 

Radykalne zmiany
w ustawodawstwie spółdzielczym
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dających członkom prawo prowadzenia sądowych sporów z włas-
nymi organami traktowanymi jak „osoby trzecie” (ciała całkowicie 
im obce). 

2) Członkowie mogą zrezygnować ze swego członkostwa i wy-
cofać - zgodnie z ogólnymi zasadami prawnymi - swoje udziały i 
przysługujące im inne prawa majątkowe. 

Niedopuszczalne są więc rozwiązania, że będąc dalej członkiem 
można skutecznie domagać się uwłaszczenia na mieniu własnej 
spółdzielni, bez zgody pozostałych członków. 

3) Nie można zgodzić się z Trybunałem, że spółdzielniom można 
było narzucać obowiązek dopuszczania do uczestnictwa i korzysta-
nia z jej świadczeń osób nie będących członkami. 

Pozostaje to w sprzeczności z istotą każdej osoby prawnej. 
Trybunał nie pamięta, że samodzielność i samorządność spółdziel-
czości powinna wyznaczać ustawodawcy granice ingerencji w jej 
interna.

4) Podlegająca ocenie co do swej konstytucyjności ustawa z 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych obciąża 
spółdzielnie dodatkowymi nakazami i zakazami o charakterze 
publiczno-prawnym, których nie stosuje się do innych prywatnych 
osób prawnych. 

Spółdzielnie nie są publicznymi osobami prawnymi, są prywatnymi 
osobami prawnymi. Stosowanie więc tylko do nich różnych ograni-
czeń administracyjnych narusza konstytucyjną zasadę równości (art. 
32 Konstytucji). Rozwiązań prawnych nie można bowiem tworzyć 
na podstawie różnych doniesień o patologiach w funkcjonowaniu 
niektórych spółdzielni. 

5) Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach spół-
dzielni mieszkaniowych nie respektuje też tego, że Konstytucja nie 
daje podstaw do różnicowania ochrony własności i innych praw 
majątkowych w zależności od tego, czy przysługują spółdzielniom 
czy innym osobom prawnym i osobom fizycznym. Art. 64, tak jak 
art. 21 Konstytucji, chroni każdą własność i wszystkie prawa ma-
jątkowe. Stąd pełnym respektem ze strony ustawodawcy musi się 
cieszyć i własność spółdzielcza, i prawa spółdzielcze (lokatorskie 
lub własnościowe) do lokalu. Ich ograniczenia są dopuszczalne 
tylko w ramach zakreślonych przez art. 31 ust. 3 Konstytucji, a 
więc kiedy nie narusza to istoty tych praw i jest konieczne dla 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw 
innych osób. W tym nie mieści się akceptowana przez Trybunał 
Konstytucyjny tendencja ustawodawcza określana jako stopniowe 
„wygaszanie” spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
„rozbijanie” spółdzielczych molochów i „ograniczanie” władzy 
prezesów. Konstytucja nie przewiduje też, godzącego w istotę 
własności , prawa członka spółdzielni do preferencyjnego samo 
uwłaszczania się na mieniu spółdzielczym, czyli imieniu pozostałych 
członków spółdzielni. 

6) Funkcjonowanie całej spółdzielczości, a więc i spółdzielczości 
mieszkaniowej opiera się na wolności zrzeszania się, o której mówi 
art. 12 i art. 58 Konstytucji . Wspiera to jeszcze zawarta w Konsty-
tucji zasada pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą władza publiczna 
powinna wspierać ruchy społeczne (a więc i spółdzielczość jako ruch 
społeczny) i koordynować ich działania dla dobra wspólnego. Dzia-
łalność spółdzielczości jako ruchu społeczno-gospodarczego mieści 
się w szeroko ujętej konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego. 

Trybunał w swoim orzecznictwie pomija to, że spółdzielczości 
nie mogą być narzucane niekorzystne rozwiązania pozbawiające 
ją atrybutów samodzielności czy traktujące spółdzielnie jako nie-
pełnoprawnych podmiotów obrotu gospodarczego. Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spółdzielczości mieszka-
niowej nigdy nie odwołało się do tego, że spółdzielczość stanowi 
ważny element społecznej gospodarki rynkowej, o której mówi art. 
20 Konstytucji. Idea społecznej gospodarki rynkowej wyrosła na 
gruncie dwóch doktryn: chrześcijańsko - demokratycznej i socjalde-
mokratycznej. Ma ona godzić elementy liberalizmu ekonomicznego 
(opartego na własności i wolności gospodarczej) z solidarnością, 

dialogiem i współpracą, których znaczenie podkreśla Preambuła 
naszej Konstytucji. Wprost wiąże się to z międzynarodowymi za-
sadami ruchu spółdzielczego. Tak samo jak z określonym w art. 2 
in fine Konstytucji ustrojem społecznym Rzeczypospolitej Polskiej 
mającym „urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej”. 

7) Bezpośrednio do spółdzielczości mieszkaniowej odnosi się 
norma programowa, jaką jest art. 75 ust. 1 Konstytucji. Stanowi ona, 
że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności przeciwdzia-
łają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz 
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego 
mieszkania. 

Wbrew temu, co przyjął w swoim orzecznictwie dotyczącym 
spółdzielczości mieszkaniowych Trybunał Konstytucyjny, nie chodzi 
tylko o własność, ale o szeroko rozumiane uprawnienia do zajmo-
wania lokalu mieszkalnego. Uprawnienia mające określoną trwałość 
w czasie i taką ochronę prawną, która pozwalałaby przyjąć, że dana 
osoba ma zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe. 

W grę wchodzi więc zarówno najem lokali w domach wielomiesz-
kaniowych (stanowiących własność osób prywatnych, gmin, Skarbu 
Państwa itp.) jak i spółdzielcze prawa do lokalu (lokatorskie lub 
własnościowe), obok odrębnej własności lokali w domach starych 
i nowych zbudowanych przez różnych inwestorów. 

Przesądzający o kształcie prawa mieszkaniowego art. 75 ust. 1 
Konstytucji nie preferuje żadnej z form prawnych służących zaspo-
kajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W tej sytuacji ustawa 
z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielczości mieszkaniowej narzucając 
zastępowanie spółdzielczych praw do lokalu odrębną własnością 
lokalu jako „prawem silniejszym”, wypierającym spółdzielcze 
„prawa słabsze”, nie ma podstaw konstytucyjnych mimo, że jest 
niefortunnie aprobowana przez Trybunał Konstytucyjny. 

8) Przy spółdzielczych prawach do lokalu i odrębnej własności 
lokalu pozostaje do rozwiązania. Ten sam istotny problem: jak w bu-
dynkach wielomieszkaniowych utrzymać w należytym stanie części 
budynku przeznaczone do wspólnego użytku. Lepsze rozwiązanie, 
sprawdzone przez dziesięciolecia, ma niewątpliwie spółdzielczość 
mieszkaniowa, którą chce się przymusowo likwidować. Członko-
wie spółdzielni opierają prawo do swego lokalu na obciążającym 
własność spółdzielczą, rozbudowanym ograniczonym prawie rze-
czowym (w jego ramach przejmują najważniejsze uprawnienia quasi 
właścicielskie do lokalu) lub w oparciu o dożywotnie obligatoryjne 
prawo o wzmocnionej właścicielskiej ochronie. Z części budynku 
przeznaczonej do wspólnego użytku korzystają dzięki uprawnieniom 
związanych z ich członkostwem w spółdzielni. 

Właściciele odrębnych lokali w domu wielomieszkaniowym w 
stosunku do części przeznaczonej do wspólnego użytku dysponują 
określonymi udziałami we współwłasności przymusowej, jaką musi 
być objęta ta wspólna część. Muszą więc dopiero sami stworzyć 
jakąś formę zarządu przymusową współwłasnością. Stawia to przed 
nimi duże wymagania faktyczne oraz prawne z natury konflikto-
genne. Tworzone dla tego celu wspólnoty mieszkaniowe mogą być 
tylko ułomnymi osobami prawnymi. Ich sprawne funkcjonowanie 
zależy od tak trudnego do osiągnięcia w praktyce consensusu 
współwłaścicieli jednocześnie będących właścicielami odrębnych 
lokali. Zgodnie z Konstytucją wyboru między formą spółdzielczą, 
a własnością (w domu wielomieszkaniowym) powinni dokonywać 
sami zainteresowani, a nie narzucający im swą wolę ustawodawca. 
Przymusowa likwidacja (czy to jednorazowa czy stopniowa) spół-
dzielczości mieszkaniowej jest więc sprzeczna z ustawą zasadniczą, 
a mimo to, jak była już parokrotnie mowa, jest ciągle aprobowana 
przez Trybunał Konstytucyjny. 

Przedstawione analizy wskazują na pilną potrzebę zupełnie nowych 
rozwiązań w zakresie spółdzielczości, a zwłaszcza spółdzielczości 
mieszkaniowej. 

1) Tytuł artykułu i skróty pochodzą od redakcji. 
2) Antyspółdzielcze poglądy TK zostały zakwestionowane co do ich 

konstytucyjności w dwóch zdaniach odrębnych sędziego TK B. Zdzien-
nickiego do wyroku z dn. 20.04.2005 r. i wyroku z dn. 15.07.2009 r. 
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W Podzamczu Piekoszowskim na niewielkim wzniesieniu 
stoją ruiny zamku do złudzenia przypominające Pałac Bi-
skupów w Kielcach. Budowla jednopiętrowa o identycznych 
wymiarach, z czterema wieżami po rogach. To dawna siedzi-
ba znakomitego rodu Tarłów, który na początku XVII wieku 
był właścicielem podkieleckiego Piekoszowa i Rytwian.

Jak to się stało, że w pobliżu Kielc, w Piekoszowie stanął pałac 
będący repliką siedziby Biskupów Krakowskich?

Prawdopodobnie, podczas uczty w kieleckim pałacu wydanej 
przez biskupa Jakuba Zadzika, obecny na niej Jan Jakub Tarło 
zaprosił ekscelencję do złożenia wizyty w Piekoszowie.

Zadufany biskup odmówił, powiedział, że „po chałupach nie 
jeździ”. Obrażony, takim potraktowaniem Tarło – pan Piekoszo-
wa – odpowiedział „zapraszam ekscelencję do siebie za dwa lata, 
do takiego samego pałacu, jaki tu, biskupie posiadasz”. 

Niedługo po tym w Podzamczu Piekoszowskim wyrósł pałac. 
Projektantem i budowniczym był Tomasz Poncini, ten sam, 
który zaprojektował i nadzorował budowę pałacu biskupów 
krakowskich w Kielcach. Pracę rozpoczęto w 1649 r. a ukoń-
czono prawdopodobnie w 1655 r. tuż przed najazdem Szwedów 
na Polskę.

Prace postępowały bardzo szybko, bo z materiałami nie było 
problemów, a zatrudnieni ludzie mieli doświadczenie, bo zbudo-
wali pałac biskupów w Kielcach. Nie da się ostatecznie stwier-
dzić, czy biskup Zadzik odwiedził Podzamcze Piekoszowskie, 
faktem jest, że rodzinie Tarłów pałac, będący kopią kieleckiego, 
przydał rangi i splendoru.

Tarłowie herbu Topór mieszkali w Podzamczu Piekoszowskim 
do 1842 r., kiedy to dobra piekoszowskie nabył Kazimierz 
Sosnowski. Już wtedy budynek był zdewastowany, woda ciekła 
przez dach, wreszcie pożar całkiem zniszczył pokrycie. 

Rodzina Sosnowskich szybko pozbyła się kłopotliwego na-
bytku, który na przełomie XIX i XX w. był niezamieszkany i 
popadł w coraz większą ruinę. Dopiero w 1917 r. chylący się ku 
upadkowi obiekt kupił ziemianin i architekt Romuald Kozłow-
ski, który przystąpił do renowacji. Udało mu się wyremontować 
południową część budynku. Zmarł w 1921 r. a pałac przejęli 

Jadwiga i Stanisław Hubal-Dobrzańscy. Bliskim krewnym na-
bywców był legendarny major Henryk Hubal-Dobrzański, który 
ponoć nigdy nie odwiedził rodziny w Podzamczu, mimo że na 
początku II wojny światowej ze swoim oddziałem przebywał 
w pobliżu Piekoszowa. Kiedy państwo Dobrzańscy zmarli pra-
wowitym właścicielem pałacu został ich syn Adam Dobrzański. 
Niestety nie ma żadnych źródeł, które mówiłyby o odnowie 
pałacu przez pana Adama. 

Po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się czasy, właścicieli 
ziemskich nazywano kułakami i wypędzano z dworów i mająt-
ków, pieczę nad częściowo funkcjonującym pałacem przejęło 
państwo. W 1956 r. podjęto decyzję o jego częściowej odbudo-
wie. Według planów miano odrestaurować kilka pomieszczeń, 
w których organizowano by konferencję, narady, szkolenia.

Ówczesne władze przeliczyły się z możliwościami finanso-
wymi i ostatecznie do 1964 r. udało się zaledwie zabezpieczyć 
ruiny przed dewastacją oraz wyremontować kilka pomieszczeń 
na parterze. Opiekę nad odnowionymi pomieszczeniami powie-
rzono sołtysowi Podzamcza Piekoszowskiego Janowi Ciołkowi, 
artyście ludowemu i miłośnikowi zabytków.

Własnym sumptem zorganizował tu niewielkie muzeum etno-
graficzne, w którym zgromadził zabytkowe narzędzia rolnicze, 
przedmioty codziennego użytku oraz wyroby sztuki ludowej.

Na pewien okres pałac w niewielkiej części ożył. Przyjeżdżali 
turyści, wycieczki szkolne, a nawet artyści; malarze urządzali 
tu plenery. Na przełomie lat 60. i 70. wydawało się, że pałac 
wróci do dawnej świetności. Powstałe Państwowe Gospodarstwo 
Ogrodnicze w Piekoszowie, postanowiło odbudować pałac z 
przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy. 

Plan miał realne szansę realizacji, ale w latach 70. Państwowe 
Gospodarstwo Ogrodnicze upadło i ten fakt przekreślił odbudo-
wę piekoszowskiego zamczyska. 

W latach 70. zmarł społeczny kustosz małego muzeum Jan 
Ciołek. Jego syn Marian Ciołek, który przez dwie kadencje był 
sekretarzem Urzędu Gminy w Piekoszowie szukał sponsora, 
który zainwestowałyby pieniądze w odbudowę pałacu. Niestety 
nie znalazł takiego.

Dzisiaj nikt już nie mówi o odbudowie piekoszowskiego zam-
czyska; jest ruiną, która z czasem się zawali. Ludzie wynieśli 
wszystko, co się dało. Nie ma już kilku zagospodarowanych 
pomieszczeń, w których mieściło się muzeum. Całe szczęście, 
że przed kradzieżą udało się zabezpieczyć eksponaty i przekazać 
je Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokami.

Kieleccy biznesmeni często mówią, że chcie-
liby w pałacu urządzić hotel, restaurację, ogród 
botaniczny w sąsiedztwie (są nawet ku temu 
warunki), ale są to słowa bez pokrycia. Po prostu 
każdy remont byłby w tym momencie za drogi i 
nieopłacalny. 

Wszystko wskazuje na to, że replika pałacu w 
Podzamczu Piekoszowskim z czasem rozpadnie 
się w pył. Pozostanie po siedzibie Tarłów tylko 
wiersz Marty Ganobis, uczennicy jednej z kiele-
ckich szkół średnich:

„Zamku piekoszowski, zostały po tobie tylko ruiny,
a byłeś przecież kiedyś chlubą całej tej równiny.
Twoja dusza w baroku się zrodziła.
Ale teraz pamięć o latach świetności się rozmyła”

MARiAN WiNiARSKi

Bibliografia: „Poznaj swój kraj”, Janusz Pańczyk 
„Replika kieleckiego pałacu”

W Podzamczu Piekoszowskim
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Na Osiedlu Zagórska-Południe

We wrześniu jak co roku obchodziliśmy Święto Osied-
la Zagórska Południe. Klub „Miniatura” wraz z Radą 
Osiedla oraz Administracją zorganizowały na terenie 
Mini-Parku u zbiegu ul. Boh. Warszawy i Tarnowskiej 
rodzinny piknik.

Na scenie wystąpiły zespoły muzyczne – „Przyjaciele” i „Wild 
Rose” oraz soliści – Anna Kowalska, Roman Grzegorczyk, Anna 
Polańska i Michał Bojczuk. 

Zorganizowano konkursy: plastyczne, sportowe, talentów. 
Dzięki sponsorom uczestnicy wszystkich konkursów dostali 
wspaniale nagrody, a dodatkowo mieli możliwość skorzystania 
z atrakcji serwowanych przez „Wesołe Miasteczko”. 

Członkowie Klubu Artystów Plastyków „KAP65”działającego 
w klubie „Miniatura” zaprezentowali swoje obrazy i gobeliny.

Zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele policji z Ko-
mendy Miejskiej w Kielcach – znakowali rowery, zorganizowali 
konkursy dla dzieci na temat „Bezpieczeństwo na drodze”. 
Ponadto dzieci i dorośli mogli zapoznać się z najnowszą wersją 
motocykla policyjnego.

26 Kielecka Drużyna Harcerska działająca przy klubie „Mi-
niatura” zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i taneczne, 
zachęcali do wspólnej zabawy zarówno dzieci jak i dorosłych. 

Wszyscy świetnie się bawili, oklaskom i bisom nie było końca. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne święto.

LIDIA BERNATEK

We wrześniu br. minęło 10 lat od powstania Klubu 
Artystów Plastyków „KAP65” w klubie „Miniatura”. 

Spotkaniu z okazji jubileuszu towarzyszyła wystawa prac 
malarskich, tkackich i fotograficznych tworzonych na zajęciach 
klubowych oraz plenerach.

Nasi artyści wyjeżdżali nie tylko w Świętokrzyskie ale także 
do innych regionów Polski. Byli między innymi: w Zakopanem, 
Tyliczu, Łodzi, Kazimierzu nad Wisłą, który zachwyca cieka-
wym położeniem i starą architekturą, podobnie jak Kraków i 
Sandomierz, które są perełkami dla artystów z całej Europy.

Zorganizowano wspólnie 118 wystaw połączonych z impre-
zami o bardzo ciekawych programach artystycznych. Grupa 
uczestniczyła także  w  wystawach zorganizowanych w galeriach 
„Gaude Mater” i Galerii Miejskiej w Częstochowie, w Pałacyku 
Zielińskiego w Kielcach, Jaskini „Raj” oraz wystawiła swoje 
poplenerowe prace na trzech wystawach w Sandomierzu.

Artyści uczestniczyli między innymi w konkursach malarskich 
zorganizowanych z okazji jubileuszów KSM. Były cenne na-
grody i wyróżnienia.

Odbyło się 18 warsztatów twórczych prowadzonych przez 
profesjonalistów. W każdy poniedziałek odbywają się zajęcia 
malarskie. Konsultacje prowadzi Zdzisław Surowiec – nauczy-
ciel Liceum Plastycznego w Kielcach. W każdą drugą niedzielę 
miesiąca klub „Miniatura” zaprasza na niedzielne galerie, na 
których można obejrzeć obrazy oraz spotkać się z autorami.

W ramach Jubileuszu zorganizowano dla członków Klubu 
KAP65 trzy jednodniowe plenery: w Kazimierzu nad Wisłą, na 
Św. Krzyżu oraz w Kołomani.

Na spotkaniu jubileuszowym część artystyczną przygotowała 
nowopowstała Grupa Estradowa „Miniatura” (teksty - Wanda 
Rabanowa, Ela Borowiec, Anna Kowalik Suchodoła, Lidia 
Bernatek i Marek Sabat, wokal - Roman Grzegorczyk, opra-
cowanie muzyczne - Paweł Kręcisz, przygotowanie wystawy 
- Agnieszka Czyż).

Miłą atmosferę spotkania podkreślili zaproszeni goście, którzy 
z zachwytem wypowiadali się o działalności Klubu i dziękowali 
za wspólnie spędzony czas. Byli to: prezes TPSP - Zyta Trych, 
prezes Związku Literatów Polskich - oddział w Kielcach  - Sta-
nisław Nyczaj oraz prezes KSM Maciej Solarz, przedstawiciele 
Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych KSM. 

LIDIA BERNATEK
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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...
Odbywa się szkolenie. Kapral daje komendy:
– Maski załóż. – Maski zdjąć. – Maski załóż. – Maski zdjąć.
– Kowalski! Dlaczego nie zdjąłeś maski?
– Zdjąłem obywatelu kapralu! 
– Ale morda...

x   x   x
Z czego składa się but wojskowy?
– Z buta właściwego i połysku. 

x   x   x
Siedzi zajączek i coś pisze. Podchodzi wilk i pyta:
– Zajączku co piszesz?
– Doktorat o wyższości zajączków nad wilkami!
– Ja ci zaraz... i skoczył za zającem w krzaki.
Zakotłowało się i wychodzi pobity wilk, za nim zajączek, a za nim niedźwiedź:
– Trzeba się było zapytać, kto jest promotorem.

x   x   x
Bendem pić Żywiec aż się Okocim.

x   x   x
Życie zacina się po czterdziestce. 

x   x   x
Mąż zwraca się do żony: 
– Piwo się skończyło. Skoczysz do sklepu?
– Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze się wywrócę!
– To kup w puszce, żeby się nie stłukło. 

x   x   x
Lekarz bada kobietę: – Potrzeba pani więcej rozrywki. Powinna pani robić coś, na 

co ma największą ochotę. 
– Niestety – wzdycha kobieta. Mam bardzo zazdrosnego męża. 

x   x   x
Żona do męża:
– Wiesz, dziś jak przechodziłam w przedpokoju, to zegar spadł tuż za mną!
Mąż: – Zawsze się spóźniał. 

x   x   x
Tato. Czym różni się mężczyzna od kobiety?
– Synku! U mnie, mężczyzny rozmiar nogi 45, a u mamy, kobiety 36.
Tak więc widzisz...różnica jest między nogami. 

x   x   x
Idą dwaj pijacy po torach. 
– Coś długie te schody. 
– I poręcz taka niska.
– O, winda jedzie. 

x   x   x
W nocy pijany trzyma się latarni. Podchodzi do niego patrol policji:
– Co tu obywatel robi?
– Odpowiem, jak mi powiecie czy jest nutka „zy”. 
Myślą, myślą – mówią – nie ma!
A właśnie jest. Czytajcie – mówi pijany pokazując tabliczkę. 
na latarnii „do” – „re”, „mi” – „zy”. 

x   x   x
Dwóch żulików popija wódeczkę, a jeden czyta gazetę. 
– Tu piszą, że picie alkoholu skraca życie o połowę. 
– Ile masz lat Stefan?
– 30. 
– No widzisz, jakbyś nie pił, miałbyś teraz 60.

(MaS)(MaS)

Można próbować w sądzie pozbawić 
współmałżonka prawa do zachowku, gdy 
jest on alkoholikiem lub narkomanem, 
znęca się nad żoną/mężem, bije ją/jego. 
Nie chodzi tu o jednorazową awanturę 
domową. Przyczyna wydziedziczenia 
współmałżonka powinna jednak wynikać 
z testamentu. Tak naprawdę skutecznie 
prawo do dziedziczenia majątku pozba-
wia współmałżonka tylko rozwód lub 
separacja przeprowadzona przed śmiercią 
spadkodawcy. Były współmałżonek nie 
ma wtedy prawa do dziedziczenia usta-
wowego, ani prawa do zachowku. 

x   x   x
W 2015 r. Spółdzielnia ukończy roz-

poczęty 32 lata temu (w 1982 r.) proces 
kapitalnych remontów 81 dźwigów 
osobowych. Zatem pierwsze wyremonto-
wane dźwigi są już eksploatowane ponad 
trzydzieści lat co zobowiązuje organa 
Spółdzielni do planowania kolejnej ich 
modernizacji. Zarząd poszukuje możli-
wości kumulowania środków finanso-
wych na pokrycie kosztów przyszłych 
remontów dźwigów w nieruchomościach 
budynkowych. 

x   x   x
Na 30.06.2014 r.- 6.140 lokali mieszkal-

nych tj. 66,5% ogółu posiada wodomierze 
indywidualne. Rocznie instaluje się około 
300 nowych wodomierzy. Na podstawie 
danych z ostatniego okresu rozliczenio-
wego (styczeń-czerwiec 2014) średnie 
zużycie wody na 1 osobę w zasobach 
mieszkaniowych KSM, wyniosło 4,01 
m�. W mieszkaniach z wodomierzem 
2,83 m�, a w nieopomiarowanych 7,14 
m�/osobę/miesiąc. 

Koszty dostawy wody i odprowadzenia 
ścieków rosną, w 2011r. cena wyniosła 
8,32 zł/m�, w 2012r. 8,67 zł/m�, a w 2014 
r. już 9,42 zł/m�. Obecna taryfa obowią-
zuje do 31 stycznia 2015 r.

x   x   x
Jak podaje PAP Polak jest czterokrot-

nie biedniejszy niż Grek, 12-krotnie niż 
Szwed i aż 20-krotnie niż Szwajcar. 

PKB na jednego mieszkańca wynosi 
w Polsce 21 tys. dolarów, co stanowi 
90% poziomu Grecji i 45% poziomu 
Szwajcarii. W zestawieniu MFW Polska 
jest na 48 miejscu, a w rankingu Banku 
Światowego na 46 wśród najbogatszych 
krajów świata. 


