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NASZ DOM
MAGAZYN SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

W naszej Spółdzielni na koniec 2016 roku zarejestrowa-
nych było 4098 członków. Uchwałą Rady Nadzorczej Spół-
dzielni z  dnia 18.04.2017 r. dokonano podziału Walnego 
Zgromadzenia:

   I część – osiedle Planty
   II część – osiedle Elizy Orzeszkowej
   III cześć – osiedle Lubelskie Przedmieście
   IV część – osiedle Oboźna
   V część – osiedle Kilińskiego
   VI część – budynek mieszkalny w Radecznicy
   VII część – członkowie oczekujący
   VIII część – osiedle Reymonta, Szwedzka – Brzozowa, 

Lubelska.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie obejmowało swo-

im zakresem, oprócz decyzji w  sprawach podstawowych 

uchwał dotyczących sprawozdań z  działalności i  sprawoz-
dań finansowych także punkt dotyczący wyboru nowej Rady 
Nadzorczej. Aktualne przepisy umożliwiają członkom Spół-
dzielni pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej maksy-
malnie tylko przez dwie kadencje. Zawiadomienia o Walnym 
Zgromadzeniu Członków (poszczególnych części) wywie-
szane były na klatkach schodowych, umieszczane na stronie 
internetowej i lokalnej prasie na 21 dni przed pierwszym 
zebraniem (I część osiedle Planty). Zawiadomienia zawierały 
również informacje dotyczące procedur zgłaszania kandy-
datów do Rady Nadzorczej i na zjazd związku a także infor-
mację dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami, 
które były wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni 
w biurze Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
W dniach 08. – 21.06.2017 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie 
podzielone zostało na 8 części. Wynika to z zapisu art. 83 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
że jeżeli liczba członków przekracza 500 to Walne Zgromadzenie może być podzielone na części.
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Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
przyjęło następujące uchwały:

w  sprawie: przyjęcia i  zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności Zarządu za 2016 rok

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 35 
pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia: przyjąć i  zatwierdzić 
sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok.

§ 2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

w  sprawie: przyjęcia i  zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 35 
pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia: przyjąć i  zatwierdzić 
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

§ 2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2016 rok

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 35 
pkt. 2 Statutu Spółdzielni postanawia przyjąć i zatwierdzić 
sprawozdanie finansowe za 2016 rok, obejmujące:

   wprowadzenie do sprawozdania,
   bilans Spółdzielni za 2016 r. zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą 67 694 568,77 zł,
   rachunek zysków i strat za rok obrotowy zamykający się 

zyskiem netto 680 172,23 zł,
   zestawienie zmian w  kapitale (funduszu własnym) za 

rok obrotowy wykazujące zmniejszenie kapitału wła-

snego o kwotę 3 219 137,12 zł,
   rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 
910 313,46 zł,

   dodatkowe informacje i objaśnienia,
   wykazany w bilansie w aktywach wynik na gospodarce 

zasobami mieszkaniowymi w pozycji krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe w  kwocie 895 760,33 zł, 
stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami na dzień 
31.12.2016 r.

   wykazany w bilansie w pasywach wynik na gospodar-
ce zasobami mieszkaniowymi w  pozycji rozliczenia 
międzyokresowe stanowi nadwyżkę przychodów nad 
kosztami w kwocie 150 380,12 zł na dzień 31.12.2016 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
§ 1

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie 
§ 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni postanawia dokonać podzia-
łu nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 r. w wysokości 
680 172,23 zł. w sposób następujący:
1. kwotę 64 158,53 zł stanowiącą pożytki z nieruchomo-

ści wspólnej, nieruchomości wymienionych w zał. nr 1, 
przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eks-
ploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości – zgodnie 
z § 185 ust. 1 Statutu,

2. kwotę 51 206,94 zł stanowiącą pożytki zasobów miesz-
kaniowych z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszo-
nych opłat za lokale mieszkalne, przeznaczyć na pokry-
cie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
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nieruchomości mieszkaniowych, rozliczając ww. kwotę 
na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do 
powierzchni użytkowej lokali,

3. kwotę 15 900,00 zł stanowiącą dochód ze zbycia zwolnio-
nych lokali w celu ustanowienia odrębnej własności i wyni-
ku z działalności operacyjnej lokali mieszkalnych przezna-
czyć na sfinansowanie kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości mieszkaniowych oraz lokali użytkowych 
członków, rozliczając ww. kwotę proporcjonalnie do po-
wierzchni użytkowej poszczególnych nieruchomości.

4. kwotę 548 906,76 zł stanowiącą wynik finansowy z wła-
snej działalności Spółdzielni rozliczyć w sposób nastę-
pujący:
a) kwotę 753,38 zł przeznaczyć na sfinansowanie kosz-

tów eksploatacji i utrzymania nieruchomości miesz-
kaniowych, w których wystąpiły w 2016 r. pustostany,

b) kwotę 548 153,38 zł przeznaczyć na sfinansowanie 
kosztów eksploatacji i  utrzymania nieruchomości 
mieszkaniowych oraz lokali użytkowych członków, 
rozliczając ww. kwotę proporcjonalnie do powierzch-
ni użytkowej poszczególnych nieruchomości.

§ 2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego

w sprawie: zmiany w Statucie:
§1

1. W § 34 ust. 2:
1) dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1,
2) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) Członkowie kandydujący do Rady Nadzorczej 
oraz na Zjazd Związku Rewizyjnego i innych or-
ganizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, 
mogą brać udział w pozostałych częściach Wal-
nego Zgromadzenia, jednakże bez prawa do 
głosowania”.

2. Dotychczasowy § 52 otrzymuje brzmienie „Głosowanie 
w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarzą-
du odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie 
w sposób tajny”,

3. W § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd składa się z  1-3 członków, w  tym prezesa 

i jego zastępcy.”
§2

Uchwała nie została podjęta.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 35 pkt 3 Sta-
tutu postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu 
Jerzemu Niziołowi z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad 

ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Za-
rządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 35 pkt 3 Sta-
tutu postanawia udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Za-
rządu Jerzemu Kościowi z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia

w  sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzą-
du Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 35 pkt 3 
Statutu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Za-
rządu Władysławowi Chomickiemu z wykonania obowiąz-
ków w 2016 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

w  sprawie: wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Na podstawie § 35 pkt. 13 Statutu Walne Zgromadzenie 
postanawia:

§ 1
Dokonuje się wyboru Jerzego Nizioła na delegata Spół-
dzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP

§ 2
1. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: środków z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
w  ramach działania 5.3 „Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego”.

§ 1
Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie 
§ 35 pkt 1 Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą i  Zarząd 
do przeprowadzenia termomodernizacji finansowanej ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działa-
nia 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowe-
go” n/w budynków mieszkalnych:
1. ul. Szwedzka 21,
2. ul. Szwedzka 31,
3. ul. Szwedzka 33,
4. ul. Brzozowa 20,
5. ul. Brzozowa 26,
położonych na osiedlu Szwedzka w Zamościu.

§ 2
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem zakończenia obrad 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni
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Walne Zgromadzenie Członków dokonało również 
wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni na kolejną ka-
dencję 2017-2020. Zgodnie z zapisami statutowymi Walne 
Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzor-
czej w ilości 9 – 12 Członków spośród nieograniczonej licz-
by kandydatów w głosowaniu tajnym.

Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy 
uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów. Licząc 
łącznie wyniki głosów na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia z zastosowaniem § 58 pkt 1 ust 10 Statutu, 
który określa zasady ustalania liczby Członków Rady Nad-
zorczej z nieruchomości obejmujących daną część Walnego 
Zgromadzenia. Zgodnie z tymi zapisami każdej części Wal-
nego Zgromadzenia obejmującej więcej niż 280 Członków 
Spółdzielni przysługuje mandat w Radzie Nadzorczej w pro-
porcjach 1 mandat na pełne 280 Członków Spółdzielni.

   osiedle Planty – 2 mandaty
   osiedle Kilińskiego – 1 mandat
   osiedle Lubelskie Przedmieście – 1 mandat
   osiedle Elizy Orzeszkowej – 3 mandaty

   osiedle Oboźna – 2 mandaty
   osiedle Reymonta, Szwedzka – Brzozowa, Lubelska – 3 

mandaty

W  wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady 
Nadzorczej wybrani zostali:
1. Adamczuk Urszula
2. Będkowski Ryszard
3. Dąbrowski Tadeusz
4. Jabłoński Marcin
5. Jagielski Tomasz
6. Kozak Roman
7. Pańko Antoni
8. Rudy Stanisław
9. Wójtowicz Leszek
10. Wysoczyńska Anna
11. Zbyryt Jerzy
12. Złamaniec Aleksander

Zarząd Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zatwierdzone
Zasoby Spółdzielni to majątek jej członków i osób po-

siadających odrębną własność do lokali, który powstawał 
od 1958 roku. Najstarszy budynek mieszkalny w zasobach 
Spółdzielni wybudowany w 1959 r. położony jest przy ul. 
Peowiaków 38, natomiast najmłodszy przy ul. Piłsudskiego 
10d zasiedlony w 2014 r. Pierwszy pawilon handlowy poło-
żony przy ul. Peowiaków 68a i 68b oddany został w 1971 r. 
najmłodszy SMYK oddany w 1999 r. Zasoby Spółdzielni zlo-
kalizowane są na powierzchni 36,1 ha powierzchni z tego 
28,8 ha jest na prawie własności. Zlokalizowane są na te-
renie miasta Zamościa z wyjątkiem dwóch nieruchomości:

   1 budynek mieszkalny w Radecznicy – 27 mieszkań na 
działce o pow. 1600,00 m2.

   Współwłasność (1/4) Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowego w Suścu z tego:
» ¼ działki nr 475/10 o pow. 1400,00 m2 – 350,00 m2 

(użytkowanie wieczyste)
» ¼ działki nr 475/8 o pow. 2 600,00 m2 – 650,00 m2 

(prawo własności)
Na dzień 31.12.2016 r. Spółdzielnia prowadziła eksplo-

atację 4 343 lokali mieszkalnych w tym:
   2 652 – ( 61,06%) mieszkań – własność Spółdzielni

z tego:
» 2 538 – mieszkania spółdzielcze na prawie własno-

ściowym – (95,70%)

» 102 – mieszkania spółdzielcze na prawie lokator-
skim – (3,85%)

» 12 – umów najmu, – (0,45%)
   1 691 – (38,94%) mieszkań – odrębna własność w tym: 

20 ustanowione w 2016 r.

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w  dokumentacji 

spółdzielczej zarejestrowanych było 4 098 członków w tym:
   Mieszkających – 3817
   Oczekujących – 205
   Podwójne członkostwo – 70
   Osoby prawne – 6

Osoby nabywające lokal w  naszych zasobach nie za-
wsze podpisują deklarację członkowską. Liczba osób, które 
nie posiadały statusu członka na dzień 31.12.2016 r. to 526.

Są to osoby, które zajmowały następujące lokale:
   Spółdzielcze własnościowe – 338
   Spółdzielcze lokatorskie (wykluczeni, nieuregulowany 

stan prawny) – 14
   Umowy najmu – 12
   Odrębna własność – 162

Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni we-
dług stanu na 31.12.2016 r. wynosi 45 175 588,79 zł z tego:
a) Grunty – 9 165 864,08 zł.



Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Rok 19 Nr 2/2017/Lipiec

5

b) Budynki lokale – 35 870 203,79 zł
c) Urządzenia techniczne i maszyny – 108 762,50 zł
d) Środki transportu – 26 105,14 zł
e) Inne środki trwałe – 4 653,28 zł

Kapitał własny w sumach bilansowych uległ zmniejsze-
niu w stosunku do stanu z dnia 31.12.2015 r. o 3 219 137,12 zł. 
Podstawowym powodem zmniejszenia wysokości kapitału 
własnego jest proces przekształcenia spółdzielczego pra-
wa do lokali mieszkalnych w odrębną własność oraz uma-
rzanie zasobów.

Działalność finansowo-ekonomiczna opiera się na re-
alizacji planu finansowo-gospodarczego zatwierdzonego 
przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem pokrycia finanso-
wego przyjętych do realizacji zadań. Działalność Spółdzielni 
za 2016 r. zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 680 
172,23 zł. Zgodnie ze statutem Spółdzielni § 35 pkt 5 Walne 
Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4 w  sprawie 
podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r. Treść wymienionej 
uchwały umieszczono w niniejszej gazetce w materiale do-
tyczącym Walnego Zgromadzenia Członków.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki z działalności Spółdzielni w roku 2016 r.

Lp. Wyszczególnienie Koszty Opłaty Wynik

1 Lok. Mieszk. 19 892 908,00 18 900 142,38 -992 765,62

2 Lok. Członkowskie 89 942,73 137 552,87 47 580,14

Razem 1-2 19 982 850,73 19 037 665,25 -945 185,48

Przeniesiono na RMK 992 773,02 47 587,54 -945 185,48

3 Pożytki – lok. Mieszk. 43 825,35 123 033,41 79 208,06

4 Mienie 1 499 522,26 2 200 376,40 700 854,14

Razem 3-4 1 543 347,61 2 323 409,81 780 062,20

Razem 1-4 21 526 198,34 21 361 075,06 -165 123,28

5 Rozliczenia międzyokresowe 1 652 441,91 907 061,70 -745 380,21

Lp. Wyszczególnienie Koszty Opłaty Wynik

1 Mienie i dodatkowe przychody 
uzyskane z tyt. mienia wspólnego 1 543 347,61 2 323 409,81 780 062,20

2 Działalność społeczno-kulturalna 57 762,73 22 556,91 -35 205,82

3 Roboty i usługi Zakładu Konserwacji 23 900,54 27 452,10 3 551,56

4 Sprzedaż materiałów 2 765,10 2 765,10 0

5 Utrzymanie ośrodka w Suścu 2 398,03 2 943,33 545,30

6 Pozostała sprzedaż (specyfikacje) 308,57 3 820,69 3 512,12

7 Refakturowanie usług 127 469,06 127 469,06 0

8 Zarządzanie Wspólnotami 8 931,03 29 486,30 20 555,27

9 Działalność finansowa 0,05 189 168,63 189 168,58

10 Pozostała działalność operacyjna 181 203,19 67 352,21 -113 850,98

Pozostała działalność brutto (1-10) 1 948 085,91 2 796 424,14 848 338,23

11 Podatek dochodowy 168 166,00

12 Wynik netto 680 172,23

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu jest 
zobowiązana poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Biegły rewident 
wydał opinię bez zastrzeżeń, o czym pisaliśmy w poprzedniej gazetce. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składało się z:

   Wprowadzenie do sprawozdania
   Bilans
   Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
   Zestawienie zmian w funduszu własnym
   Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
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   Dodatkowe informacje i objaśnienia
   Sprawozdanie Zarządu

W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości a także wdrożenia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości 
w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustala-
nia wyniku finansowego (Komunikat nr 3 ministra finansów z 20 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 81) układ 
i treść pozycji sprawozdań finansowych za 2016 r. uległy licznym modyfikacjom w stosunku do uprzednio obowiązującej 
ich postaci. W związku z powyższym wystąpiła konieczność przedstawiania w odrębnej pozycji danych przekształconych 
na 31.12.2015 r.

Poniższe tabele przedstawiają Bilans – aktywa i pasywa na dzień 31.12.2016 r.
Bilans-Aktywa

Lp. AKTYWA stan na 
31.12.2016 r.

stan na 
31.12.2015 r.

stan na 
31.12.2015 r.

przekształcony 

1 2 3 4 5
A. Aktywa trwałe 56 355 983,21 52 458 704,53 59 710 187,88
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 45 175 588,79 48 536 224,03 48 536 224,03
1. Środki trwałe 45 175 588,79 48 536 224,03 48 536 224,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9 165 864,08 9 242 328,98 9 242 328,98

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 35 870 203,79 39 123 115,70 39 123 115,70

c) urządzenia techniczne i maszyny 108 762,50 121 347,48 121 347,48
d) środki transportu 26 105,14 41 212,84 41 212,84
e) inne środki trwałe 4 653,28 8 219,03 8 219,03
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe 3 315 545,59 3 897 238,50 3 897 238,50
1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek 3 315 545,59 3 897 238,50 3 897 238,50
IV. Inwestycje długoterminowe 25 242,00 25 242,00 25 242,00
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe 25 242,00 25 242,00 25 242,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 25 242,00 25 242,00 25 242,00

– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe 25 242,00 25 242,00 25 242,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
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V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 839 606,83 7 251 483,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 839 606,83 7 251 483,35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

– rozliczenie funduszu remontowego – saldo Wn 7 839 606,83 7 251 483,35
B. Aktywa obrotowe 11 233 600,43 17 428 827,25 10 177 343,90
I. Zapasy 36 154,71 39 499,99 39 499,99
1. Materiały 36 154,71 39 499,99 39 499,99
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe 1 230 523,71 1 400 428,95 1 400 428,95
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek 1 230 523,71 1 400 428,95 1 400 428,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 273,59 19 777,17 19 777,17
– do 12 miesięcy 18 273,59 19 777,17 19 777,17
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu mediów za lokale mieszkalne
c) od osób uprawnionych 1 141 945,07 1 287 870,98 1 287 870,98
- z tytułu lokali mieszkalnych 1 075 776,25 1 110 491,18 1 110 491,18
- z tytułu lokali użytkowych 66 168,82 177 379,80 177 379,80

d) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

e) inne 70 305,05 92 780,80 92 780,80
f ) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 756 493,91 7 846 180,45 7 846 180,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 756 493,91 7 846 180,45 7 846 180,45
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 756 493,91 7 846 180,45 7 846 180,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 756 493,91 7 846 180,45 7 846 180,45
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 210 428,10 8 142 717,86 891 234,51

1. Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
(ujemny wynik na GZM) 895 760,33 659 668,89 659 668,89

2. Rozliczenie funduszu remontowego – saldo Wn 294 660,34 7 460 118,07 208 634,72
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 20 007,43 22 930,90 22 930,90
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy 104 985,13 137 776,73 137 776,73
D. Udziały (akcje) własne

Aktywa razem 67 694 568,77 70 025 308,51 70 025 308,51
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Bilans-Pasywa

Lp. Wyszczególnienie stan na 
31.12.2016 r.

stan na 
31.12.2015 r.

stan na 
31.12.2015 r.

przekształcony 

1 2 3 4 5
A. Fundusz własny 50 512 021,53 53 731 158,65 53 731 158,65
I. Fundusz podstawowy 18 954 883,63 35 864 296,51 14 083 098,59
1. Fundusz udziałowy 343 354,35 342 389,15 342 389,15
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych 1 460 418,81 2 448 751,98 529 954,50
3. Fundusz wkładów budowlanych 17 151 110,47 33 073 155,38 13 210 754,94
4. Inny
II. Fundusz zasobowy 9 477 927,48 17 229 690,69 16 203 471,51

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów (akcji)

1. Fundusz zasobowy 5 091 047,75 5 059 562,52
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych 4 386 879,73 17 229 690,69 11 143 908,99
III. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym: 21 399 038,19 22 807 417,10
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie ze statutem jednostki
– na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
VI. Zysk (strata) netto 680 172,23 637 171,45 637 171,45

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 182 547,24 16 294 149,86 16 294 149,86
I. Rezerwy na zobowiązania 130 124,50 130 124,50 130 124,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 130 124,50 130 124,50 130 124,50
– długoterminowa 130 124,50 130 124,50 130 124,50
– krótkoterminowa 
3. Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe 8 344 892,90 8 254 526,38 8 254 526,38
1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek 8 344 892,90 8 254 526,38 8 254 526,38
a) kredyty i pożyczki 8 139 102,62 8 051 435,70 8 051 435,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 205 790,28 203 090,68 203 090,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 557 149,72 7 687 196,27 7 687 196,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 828 591,02 7 687 196,27 7 687 196,27
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a) kredyty i pożyczki 821 380,68 733 959,48 733 959,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 222 095,49 2 543 796,75 1 605 207,58
– do 12 miesięcy 2 222 095,49 2 543 796,75 1 605 207,58
– powyżej 12 miesięcy
e) z tytułu dostaw mediów za lokale mieszkalne
f ) wobec osób uprawnionych 835 536,82 938 589,17
- z tytułu lokali mieszkalnych 826 748,04 938 589,17
- z tytułu lokali użytkowych 8 788,78

g) z tytułu zwrotu wkładów

h) z tytułu wniesionych wkładów (mieszkaniowych 
i budowlanych) 461 854,28 476 540,28 476 540,28

i) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
j) zobowiązania wekslowe

k) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 240 541,96 182 449,74 182 449,74

l) z tytułu wynagrodzeń 76 351,32 86 952,21 86 952,21
m) inne 170 830,47 91 626,64 91 626,64
4. Fundusze specjalne 3 728 558,70 3 571 871,17 3 571 871,17
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 59 335,48 60 032,56 60 032,56
b) Fundusz Remontowy 3 669 223,22 3 511 838,61 3 511 838,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe 150 380,12 222 302,71 222 302,71
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe 

3. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
(dodatni wynik GZM) 150 380,12 222 302,71 222 302,71

Pasywa razem 67 694 568,77 70 025 308,51 70 025 308,51

Węzłowe Wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność jednostki
oraz sytuację majątkową i finansową w roku badanym na tle poprzedniego okresu

LP Nazwa wskaźnika i jego wzór

Poziom  
wskaźnika 
typowy lub 
bezpieczny

Kryterium  
prezentacji Rok obrotowy

I. Wstępna analiza bilansu wskaźnik  
bezpieczny miernik 2016 2015

1
Złota reguła bilansowania

100-150 procent 90,13 90,58(kapitały własne + rezerwy długoterm. + RMP długoterm.) x 100
aktywa trwałe

2
Złota reguła finansowania

powyżej  
100 procent 293,97% 329,76%kapitały własne x 100

kapitał obcy

3
Wartość bilansowa jednostki wskaźnik 

wzrostowy tys. zł 50 512,0 53 731,2
Aktywa ogółem – zobowiązania ogółem

II. Wskaźniki płynności finansowej wskaźnik  
bezpieczny miernik 2016 2015

12
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

1,2 – 2,0 krotność 2,33 2,47aktywa obrotowe – należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc
Kapitały obce krótko. – kapitały obce krótko. powyżej 12 mc

13

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

1,0 krotność 2,07 2,25aktywa obrot. – zapasy – kr. term. RMK czynne – nalez. z tyt.dost. 
i usł. pow. 12 mc
Kapitały obce krótko. – kapitały obce krótko. powyżej 12 mc

Wskaźniki płynności finansowej również są stabilne i przyjęły wielkości porównywalne w stosunku do lat poprzednich.
Dziaduszek Stanisława
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Dostarczanie ciepła reguluje ustawa z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r – Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 153, poz. 1504 
z późniejszymi zmianami). Zgodnie z w/w ustawą dostaw-
ca ciepła świadczy usługi w zakresie dostarczania ciepła 
w  oparciu o  udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki koncesje na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie 
i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. Koszty ciepła, za-
mówionej mocy cieplnej, nośnika ciepła i stawek opłat za 
usługi przesyłowe rozliczane są w oparciu o taryfę dla cie-
pła, którą opracowuje dostawca ciepła i zatwierdza Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki. Budynki mieszkalne w  za-
sobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego 
w Zamościu pobierają ciepło z miejskiej sieci ciepłowni-
czej. Ze względu na sposób pobierania energii cieplnej 
budynki podzielone są na grupy taryfowe. Budynki, do 
których ciepło dostarczane jest z węzłów indywidualnych 
tzn. węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt oraz 
stanowiących własność sprzedawcy i  będących w  jego 
eksploatacji, należą do grupy taryfowej MC.2. Do tej gru-
py należą m. in. budynki: Peowiaków 2, Peowiaków 68, 70, 
72, 74, 76, 78, 80, 80A i 80B, Ciepła 1, Orzeszkowej 5, 19, 
21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Piłsudskiego 15, 15a, Sadowa 
4, Kilińskiego 3a oraz oddany do użytkowania w  2014 r. 
budynek przy ul. Piłsudskiego 10D. Budynki, do których 
ciepło dostarczane jest z  grupowych węzłów cieplnych 
stanowiących własność sprzedawcy i  będących w  jego 
eksploatacji, należą do grupy taryfowej MC.3. Do tej gru-
py należą m. in. budynki: Peowiaków 58, Piłsudskiego 31, 
33, 35, Lubelska 36A. Odbiorcy (budynki), do których cie-
pło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych, któ-
re wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi stano-
wią własność sprzedawcy i są przez niego eksploatowane 
należą do grupy taryfowej MC.4. Do tej grupy należą m. in. 
budynki: Peowiaków 18, 38, 50, 56, 60, 62, 64, Ciepła 4 i 6, 
Oboźna 3, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, Orzesz-
kowej 3, 11, 13, 15, 17, 22, Kamienna 1, 3, 7, Kilińskiego 7, 
31, 42, Piłsudskiego 10 i 14, Redutowa 2 i 4, budynki na 

osiedlu Reymonta (Wiejska), Szwedzka – Brzozowa i bu-
dynek Lubelska 36. 

Podstawę obliczania należności wynikających z  tytułu 
dostarczania ciepła stanowią:

   dla opłat stałych – wielkość zamówionej mocy cieplnej 
ustalona dla poszczególnych budynków indywidualnie,

   dla opłat zmiennych – ilość ciepła według wskazań ukła-
du pomiarowo-rozliczeniowego, czyli ciepłomierza za-
montowanego w każdym budynku (węźle cieplnym).
Zgodnie z  „Regulaminem rozliczania kosztów gospo-

darki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za 
używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasiń-
skiego w Zamościu” mieszkańcy wnoszą opłaty za central-
ne ogrzewanie, na które składają się opłaty stałe płacone 
przez mieszkańców w  okresie 12 miesięcy oraz opłaty 
zmienne płacone przez sezon grzewczy, czyli 7 miesięcy 
(październik – kwiecień). Rozliczenie kosztów centralnego 
ogrzewania dokonuje się na poszczególne budynki (węzły 
cieplne) w oparciu o rzeczywiste koszty wynikające z faktur 
za dostawę energii cieplnej.

Na rzeczywiste koszty centralnego ogrzewania naj-
większy wpływ ma ilość zużytej energii cieplnej oraz 
cena ciepła. Należy zwrócić uwagę na to, że w  analizo-
wanym okresie czasu było 6 podwyżek, co spowodowało 
w  sumie 20% wzrost ceny ciepła. Poniższy wykres (rys. 
nr 1) przedstawia wzrost cen za energię cieplną w latach 
2010-2015.

Rys. nr 1 Wzrost cen ciepła w latach 2010-2015.

Sytuacja ekonomiczna na świecie, a  przede wszyst-
kim w  kraju zmusza nas mieszkańców do zmniejszania 
kosztów eksploatacyjnych m. in. do oszczędzania energii 
cieplnej, której koszty stale rosną. Obecnie przy projekto-
waniu nowych budynków szczególną uwagę zwraca się 
na energochłonność obiektu. Autor projektu dąży do za-
projektowania budynku pasywnego tzn. budynku, które-
go koszty utrzymania kształtują się na racjonalnie niskim 

Energia cieplna w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Łukasińskiego w Zamościu w latach 2010-2015
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poziomie. O energochłonności decyduje wiele czynników 
m. in. wielkość przegród przezroczystych, geometria bu-
dynku, rozwiązania konstrukcyjne i izolacyjność przegród 
budowlanych, system wentylacji powietrza, zysk ciepła 
z  promieniowania słonecznego, czyli właściwe usytu-
owanie budynku względem stron świata oraz zysk ciepła 
bytowego, który zależy od ilości osób zamieszkujących 
budynek i  rodzaju urządzeń wydzielających ciepło. Po-
ziom izolacyjności poszczególnych przegród cieplnych 
w budownictwie określa współczynnik przenikania ciepła 
U [W/(m2 x K)]. Im niższa wartość współczynnika, tym lep-
sza jest izolacyjność przegród cieplnych. Zgodnie z  roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwiet-
nia 2002 roku w  sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) współ-
czynnik przenikania ciepła U  [W/(m2 x K)] od 1 stycznia 
2017 roku powinien być nie większy niż 0,23 [W/(m2 x K)], 
a  od 1 stycznia 2021 roku nie większy niż 0,20 [W/(m2 x 
K)]. Przy termomodernizacji budynków istniejących prze-
grody zewnętrzne muszą być tak docieplone, aby speł-
nić aktualne wymagania wg Warunków Technicznych. 
W budynkach istniejących na poprawę energochłonności 
ma wpływ przede wszystkim ocieplenie budynku oraz 
regulacja instalacji centralnego ogrzewania – termomo-
dernizacja. Dzięki termomodernizacji zmniejsza się za-
potrzebowanie na ciepło budynku. W  mieszkaniach wy-
raźnie odczuwalny jest wyższy komfort cieplny, co z kolei 
prowadzi do przykręcania zaworów termostatycznych 
w  mieszkaniach, a  tym samym do oszczędności energii 
cieplnej. Do działań energooszczędnych należy zaliczyć 
również kontrolę parametrów czynnika grzewczego po-
przez codzienny monitoring jego przepływu i temperatu-
ry dokonywany przez pracowników Administracji Osiedla 
i Działu Eksploatacji. Dla lepszego zobrazowania korzyści 
wynikających z termomodernizacji budynków na wykre-
sie poniżej przedstawiono zużycie ciepła przed i po docie-
pleniu w odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku 
– GJ/m2 w wybranych budynkach docieplonych w latach 
2010-2015.

Rys. nr 2 Zużycie ciepła przed i po ociepleniu
w odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku – GJ/m2.

Na wykresie powyżej (rys. nr 2) przedstawiono budynki, 
w których uzyskano największe oszczędności energii ciepl-
nej po dociepleniu: Peowiaków 56 w  wysokości 20,7%; 
Peowiaków 58 w  wysokości 22,7%; E. Orzeszkowej 38 
w wysokości 25,6%; E. Orzeszkowej 40 w wysokości 30,6%; 
Wiejska 15 w  wysokości 25,4%; Wspólna 8 w  wysokości 
24,2% i Wspólna 12 w wysokości 25,7%.

W latach 2010-2015 w zasobach Spółdzielni zostało do-
cieplonych 37 budynków i zaoszczędzono łącznie 6 532,25 
GJ energii cieplnej. Analizując zużycie ciepła w/w  latach 
można stwierdzić, że najwięcej energii cieplnej zaoszczę-
dzają osiedla, na których przeważają budynki docieplone 
(np. osiedle Peowiaków). Termomodernizacja budynków 
jest ważnym czynnikiem umożliwiającym zmniejszanie zu-
życia energii cieplnej. Spadek zapotrzebowania na ciepło 
danego budynku umożliwia tym samym obniżanie jego 
mocy zamówionej. W latach 2010 – 2015 w budynkach do-
cieplonych obniżono łącznie moc zamówioną o 905 kW.

Dzięki powyższym działaniom, mimo wzrostu cen cie-
pła o ok. 20%, koszty rzeczywiste za centralne ogrzewanie 
w odniesieniu do powierzchni użytkowej w przeliczeniu na 
12 m-c utrzymują się na poziomie ok. 3 zł/m2 (rys. nr 3).

Rys. nr 3 Porównanie wzrostu ceny i kosztów ciepła
w latach 2010-2015. 

W analizowanym przedziale czasowym najniższe kosz-
ty ciepła odnotowano w sezonie grzewczym 2011/2012 na 
osiedlu Lubelska i wyniosły 1,35 zł/m2, natomiast najwyż-
sze w sezonie grzewczym 2011/2012 na osiedlu Szwedzka 
i wyniosły 3,58 zł/m2. Średni rzeczywisty koszt w odniesie-
niu do powierzchni użytkowej w  przeliczeniu na 12 m-c 
w  latach 2010 – 2015 wyniósł 2,88 zł/m2. Analizując lata 
2010 – 2015 można stwierdzić, że największy spadek kosz-
tów rzeczywistych za centralne ogrzewanie odnotowano 
na osiedlu Peowiaków z 3,03 zł/m2 w sezonie grzewczym 
2010/2011 na 2,66 zł/m2, czyli o  0,37 zł/m2. Największe 
oszczędności energii cieplnej na osiedlu Peowiaków wyni-
kają ze sposobu docieplenia budynków według obowiązu-
jącego współczynnika przenikania ciepła (najgrubsza war-
stwa materiału izolacyjnego).

Justyna Pańczyk
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Rosnąca w bardzo szybkim tempie liczba 
posiadanych przez nas rowerów wymusza 
poszukiwanie dodatkowych miejsc służących do 
ich przetrzymywania. Właśnie z tego powodu 
tworzone są w pomieszczeniach piwnicznych 
dodatkowe wózkownie, przeznaczone przede 
wszystkim do przechowywania rowerów. Dzieje się 
tak z inicjatywy zainteresowanych mieszkańców 
występujących z wnioskiem o zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczenia wspólnego, 
które zgodnie z obowiązującymi zasadami 
powinno służyć ogółowi osób zamieszkujących 
w danym budynku. Pomieszczenia takie 
coraz częściej nazywane są rowerowniami. 

Jednym z  podstawowych obowiązków Spółdzielni 
Mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb swoich członków 
oraz mieszkańców. Oczywiście chodzi tutaj o  potrzeby 
związane z zamieszkiwaniem, do których bez wątpienia za-
liczamy tworzenie warunków do swobodnego korzystania 
z  coraz bardziej popularnych rowerów. Mając to na uwa-
dze na osiedlach spółdzielczych ustawiane są przed bu-
dynkami liczne stojaki na rowery, ułatwiające parkowanie 
naszych jednośladów. Zainteresowanie tego typu urządze-
niami nie słabnie, a  popularność stojaków na rowery do-
wodzi słuszności działań podejmowanych w tym zakresie 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową. 

Zamieszkując w  budynkach wielorodzinnych stajemy 
się coraz bardziej wymagający. Powyższe sprawia, że co pe-
wien czas zwracamy się do Spółdzielni z różnego rodzaju 
wnioskami oraz prośbami, które w naszej ocenie są słuszne 
i zasadne. Przykładem mogą służyć wystąpienia w sprawie 
montażu w  wózkowniach haków do wieszania rowerów. 
Osobiście dostrzegam wiele zalet takich rozwiązań, które 
w określonych okolicznościach mogą w znacznym stopniu 
ułatwić przechowywanie naszego roweru. Na rynku do-
stępna jest cała gama wieszaków umożliwiających montaż 
roweru na każdej wysokości oraz w każdej pozycji. Najbar-
dziej popularne są uchwyty montowane na ścianie lub su-
ficie, dzięki którym rower zwisa swobodnie zaczepiony za 
przednie koło. Bardziej skomplikowane rozwiązania umoż-
liwiają zaczepienie roweru na specjalnych linkach, dają-
cych możliwość wciągnięcie naszego jednośladu w wolną 
przestrzeń pod sufitem. Wszystkie te rozwiązania mogą być 
bardziej lub mniej przydatne oraz skuteczne, jednak ich za-
stosowanie w  pomieszczeniach wspólnego użytku budzi 
pewną wątpliwość zmuszającą do głębszej analizy poja-
wiających się przy tej okazji problemów, a nawet zagrożeń. 
Zawieszenie roweru na haku umocowanym na pewnej wy-
sokości wymaga określonej umiejętności oraz oczywiście 
siły. To sprawia, że rozwiązanie takie nie będzie dostępne 
dla ogółu posiadaczy rowerów. Powszechny montaż tego 

typu haków poddaje pod wątpliwość ideę podejmowa-
nych przez Spółdzielnię działań, które powinny służyć 
wszystkim mieszkańcom. Trudno zaprzeczyć, że ustawione 
tradycyjnie na posadzce rowery można swobodnie wypro-
wadzać lub w  razie konieczności przestawiać. Czynność 
taka nie stwarza żadnych problemów, a co ważniejsze jest 
w pełni bezpieczna. 

Kolejna wątpliwość nasuwa się w chwili analizy ekono-
micznego wykorzystania pomieszczenia wyposażonego 
w  haki do wieszania rowerów. Z  przeprowadzonych ana-
liz wynika jednoznacznie, że tego typu uchwyty nie wpły-
wają na wygospodarowanie dodatkowej powierzchni. Jak 
wcześniej wspomniałem zawieszenie, a  następnie zdjęcie 
roweru z  uchwytu wymaga określonej siły oraz  spraw-
ności. Właśnie z  tego powodu rowery zawieszone na ha-
kach nie powinny się stykać swoimi elementami, aby nie 
nastąpiło ich szczepienie podczas zawieszania lub zdej-
mowania. Zwracam uwagę, że takie stykanie się rowerów 
jest dopuszczalne w przypadku ustawienia ich na podłożu. 
Ponadto przed rowerem zawieszonym na haku powinna 
być pozostawiona wolna przestrzeń do swobodnego jego 
zdjęcia, co eliminuje taką powierzchnię z dodatkowego jej 
wykorzystania. To wszystko sprawia, że argument zastoso-
wania haków rowerowych w celu wygospodarowania do-
datkowej powierzchni zwiększającej pojemność naszych 
wózkowni nie znajduje praktycznego uzasadnienia.

Najważniejszą jednak przesłanką przemawiającą za 
odmową montażu haków rowerowych w  pomieszcze-
niach wspólnego użytku stają się względy bezpieczeń-
stwa. Zawieszone na pewnej wysokości rowery stwarzają 
możliwość uderzenia się w  głowę o  ich wystające, prze-
ważnie metalowe elementy. Nie wyobrażam sobie wyjścia 
z  takiego pomieszczenia w  sytuacji, gdy nagle zgasłoby 
w nim światło. Musimy pamiętać, że z tego typu pomiesz-
czeń korzystają również osoby w podeszłym wieku, a także 
dzieci. Osobiście uważam uchwyty rowerowe za dobre roz-
wiązanie, lecz tylko i wyłącznie w pomieszczeniach użytko-
wanych indywidualnie.

Prezentowane obecnie stanowisko Spółdzielni Miesz-
kaniowej w  sprawie montażu haków rowerowych w  po-
mieszczeniach wózkowni to przede wszystkim dbałość 
o bezpieczeństwo mieszkańców. W tym wypadku jest ono 
stawiane ponad potrzebą realizacji wniosków mających 
na celu spełnienie indywidualnych potrzeb. Wierzę, że po 
wnikliwej analizie biorącej pod uwagę wszystkie zalety 
oraz wady wieszania rowerów w pomieszczeniach wspól-
nego użytku stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej spotka 
się ze zrozumieniem. Mam tutaj na myśli użytkowników 
wózkowni, a w szczególności osoby występujące z prośbą 
o montaż uchwytów rowerowych.

Krzysztof Krzysztoń

Montaż haków rowerowych w pomieszczeniach wózkowni
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Prawną regulację w  zakresie legalizacji urządzeń po-
miarowych, w  tym wodomierzy określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiaro-
wych (Dz. U. Nr 5, poz. 29). W załączniku nr 6 do w/w roz-
porządzenia zawarte zostały okresy ważności dowodów 
legalizacji dla przyrządów pomiarowych. W  odniesieniu 
do wodomierzy okres ważności legalizacji wynosi 5 lat.

Ostatnia kompleksowa wymiana wodomierzy w  zaso-
bach naszej Spółdzielni przeprowadzona była w 2012 roku. 
Wymieniono wówczas 6032 szt. wodomierzy na urządzenia 
pomiarowe z modułem radiowym. Od tego czasu wskazania 
wodomierzy mieszkaniowych są odczytywane zdalnie, bez 
konieczności wchodzenia do mieszkań. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami kolejna kompleksowa wymiana wodo-
mierzy mieszkaniowych przypada na rok bieżący.

Informujemy mieszkańców, że udostępnienie miesz-
kania w wyznaczonym terminie, zdjęcie trwałej zabudowy 
lub obudowy uniemożliwiającej wymianę wodomierza na-
leżeć będzie do obowiązków właścicieli mieszkań. Wymia-
na wodomierzy mieszkaniowych planowana jest w drugim 
półroczu, w okresie wrzesień – październik. Terminy realiza-
cji prac w poszczególnych budynkach będziemy podawać 
wyprzedzająco, tak aby każdy mieszkaniec spokojnie mógł 
się przygotować do wykonania prac. Zdajemy sobie spra-
wę, że w  części budynków wymiana wodomierzy będzie 
się odbywać w  okresie wakacji. Dlatego apelujemy, aby 
osoby planujące wyjazd, czasową zmianę miejsca zamiesz-
kania powinny upoważnić sąsiada lub rodzinę do udostęp-
nienia lokalu na czas wymiany wodomierzy i zastępczego 
podpisania protokołu wymiany. W przypadku utrudnione-
go dostępu do lokalu wskazane jest pozostawienie w ad-
ministracji osiedlowej numeru kontaktowego telefonu. 

Dopełnienie powyższych formalności jest bardzo waż-
ne, gdyż umożliwi sprawną realizację w/w zadania.

W każdym mieszkaniu przy wymianie wodomierzy spo-
rządzany będzie protokół wymiany, w którym umieszczone 
zostaną stany wodomierza zdemontowanego i  wodomie-
rza nowego, nr fabryczny nowego wodomierza, nr modułu 
radiowego oraz inne informacje niezbędne do rozliczenia 
robót. Mieszkańców prosimy, aby przed podpisaniem do-
kumentu, szczegółowo zapoznali się z treścią protokołu wy-
miany wodomierza, gdyż stanowić on będzie podstawę do 
rozliczenia zużycia wody, jak również podstawę do rozlicze-
nia robót. Oryginał protokołu otrzyma Spółdzielnia, jedną 
kopię właściciel mieszkania, drugą kopię wykonawca robót.

Uwaga!
Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa.

Justyna Pańczyk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020 umożliwia spółdzielniom mieszka-
niowym składanie wniosków w ramach Działania 5.3 Efektyw-
ność energetyczna sektora mieszkaniowego oś. priorytetowa 
5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energe-
tycznej poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację 
w  ramach ogłoszonych konkursów. Wsparcie mogą uzy-
skać projekty: termomodernizacja wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych, docieplenie budynków, wymiana drzwi 
i okien, modernizacja systemów grzewczych, wykorzystanie 
energii z odnawialnych źródeł energii, poprawa sprawności 
i efektywności wykorzystywanego ciepła. Priorytetowo trak-
towane będą wnioski, które przewidują efektywność ener-
getyczną powyżej 60%. Nie będą uwzględniane projekty, 
które zawierają efektywność energetyczną poniżej 25%.

W ramach już wykonanych prac i czynności przygoto-
wany i złożony został projekt dotyczący budynków zlokali-
zowanych na osiedlu Szwedzka – Brzozowa, który otrzymał 
nazwę „Podniesienie efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleria-
na Łukasińskiego zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka 
– Brzozowa w Zamościu poprzez ich termomodernizację”.

Cały zakres prac przewidzianych do wykonania ma 
spowodować oprócz poprawy stanu energetyczno-tech-
nicznego budynków przede wszystkim oszczędności 
energetyczne. Proces aplikowania o środki w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego składa się z  wielu 
etapów od przygotowania szczegółowej dokumentacji 
poprzez ocenę formalną, merytoryczną aż do podpisania 
umowy. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący budynków na 
osiedlu Szwedzka – Brzozowa to już jesteśmy po pozytyw-
nej ocenie formalnej. Sukces takiego przedsięwzięcia za-
leży od wielu czynników a przede wszystkim od poziomu 
osiągniętych efektów w zużyciu energii cieplnej.

Zasadnym jest więc przygotowanie kolejnego wnio-
sku na pozyskanie środków z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 w  ramach działania 5.3 „Efektywność energetycz-
na sektora mieszkaniowego” dla budynków jeszcze nie 
ocieplonych w  technologii suchej – ruszt drewniany lub 
metalowy, wełna mineralna i blacha trapezowa. Stosowną 
uchwałę upoważniającą do podjęcia prac w zakresie przy-
gotowania wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności 
w  zakresie termomodernizacji podjęła Rada Nadzorcza 
Spółdzielni. Dotyczy to budynków: J. Piłsudskiego 19, Cie-
pła 4, 6, Oboźna 3, 7, 9, 13, 19, 21, 31, Wąska 20, Wiejska 7, 
9, 11, 19, 21, 23, Lubelska 36.

Etap przygotowania obejmować będzie wykonanie do-
kumentacji technicznej termomodernizacji, przygotowanie 
wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności. Aktual-
nie w tym zakresie trwają procedury przygotowawcze.

W dobie powszechnego i wszechstronnego działania 
w zakresie zmniejszenia ilości zużywanej energii cieplnej 
powyższe działania są jak najbardziej uzasadnione.

Zarząd Spółdzielni

Wymiana wodomierzy
mieszkaniowych

Fundusze europejskie
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W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu funkcjonują trzy administracje osiedlowe. 
W  strukturze organizacyjnej Spółdzielni administracje poszczególnych osiedli wchodzące w  skład Działu Gospodarki 
Mieszkaniowej.
Nazwa administracji osiedla Siedziba (adres) Kontakt (telefon)

Administracja Osiedla Orzeszkowej-Oboźna i Kilińskiego ul. Piłsudskiego 33 84 638 03 36
84 639 56 02

Administracja Osiedla Reymonta, Szwedzka-
Brzozowa oraz Lubelska ul. Wiejska 17 84 639 03 41

Administracja Osiedla Planty ul. Peowiaków 58a 84 638 03 37

W administracjach poszczególnych osiedli zatrudnionych jest 22 pracowników, w tym 4 pracowników administracyjnych 
oraz 18 gospodarzy terenów.

Administracja Osiedla Orzeszkowej-
Oboźna i Kilińskiego

Administracja Osiedla Reymonta, 
Szwedzka-Brzozowa oraz Lubelska Administracja Osiedla Planty

kierownik administracji:
Jan Rajtar

administratorzy osiedli:
– Orzeszkowej-Oboźna 
Magdalena Baranowska

– Kilińskiego 
Bogdan Kruk (½ etatu)

administrator osiedla: 
Kamil Kropornicki

administrator osiedla: 
Bogdan Kruk (½ etatu)

9 gospodarzy terenów 6 gospodarzy terenów 3 gospodarzy terenów

Struktura podległych administracjom osiedlowym zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia się następująco: 

Rodzaj danych
Adm. Osiedli

Orzeszkowej-Oboźna
i Kilińskiego

Adm. Osiedli Reymon-
ta, Szwedzka-Brzo-
zowa oraz Lubelska

Adm. Osiedla Planty

Liczba budynków mieszkalnych 49 31 19
Liczba klatek schodowych 198 96 41
Liczba mieszkań 2 524 1 115 704
Liczba mieszkańców 4 860 2 305 1 132
Pow. użytkowa mieszkań 128 148 m2 58 065 m2 29 684 m2

Liczba Pawilonów Handlowo-Usługowych 4 2 1
Powierzchnia terenu ogółem 212 598 m2 109 760 m2 58 195 m2

Pow. zabudowy budynkami 36 366 m2 19 585 m2 10 980 m2

Pow. terenów zielonych 113 102 m2 60 498 m2 36 235 m2

Pow. terenów utwardzonych 63 130 m2 29 677 m2 10 980 m2

Przedmiotem działalności administracji osiedli jest bieżące utrzymanie zasobów budynkowych i terenowych we wła-
ściwym stanie technicznym, porządkowym i estetycznym, a także obsługa administracyjna mieszkańców. Administrato-
rzy poszczególnych osiedli odpowiedzialni są przede wszystkim za nadzór i kontrolę powierzonych zasobów oraz mienia. 

Pracownicy administracji osiedli zajmują się przede wszystkim:
1. Utrzymaniem czystości na osiedlach (chodnikach, terenach zielonych, parkingach i ulicach) oraz w wejściach do klatek 

schodowych, zejściach do piwnic i korytarzach piwnicznych. 
2. Utrzymaniem we właściwym stanie ciągów pieszych i jezdnych w okresie zimowym poprzez uczestniczenie (wspólnie 

z Zakładem Konserwacji) w usuwaniu śniegu i oblodzeń.
3. Pracami pielęgnacyjnymi zieleni osiedlowej wykonywanymi jako uzupełnienie działalności Zakładu Konserwacji oraz 

usuwaniem pozostałości po tych czynnościach np. po koszeniu traw oraz przecince drzew i krzewów.

Administracje osiedlowe
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4. Pracami konserwacyjnymi urządzeń stanowiących wyposażenie osiedli, np. malowaniem ławek, koszy na śmieci oraz 
placów zabaw.

5. Nadzorem nad wywozem nieczystości powstających w gospodarstwach domowych oraz dbałością o porządek w ob-
rębie kontenerów.

6. Bieżącą kontrolą zasobów terenowych oraz części wspólnych budynków mieszkalnych, usuwaniem nieprawidłowości 
oraz przekazywaniem spraw wymagających specjalistycznego załatwienia służbom technicznym Spółdzielni.

7. Wykonywaniem okresowych przeglądów zasobów terenowych, budynkowych oraz zieleni osiedlowej, wypracowywa-
niem wniosków i składaniem propozycji do późniejszej realizacji Zarządowi Spółdzielni.

8. Dostarczaniem za pośrednictwem skrzynek oddawczych lub bezpośrednio do mieszkań wychodzącej ze Spółdzielni 
korespondencji i rozliczeń finansowych.

9. Przyjmowaniem zgłoszeń mieszkańców, w tym usterek i awarii, uczestniczeniem w organizacji pracy konserwatorów 
oraz nadzorem nad realizacją tych zgłoszeń.

10. Nadzorem nad przestrzeganiem regulaminu porządku domowego oraz współżycia mieszkańców. 
11. Pomocą w  rozstrzyganiu sporów powstających pomiędzy mieszkańcami w  zakresie naruszenia zapisów zawartych 

w przepisach porządkowych.
Organizowaniem i obsługą zebrań z mieszkańcami.
Współpracą z instytucjami i organizacjami prowadzącymi swoją działalność na osiedlach: Zarządami Osiedli, Policją, Stra-

żą Miejską, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie itp.

Administracje osiedlowe zajmują się dodatkowo obsługą porządkowo-administracyjną Wspólnot zarządzanych na za-
sadach komercyjnych. Obecnie taką obsługą objęte są cztery Wspólnoty, dwie mieszkaniowe oraz dwie garażowe. Wspól-
noty Mieszkaniowe nieruchomości Dąbrowskiego 2 i Wybickiego 8 oraz Wspólnota Garażowa przy ulicy Wspólnej 15a 
i 15b przyporządkowane są administracji osiedla Reymonta, natomiast Wspólnota garażowa przy ul. Okrzei 37 administra-
cji osiedli Orzeszkowej-Oboźna i Kilińskiego.

Do Administracji osiedla Reymonta przyporządkowany jest również wchodzący w skład zasobów Spółdzielni Mieszka-
niowej budynek mieszkalny przy ul. Parkowej 2 w miejscowości Radecznica.

Krzysztof Krzysztoń

Era WodnikaWe wszystkich religiach i  szkołach ezoterycznych prze-
wija się, być może najważniejsza prawda, mówiąca: „jako 
w Niebie, tak i na Ziemi”. Konsekwencje, wynikające z tego 
stwierdzenia mogą być ogromne i przekładać się na każdą 
dziedzinę życia. Na pewno jest to bardzo istotne dla osób, 
które starają się rozwijać duchowo i wyzwolić się spod pano-
wania wszechobecnego materializmu i braku poszanowania 
dla podstawowych zasad moralnych, zawartych na przykład 
w Dekalogu. Każdy z nas podąża własną ścieżką, którą sam 
wybiera, mając nadzieję, że doprowadzi go do wyznaczo-
nego celu. Jedni pozostają wierni którejś z wielu religii, inni 
próbują odnaleźć się jako agnostycy, a jeszcze inni ugrzęźli 
w świecie wykreowanym przez polityków i media, a do speł-
nionego życia wystarcza im oglądanie seriali i reklam, nama-
wiających do zakupu kolejnych dóbr materialnych, dzięki 
którym mają nadzieję uzyskać szczęście.

Wielu naukowców, badaczy i wszelkiej maści poszuki-
waczy prawdy jest zgodnych co do tego, że mityczna Era 
Wodnika albo już się rozpoczęła, albo jej nadejście nastą-
pi wkrótce. Niektórzy wyliczyli nawet, że miało to miejsce 
w dzień równonocy wiosennej w roku 2016. Z samej zasady 
trudno to bezspornie udowodnić, ponieważ w grę wchodzi 
zbyt wiele zmiennych czynników. Niepodważalnym fak-
tem jest to, że Ziemia w  swojej wędrówce przez Wszech-
świat znajduje się każdorazowo przez ponad dwa tysiące 
lat w innym rejonie Galaktyki, w którym panują odmienne 

warunki. Są to nie tylko materialne zmiany poprzedniej 
konfiguracji, które można zaobserwować przy pomocy 
przyrządów technicznych, ale także przeobrażeniu ulega 
otoczenie energetyczne Ziemi. 

Użyję tutaj alegorii, która pozwoli na łatwiejsze zrozu-
mienie tej sytuacji. Proszę sobie wyobrazić jadący samo-
chód, w  którym kierowca słucha swojej ulubionej stacji 
radiowej. Jest ona ustawiona na konkretnym kanale, ale 
ponieważ pojazd oddala się od nadajnika, jego sygnał 
ciągle słabnie, aż nastąpi taki moment, że radio przesta-
nie całkiem go odbierać. Jeśli kierowca nie zmieni kanału, 
zostanie bezpowrotnie pozbawiony możliwości słuchania 
swojej stacji. Ziemia jest pojazdem, a my pasażerami na jej 
pokładzie. Przez dwa tysiąclecia kolejne pokolenia ludzi 
były „nastawione” na energie, panujące w rejonie Galakty-
ki, w którym wówczas znajdowała się Ziemia. Obecnie ma 
miejsce przejście do odmiennej strefy i nadszedł czas „prze-
stawienia się na inne fale”. Osoby, które tego nie zrobią na-
rażone są na to, że zostaną pozbawione stałego dopływu 
energii, która jest nam niezbędna do życia. 

Wierzyć? Nie wierzyć? Każdy z nas sam musi dokonać 
wyboru. Wydaje mi się, że pewne jest to, iż w obecnym cza-
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sie, jak na dłoni widać, że świat stoi u bram jakiegoś rodzaju 
przemiany, ponieważ nagromadzenie problemów w  każ-
dej dziedzinie życia jest wprost niewyobrażalne. Daje się 
także zauważyć narastanie niezadowolenia społecznego 
prawie we wszystkich rejonach świata, co grozi wybuchem 
rozruchów ulicznych, strajków i  buntu na masową skalę. 
Istnieje wiele punktów zapalnych, które mogą przerodzić 
się w  konflikty zbrojne (żeby nie powiedzieć wojny). Ter-
roryści dokonują każdego dnia wielu zamachów i  są one 
coraz bardziej zuchwałe i  okrutne. Także ogromna skala 
wszelkiego rodzaju kataklizmów naturalnych typu: wybu-
chy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, trą-
by powietrzne, tornada, powodzie, susze 
i  inne anomalie pogodowe, daje do 
myślenia. Analitycy, zatrudnieni przez 
rządy, zalecili w  wie-
lu krajach zakup 
ciężkiego sprzę-
tu bojowego na 
w y p o s a ż e n i e 
policji. W  ostat-
nim czasie we 
Francji przegłoso-
wano ustawę, która 
zezwala na interwen-
cję wojska z  użyciem 
całego dostępnego mu 
sprzętu w  razie rozru-
chów ulicznych, co wcze-
śniej było nie do pomyśle-
nia. Coraz głośniej mówi się 
o  możliwym upadku świa-
towego systemu finansowe-
go i  kryzysie gospodarczym na 
niespotykaną dotąd skalę. Ilość za-
grożeń, mniej czy bardziej realnych, jest 
ogromna. Gołym okiem widać, że wokół 
nas jest coraz więcej agresji, wrogości, nie-
sprawiedliwości, egoizmu, zła i beznadziei. 

Wobec tych zagrożeń pojedynczy człowiek wydaje się 
być bezradny. Ale czy tak jest w  istocie? Każdy z  nas jest 
cząstką tego świata i  jeśli zmienimy siebie, spowoduje to 
w pewnym sensie także zmianę całego świata jako całości. 
A jeśli ludzi, którzy widzą potrzebę zwiększenia potencjału 
Dobra, będzie coraz więcej, być może któregoś dnia znaj-
dą się w większości. Od tego momentu zaczniemy wszyscy 
razem budować cywilizację, w której będzie liczył się czło-
wiek, jego środowisko naturalne i poszanowanie wartości 
moralnych, a  nie tylko pieniądze, władza i  zaspokajanie 

prymitywnych instynktów kosztem innych ludzi i  naszej 
matki Ziemi. 

Każdy z nas ma wolną wolę i może podążać taką dro-
gą, którą sam wybierze. Mamy prawo opowiedzieć się 
po stronie Dobra lub ciemnej strony życia. Wydaje mi się, 
że nadchodzą czasy, kiedy nie możemy być tylko ciepli, 
a  musimy być gorącymi, jak to ujął Jan Paweł II. Sytuacja 
wymaga od nas podjęcia decyzji i później konsekwentne-
go realizowania zamierzonych celów. To, co możemy zro-
bić natychmiast, to wejść na ścieżkę rozwoju duchowego 
i w ten sposób zwiększać w naszym wnętrzu potencjał Do-
bra. Dla jednych pomocna będzie w  tym celu religia, dla 

innych modlitwa i rozmowy z Bogiem lub medytacja. 
Wszystko to jest dobre, jeśli powoduje, że stajemy 

się lepszymi ludźmi („po ich owocach ich pozna-
cie”) i jest w nas coraz mniej złych emocji, a co-

raz więcej szacunku dla Stwórcy i  bliźnich. 
Ja od dłuższego już czasu, oprócz co-

dziennych praktyk, korzystam w  tym 
zakresie z  pomocy mieszkającego 

w Zamościu, Mistrza Duchowego 
Pana Stanisława Kwasika. Już 

od ponad 30 lat podąża on tą 
drogą i  jest bardzo zaawan-

sowany w dążeniu do połą-
czenia się z  Boskim Świa-
tłem. Osobiście znam 
wiele osób z całej Polski, 
którym pomógł. Należę 
także do tego grona, al-
bowiem w trudnej sytu-
acji, w  której znalazłem 
się jakiś czas temu, to 
właśnie Pan Stanisław 

okazał się być tym, który 
udzielił mi skutecznego 

wsparcia, za co jestem mu 
niezmiernie wdzięczny. 

W  okresie wakacyjno-urlopowym mamy więcej czasu 
i sądzę, że zamiast w całości przeznaczać go na rozrywkę, 
warto zastanowić się nad tym, co napisałem. Jednocześnie 
chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że wyżej wymie-
nione poglądy są jedynie moimi osobistymi przekonania-
mi i moim zamiarem nie jest namawianie kogokolwiek do 
czegokolwiek, albowiem wolna wola jest naszym najświęt-
szym prawem i  obowiązkiem. Chciałbym tylko nakłonić 
Szanownych Czytelników do przemyślenia problemów, 
które poruszyłem w tym artykule. 

Eryk Janicki

Przypominamy o konkursach
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego przypomina mieszkańcom o trwających konkursach:

plastycznym i fotograficznym z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej.
Termin składania prac upływa z końcem października 2017 r.
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Zwykło się mówić, że przysłowia są mądrością narodu. 
Ile prawdy jest w tym stwierdzeniu mogłem się przekonać 
wielokrotnie zarówno w  życiu osobistym, jak również za-
wodowym. Do takich wniosków dochodzę również anali-
zując następstwa powstających w  lokalach mieszkalnych 
awarii wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Warto zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie ustrzec 
się przed takimi awariami. Oczywiście wiele zależy od stop-
nia dbałości o stan przewodów wodno-kanalizacyjnych oraz 
samej armatury. Większość nieszczelności powstaje w miej-
scach podłączeniach urządzeń, przykładem mogą służyć 
nieszczelności tzw. wężyków przyłączeniowych. Mam tutaj 
na myśli przede wszystkim awarie losowe, czyli powstałe 
nie z naszej winy. Zdarzają się również przypadki zalań bę-
dących następstwem niedbalstwa lub nieuwagi. Trudno wy-
łączyć winę w przypadku zalania powstałego w wyniku nie-
odpowiednio zamontowanego węża od pralki, lub przelania 
się wody w  zakorkowanym zlewie, umywalce lub wannie. 
Wykazując szczególną dbałość o stan naszej instalacji oraz 
urządzeń jesteśmy w stanie jedynie zmniejszyć ryzyko po-
wstania awarii. Niestety nie istnieje żaden sposób, abyśmy 
mogli całkowicie się przed takimi zdarzeniami ustrzec.

Poszczególne elementy wewnętrznych instalacji wod-
no-kanalizacyjnych mogą ulec uszkodzeniu z powodu wie-
loletniego zużycia, jak również z uwagi na ich słabą jakość, 
a w konsekwencji wysoką awaryjność. Niedawno do admi-
nistracji spółdzielczej zgłoszona została awaria w  lokalu, 
który został kompleksowo wyremontowany kilka miesięcy 
temu. W wyniku nieszczelności instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, a dokładniej jednego z jej elementów, zalane zosta-
ły wszystkie lokale położone na niższych kondygnacjach. 
Trudno doszukiwać się tutaj winy właściciela mieszkania, 
który nie był w stanie takiej awarii zapobiec. 

Skoro już wiemy, że przed występującymi w naszych lo-
kalach awariami nie jesteśmy w stanie się ustrzec warto po-
myśleć o  ochronie przed następstwami tego typu zdarzeń. 
Pamiętajmy, że w wyniku tzw. awarii zalaniowych uszkodze-
niu może ulec nie tylko nasze mienie, ale również mienie na-
szych sąsiadów znajdujące się w lokalach położonych poni-
żej, także w piwnicy. Skuteczną ochronę może nam zapewnić 
jedynie odpowiednie ubezpieczenie lokalu, gwarantujące 
naprawienie wszystkich wyrządzonych przez nas szkód. Mó-
wiąc odpowiednie mam tutaj na myśli polisę kompleksową, 
obejmującą przede wszystkim ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej. Jeszcze kilka lat temu zalewając inny lokal 
moglibyśmy odetchnąć z  ulgą słysząc, że mieszkanie sąsia-
da jest ubezpieczone. Dzisiaj sytuacja niestety jest odwrot-
na. Wprawdzie sąsiad otrzyma zadośćuczynienie finansowe 
od swojego ubezpieczyciela, to jednak możemy być pewni 
wezwania do zwrotu całości tej kwoty. Jest to wynik funkcjo-
nowania tzw. regresu ubezpieczeniowego. Otrzymując taki 

finansowy regres opiewający na kwotę często nawet kilkuset 
złotych zobowiązani jesteśmy żądaną sumę zapłacić w wy-
znaczonym, przeważnie krótkim terminie. Możemy również 
przekazać wezwanie do zapłaty naszemu ubezpieczycielo-
wi, który zapłaci za nas powstałe zobowiązanie. Zrobimy tak 
jedynie w przypadku posiadania odpowiedniej polisy, która 
uwzględnia ochronę naszej odpowiedzialności cywilnej.

Potrzeba ubezpieczenia mieszkania wydaje się więc 
oczywista oraz zasadna, jednak w  praktyce część osób 
uznaje zawarcie takiej polisy za zbędny wydatek. Dzieje 
się tak szczególnie wtedy, gdy w lokalu nigdy nie było żad-
nej awarii lub innej szkody objętej warunkami typowego 
ubezpieczenia mieszkania. Zmiana powyższego stanowi-
ska często pojawia się zbyt późno, a decyzja o zawarciu po-
lisy zostaje w pewnym stopniu wymuszona negatywnym 
doświadczeniem związanym z powstałą w naszym lokalu 
awarią. Zauważyłem, że prawie połowa osób ubezpieczają-
cych swoje mieszkanie robi to właśnie w konsekwencji do-
świadczeń związanych z obowiązkiem naprawienia wyrzą-
dzonej wcześniej szkody. Pozostała, przeważająca grupa 
mieszkańców ubezpiecza swój majątek oraz odpowiedzial-
ność cywilną wcześniej, wykazując przezorność oraz zapo-
biegliwość. Takie postępowanie przeczy treści przywołane-
go w tytule przysłowia, które w przypadku wszystkich osób 
ubezpieczających swoje mieszkanie przed wystąpieniem 
awarii powinno brzmieć: „mądry Polak przed szkodą”.

Krzysztof Krzysztoń

Mądry Polak po szkodzie
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Bardzo częstą przyczyną złego samopoczucia lub chorób 
przewlekłych jest niedopasowanie diety do grupy krwi. Do 
tej pory nie poruszałem tego tematu, ponieważ wydawało 
mi się, że wszyscy posiadają choćby pobieżne informacje na 
ten temat. Kiedy zapytałem o to kilkoro ze znajomych, oka-
zało się, że nie mają pojęcia o tym tak ważnym zagadnieniu. 
A jest to niezmiernie istotne, ponieważ czasem tylko dzięki 
niewielkim korektom spożywanych przez nas produktów 
żywnościowych, można pozbyć się wielu nieprzyjemnych 
dolegliwości. Zasady są bardzo proste, chociaż dla niektó-
rych osób mogą być trudne do realizacji ze względu na 
przyzwyczajenia żywieniowe lub upodobanie do pewnych 
produktów. Niestety, nie jest prawdą to, że jeśli mamy na 
coś ochotę, to znaczy, że jest to dla nas dobre i nasz orga-
nizm tego potrzebuje. W większości wypadków jest akurat 
odwrotnie, ponieważ nasz pierwotny instynkt jest albo przy-
tłumiony, albo całkiem wypaczony przez czynniki, związane 
z  rozwojem cywilizacji. Najlepszym przykładem jest tutaj 
łaknienie słodyczy, które jest wywoływane przez pasożyty 
jelitowe (Candida), którym cukier jest potrzebny, a człowie-
kowi przynosi wyłącznie szereg szkód ogólnoustrojowych.

W zależności od grupy krwi możemy mówić o danym ty-
pie metabolicznym. W uproszczeniu można wyróżnić 3 pod-
stawowe grupy: wegetarianie, niewegetarianie i typ miesza-
ny. Chodzi tutaj oczywiście o sposób odżywiania, który jest 
korzystny dla zdrowia konkretnej osoby, a nie o to, że lubi ona 
jeść mięso, lub też nie chce się przyczyniać do krzywdzenia 
zwierząt i jest w związku z tym wegetarianinem. Są to tylko 
nasze upodobania i poglądy, na które mamy wpływ i może-
my je świadomie kształtować. Z grupą krwi historia wygląda 
zupełnie inaczej, ponieważ nie możemy jej sobie dowolnie 
zmienić. A  z  kolei posiadanie danej grupy powinno deter-
minować sposób odżywiania, ponieważ pewne produkty są 
dla nas dobre, a dla innych osób nie. Typ wegetariański je-
dzący mięso może spodziewać się wystąpienia wielu proble-
mów zdrowotnych. Także u kogoś, zaliczającego się do typu 
„mięsożernego”, a odżywiającego się owocami i sałatą, będą 
pojawiały się różne choroby. W związku z tym, jeśli ktoś dba 
o stan swojego zdrowia, powinien zastanowić się nad zasto-
sowaniem nieskomplikowanych wskazówek co do wyboru 
odpowiednich produktów żywnościowych ze względu na 
swoją grupę krwi. A są one następujące:

   grupa 00 posiada kataboliczną przemianę materii; jest 
ona najstarszą, pierwotną grupą, która wykształciła się 
w czasach myśliwych i  zbieraczy; osoby z  tą grupą po-
trzebują dużo białka (także czerwonego mięsa), sporo 
tłuszczu i  ograniczoną ilość węglowodanów (w  tym 
błonnika);

   grupa AA przedstawia sobą typ metabolizmu anabo-
licznego; są to urodzeni wegetarianie („rolnicy”), którzy 
powinni żywić się głównie pełnoziarnistymi zbożami 
(z wyjątkiem pszenicy ze względu na to, że jest zmienio-
na genetycznie i  zawiera najwięcej toksyn); polecane 
są zimnotłoczone oleje, warzywa, rośliny strączkowe; 
ewentualnie raz lub dwa razy w tygodniu 1-2 jajka na 
miękko; jeśli osoba z grupą AA nie potrafi powstrzymać 
się od jedzenia mięsa, powinna w bardzo ograniczonej 
ilości jeść gotowane białe mięso kurze lub indycze;

   grupa BB („hodowcy”) jest kataboliczna i w związku z tym 
właściwa dla niej jest dieta bogata w białka i tłuszcze, ale 
z małą ilością węglowodanów; osobom tym mleko szko-
dzi mniej niż innym typom metabolicznym;

   grupa AB jest mieszana i powinna stosować dietę zrów-
noważoną, chociaż zdecydowanie z przewagą produk-
tów roślinnych; dozwolone są: mięso, jaja, tłuszcze, zbo-
ża, warzywa, owoce; mleka raczej nie polecam (tak jak 
i innym grupom); 
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że wyróżnia się mieszane 

grupy krwi takie jak: B0 i A0, dla których zalecenia są wy-
padkową poszczególnych grup. 

Kilkanaście lat temu kwestia doboru odpowiednich 
produktów żywnościowych ze względu na posiadaną gru-
pę krwi była dość popularna i  znana. Było tak, ponieważ 
ukazało się wtedy dużo książek, traktujących o tej ważnej 
zależności, między sposobem odżywiania a  zdrowiem. 
Mam wrażenie, że później ta wiedza odeszła w zapomnie-
nie, ponieważ „na topie” znalazły się inne tematy z zakresu 
dietetyki. Stało się to niezasłużenie, ponieważ właśnie to 
zagadnienie ma znaczenie fundamentalne. Jestem prze-
konany, że osoby które zastosują te bardzo proste zasady, 
doświadczą po jakimś czasie znacznej poprawy stanu zdro-
wia, którego wszystkim Państwu życzę.

Eryk Janicki

Odżywianie zgodne z grupą krwi

Konkurs dla mieszkańców
Już po raz kolejny zapraszamy mieszkańców do udziału w konkursie na

„Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2017”.
Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy osiedli spółdzielczych będący członkami naszej Spółdzielni, posiadający 
pięknie ukwiecone balkony i ogródki. Balkony i ogródki oceniać będzie komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas XXI Pikniku Rodzinnego w dniu 27 sierpnia 2017 r.
na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką. 
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Spory i zwady sąsiedzkie zdarzają się na 
szczęście rzadko, jednak dla wielu osób są 
zjawiskiem powszechnym oraz naturalnym. 
Dowodem na taką tezę mogą być liczne 
utwory literackie opisujące zachowania 
obu zwaśnionych stron, domagających 
się uznania wyłącznie własnych racji. 

Nie bez powodu są to głównie utwory satyryczne, po-
nieważ większość trwających często przez lata konfliktów 
powstałych pomiędzy sąsiadami po pewnym czasie nabie-
ra cech absurdu. Mam tu na myśli wyłącznie takie roszcze-
nia oraz skargi, których motywem są uprzedzenia wobec 
innych osób. Eskalacja tego typu sąsiedzkich konfliktów 
z  czasem wyłącza możliwość obiektywnej oceny sytuacji. 
Właśnie w  takich warunkach może narodzić się zwykła 
ludzka złośliwość.

Uczestnictwo w  tego typu konfliktach może skutecz-
nie zatruć nam życie, dlatego za wszelką cenę powinniśmy 
takich sytuacji unikać. Zdaję sobie sprawę, że czasem jest 
to trudne, a wręcz niemożliwe, jednak mając świadomość 
ostatecznych konsekwencji ewentualnego sporu z  sąsia-
dem warto być gotowym do ustępstw.

Jako przykład przytoczę spór pomiędzy osobami za-
mieszkałymi w jednym pionie mieszkań wywołany zgłasza-
ną uciążliwością, np. emisją hałasów. Na wstępie zaznaczę, 
że stopień cierpliwości statystycznego mieszkańca wobec 
tego typu uciążliwości jest bardzo różny, przy tym zależny 
od wielu czynników. Absurdalnie jednym z nich może być 
to, że sprawca zakłóceń jest najemcą lokalu. Uczestnicząc 
w  rozwiązywaniu tego typu sporów często słyszę argu-
ment, że to są tylko najemcy, czyli w ocenie zgłaszającego 
skargę wolno tym osobom mniej, aniżeli właścicielowi loka-
lu. Można tym samym uznać, że mamy znacznie więcej cier-
pliwości do hałasu wytwarzanego przez właściciela lokalu, 
który zamieszkuje w naszej klatce schodowej od wielu lat 
i jest nam osobiście znany. Inaczej przedstawia się sytuacja, 
gdy zamieszkują nad nami najemcy czyli obcy, szczególnie 
jeśli wprowadzili się niedawno. Sam ten fakt sprawia, że 
każdy hałas słyszymy głośniej i wyraźniej, przez co jest on 
dla nas bardziej uciążliwy. Oczywiście prawda zawsze leży 
po środku. Zdarza się, że najemcy lokali, szczególnie uczą-
ca się młodzież nie akceptują zasad nakazujących umiar-
kowanie w zachowaniu, w tym również w emisji różnego 
rodzaju hałasów. Korzystając z cudzego mieszkania część 
osób wykazuje nadmierną swobodę, która w określonych 
sytuacjach może być uznana jako zakłócanie spokoju za-
mieszkiwania. W wielu przypadkach osoby dopuszczające 
się tego typu zakłóceń robią to nieświadomie, dlatego wy-
starczy grzeczne zwrócenie im uwagi, aby przywrócić na-
leżny nam spokój. Z drugiej jednak strony decydując się na 
zamieszkiwanie w  budynku wielorodzinnym powinniśmy 

mieć świadomość, że nie da się wyeliminować wszystkich 
hałasów dochodzących z  sąsiednich lokali. Budowane na 
przestrzeni wielu lat w  różnej technologii budynki wyka-
zują niejednakową izolacyjność akustyczną. Wiele zależy 
Także od wykończenia oraz wyposażenia mieszkania. Nie 
bez powodu w  pokojach hotelowych wszystkie możliwe 
posadzki wyłożone są szczelnie grubą wykładziną dywa-
nową, tłumiącą oraz izolującą hałas.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ocenę stop-
nia uciążliwości hałasu mogą być wspomniane wcześniej 
uprzedzenia. Hałas wytwarzany przez osoby, z którymi nie 
jesteśmy w najlepszych relacjach również będziemy słysze-
li głośniej i wyraźniej. Tego typu uciążliwości postrzegamy 
bardziej intensywnie, są one dla nas nadmiernie uciążliwe, 
a z czasem niemożliwe do wytrzymania.

W ten właśnie sposób dochodzimy do sytuacji, w której 
zwykłą uciążliwość wywołaną wspólnym zamieszkiwaniem 
w budynku wielorodzinnym postrzegamy jako uporczywe 
zakłócanie naszego spokoju zamieszkiwania. Jest to ideal-
ny grunt do powstania konfliktu, którego za wszelką cenę 
powinniśmy uniknąć. 

W praktyce zawodowej miałem okazję dokładnie przyj-
rzeć się kilku takim sprawom, wypracowując cenne przy-
najmniej dla mnie spostrzeżenia oraz wnioski. 

Słysząc uciążliwy dla nas hałas dochodzący z  sąsied-
niego lokalu powinniśmy udać się do sąsiadów i grzecznie 
zapytać o jego przyczynę. Podczas spokojnej rozmowy po-
prośmy o przywrócenie należnej nam ciszy. Zawsze kieruj-
my się zasadą, w myśl której upominamy się o swoje prawa 
pamiętając o prawach innych osób. Szukajmy rozwiązania 
zadawalającego obie strony, będąc gotowym do ustępstw. 

Identycznie postępujmy w  sytuacji, gdy ktoś zarzuci 
nam sprawstwo emisji uciążliwych hałasów. Uważnie wy-
słuchajmy zarzutów, starając się zrozumieć przedstawione 
racje oraz argumenty. Przeprośmy, gdy są one zasadne, 
ponieważ pozwoli to na rozładowanie niepotrzebnych 
emocji. W  przypadku odmiennego zdania starajmy się 
spokojnie wyjaśnić różnicę poglądów, mając na uwadze 
konieczność zachowanie właściwych relacji sąsiedzkich za 
wszelką możliwą cenę. Pamiętajmy, że większość sąsiedz-
kich problemów można rozwiązać w  atmosferze zgody 
i zrozumienia, a dopuszczenie do sporu to ostateczność.

Nie bez powodu zdecydowałem się na poruszenie tego 
niezmiernie trudnego, a jednocześnie delikatnego tematu. 
Zrobiłem to, ponieważ z wielkim smutkiem obserwuję nie-
liczne przypadki naszych mieszkańców uparcie tkwiących 
w sąsiedzkim konflikcie. Z drugiej jednak strony z radością 
obserwuję zanikanie tego typu sporów, w  których wyga-
szaniu ma również swój udział administracja spółdzielcza,

Krzysztof Krzysztoń

Uciążliwości sąsiedzkie przyczyną absurdalnych konfliktów
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Borelioza pojawiła się około roku 1975 w amerykańskim 
miasteczku Old Lyme. Prawdziwa epidemia zapalenia stawów 
i  innych niespecyficznych objawów wśród jego mieszkań-
ców skłoniła badaczy do przyjrzenia się temu problemowi. 
Okazało się, że choroba zaczyna się przeważnie od ukąszenia 
kleszcza, po którym występuje czerwona, wędrująca po ciele 
plama. Dokładne analizy spowodowały wykrycie krętka (bak-
terii), którą nazwano Borrelia burgdorferi. Od tamtego czasu 
przenoszące ją kleszcze opanowały niemal cały świat, a  na 
ludzi padł blady strach. Bezpowrotnie skończyły się czasy, 
kiedy bez strachu można było rozłożyć koc na łące i opalać 
się na słońcu lub udać się do lasu, aby nazbierać jagód czy 
grzybów. Obawy przed zarażeniem się są jak najbardziej uza-
sadnione, ponieważ jest to wyjątkowo podstępna choroba, 
dodatkowo bardzo trudna do zdiagnozowania, ze względu 
na wielość objawów, które może spowodować. Niekiedy bar-
dzo doświadczony lekarz ma z tym problemy i nic dziwnego 
skoro nawet testy na jej wykrycie są niewiarygodne do tego 
stopnia, że w niektórych krajach (na przykład w Niemczech) 
zrezygnowano z ich stosowania. Niestety, w ostatnim czasie, 
w  naszym regionie procent kleszczy-nosicieli boreliozy jest 
coraz większy. Nie jest to wyłącznie problem ludzi mieszkają-
cych na wsi, leśników czy zbieraczy runa leśnego. Paradoksal-
nie więcej zarażonych kleszczy bytuje w miastach i można się 
z nimi zetknąć na osiedlowym trawniku czy nawet w piwnicy.

Do 12 godzin od ukąszenia przez chorego kleszcza pra-
wie nie istnieje ryzyko zakażenia się i dlatego takie ważne 
jest wczesne wykrycie intruza. W tym celu należy dokładnie 
obejrzeć skórę na całym ciele, jeśli przebywaliśmy w miejscu 
potencjalnego kontaktu z pasożytami. Z kolei po upływie 24 
godzin od ataku kleszcza prawdopodobieństwo przeniesie-
nia zarazków wynosi już około 30%, a po 48 godzinach to 
już prawie 100%. Najlepiej byłoby odnaleźć kleszcza zanim 
jeszcze zdąży się wczepić w skórę, a jeżeli to już nastąpi po-
winniśmy się udać do lekarza, aby ten usunął go fachowo. 

Każdy z nas może przyczynić się do zablokowania roz-
przestrzeniania się boreliozy. Bardzo ważne jest stosowa-
nie u  naszych pupili, kotów i  psów, środków odstraszają-
cych i  zwalczających kleszcze. Jeden z  nich „złapany” na 
spacerze w  lesie, który potem „odpadnie” na osiedlowym 
trawniku zniesie tam 5000 jajeczek. Środki te są na tyle sku-
teczne, że ze względu na zagrożenie boreliozą, wcale nie 
musimy rezygnować z posiadania czworonożnych przyja-
ciół, czy ograniczać ich swobody. Nie zwalczajmy mrówek 
i pająków, gdyż są naszymi sprzymierzeńcami, tak samo jak 

osy i niektóre ptaki, ponieważ zjadają one jaja, larwy, nimfy 
i dorosłe kleszcze. Za to starajmy się ograniczyć populację 
myszy i szczurów, które są nosicielami larw i nimf. 

Moją intencją nie było napisanie elaboratu na temat 
tej groźnej choroby, ponieważ nie starczyła by na to cała 
objętość gazety. Chciałem jedynie przestrzec mieszkań-
ców SM, aby nie lekceważyli możliwości zarażenia się nią. 
Akademickie leczenie polega na podawaniu antybioty-
ków nawet przez 1,5 roku, co jednak wielokrotnie przynosi 
mierne skutki, a za to skutecznie pustoszy cały organizm. 
Dlatego ważna jest prewencja poprzez unikanie kontaktu 
z kleszczami i wzmacnianie układu odpornościowego pre-
paratami naturalnego pochodzenia, a wtedy nawet jeśli już 
dojdzie do zakażenia, możliwe jest jego zwalczenie przez 
sprawny układ immunologiczny. Godne polecenia byłoby 
przyjmowanie ziół, takich jak: traganek, vilcacora, rdesto-
wiec ostrokończysty, czystek, gorzknik kanadyjski, krople 
z jemioły, ekstrakt z liści drzewa oliwnego. Bardzo skutecz-
ne może okazać się srebro koloidalne czy DMSO z jodem, 
a  także gotowa mieszanka ziół ajurwedyjskich Manjishta. 
Godny polecenia byłby także lek homeopatyczny Thymu-
line 9CH, który w wielu krajach na Zachodzie jest używany 
przez lekarzy do terapii wielu chorób, łącznie z AIDS. 

Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję na temat leków 
homeopatycznych. Otóż w  ostatnim czasie stała się rzecz 
bezprecedensowa. W Szwajcarii, pragmatycznym kraju, któ-
ry wyjątkowo dobrze dba o swoich obywateli, wpisano do 
konstytucji prawo pacjentów do stosowania leków home-
opatycznych. Prawie 90% ludzi zażywa tam środki homeopa-
tyczne przepisywane na receptę przez lekarzy wszystkich 
specjalności. Wysokie uznanie dla tej metody wydaje się być 
tam niezagrożone. Jednakowoż obserwując kampanie agre-
sywnych firm farmaceutycznych, które chcą zmusić wszyst-
kich do zażywania jedynie ich produktów, postanowiono 
na wszelki wypadek zagwarantować konstytucyjnie prawo 
stosowania leków homeopatycznych, które są pozbawione 
działań ubocznych, zamiast syntetycznych, do których załą-
cza się taśmowe ulotki, mówiące o tym jaką krzywdę mogą 
nam wyrządzić (nawet zgon). A co z najświętszym przykaza-
niem medycyny, czyli „po pierwsze nie szkodzić”?

Wszystkim Czytelnikom i ich rodzinom życzę, aby udało 
im się uniknąć problemów i cierpień, związanych z tą nową 
epidemią naszych czasów.

Eryk Janicki

Ostrzeżenie przed groźną chorobą

Zapraszamy na XXI Piknik Rodzinny
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego zaprasza mieszkańców, gości i sympatyków na

„XXI Piknik Rodzinny”. Tegoroczny Piknik odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2017 r. na terenach rekreacyjnych
Spółdzielni nad rzeką Łabuńką. Gwiazdą Pikniku Rodzinnego będzie zespół „2 Plus 1”, którego przeboje

w latach 70-80 takie jak: „Czerwone słoneczko, „Iść w stronę słońca”, „Chodź pomaluj mój świat”
czy „Windą do nieba” śpiewała cała Polska.
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Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej człon-
ków, a  ustalenie i  rozliczenie opłat na pokrycie kosztów 
eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości stanowiących 
mienie Spółdzielni jest obowiązkiem Zarządu.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 6 sta-
nowi, że różnica między kosztami eksploatacji i  utrzyma-
nia danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię 
a  przychodami z  opłat zwiększa odpowiednio przychody 
lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości 
w roku następnym.

Efektywne gospodarowanie mieniem przeznaczonym 
do wynajmu polegające na uzyskiwaniu dochodów powo-
duje, że część dochodów z  prowadzonej działalności go-
spodarczej jest przeznaczona na pokrycie części kosztów 
eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są 
również na prowadzenie działalności społecznej, oświato-
wej i kulturalnej.

W skład mienia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleria-
na Łukasińskiego w Zamościu obok zasobów mieszkanio-
wych, wchodzą tereny będące w wieczystym użytkowaniu 
Spółdzielni, zlokalizowane na nich pawilony handlowo-
-usługowe, kioski, stacje transformatorowe, wymiennikow-
nie, drogi, parkingi i boiska sportowe.

W zdecydowanej części tych nieruchomości jest prowa-
dzona działalność gospodarcza.

Wynajmowana powierzchnia handlowo-usługowa to 
ponad 10 tys m2, na której działa 236 podmiotów gospodar-
czych, posiadających zawarte ze Spółdzielnią umowy najmu.

Spółdzielnia wynajmuje:
   powierzchnie handlowe 7 064,62 m2

   lokale użytkowe 3 210,29 m2

   tereny 3 287,46 m2

   ściany pod reklamy 108 m2

Efekty ekonomiczne prowadzonej przez Spółdzielnię 
działalności gospodarczej znajdują uwarunkowanie mię-
dzy innymi w istniejącej sytuacji gospodarczej w regionie, 
rozwoju infrastruktury handlowej miasta i  zasobności fi-
nansowej mieszkańców. 

Powstające obiekty handlowe, nowoczesne galerie 
oraz prężnie działająca giełda na terenie gminy w Mokrem 
a także duża sieć handlowa z odzieżą używaną jest znaczą-
cą konkurencją dla działalności Spółdzielni. 

Konsekwencją tych zjawisk rynkowych jest koniecz-
ność weryfikowania stawek czynszu za wynajmowane lo-
kale użytkowe. To z kolei przy stałych kosztach prowadzi do 
zmniejszenia przychodów, a  ostatecznie wpływa na osią-
gnięcie przez Spółdzielnię niższego wyniku ekonomiczne-
go w skali roku.

Jednak mimo zmieniających się trendów na rynku nie-
ruchomości i oczekiwań konsumentów, wynajmowane lo-
kale użytkowe i  tereny spółdzielcze pozostają w  dalszym 
ciągu dochodowe, a część środków finansowych jest prze-
znaczana na zmniejszenie kosztów eksploatacji Spółdziel-
ni, posiadających lokale mieszkalne. Tak więc przychody 
z lokali użytkowych, terenów i reklam to również wymier-
ne korzyści dla mieszkańców posiadających członkostwo 
w Spółdzielni. 

Działania Zarządu Spółdzielni zmierzają do osiągania 
optymalnych efektów finansowych, wpływających na bie-
żącą kondycję Spółdzielni i jej członków.

H. Bednarz-Puszka

Efektywność zarządzania lokalami użytkowymi
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Nie dawno pisaliśmy o początku sezonu wędkarskiego 
a dziś kilka słów o tym co się wydarzyło do dnia dzisiejsze-
go a dzieje się i to bardzo dużo. 

Za nami zawody otwarcia sezonu jak i Spławikowe Mi-
strzostwa Koła, które odbyły się na zbiorniku w Majdanie 
Sopockim. I tu może kilka słów jak wyglądają takie zawo-
dy w kole Padwa Zamość, wielu wędkarzy uważa, że za-
wody wędkarskie to nie dla nich bo potrzebny jest sprzęt 
najwyższej klasy, umiejętności ponad przeciętne, nerwy 
ze stali. Otóż nie a wręcz przeciwnie wędkarstwo to takie 
hobby którego uczymy się całe życie i  nie musimy mieć 
sprzętu z najwyższej półki żeby połowić rybki. Jak wiemy 
transport jak i  wspaniały posiłek w  postaci ogniska lub 
grilla zapewniony jest przez koło ale serce imprezy tworzą 
wspaniali wędkarze z naszego koła. Tu nie ma podziału na 
lepszy czy gorszy, starszy czy młodszy, mistrz czy uczeń 
wszyscy są równi i  tworzą iście rodzinną atmosferę i po-
wiem szczerze tak to powinno wyglądać. Podczas zawo-
dów wyłoniliśmy Spławikowych Mistrzów naszego koła 
a więc w kategorii: 

   Kadet – Hubert Kobryś 
   Junior – Przemysław Szopa
   Senior – Artur Szopa 

Jeszcze raz gratulujemy i do zobaczenia na następnych 
zawodach które już niebawem bo 25 czerwca w Józefowie 
Puchar Prezesa Koła Padwa. Następne bo ledwie dwa tygo-

dnie później odbędą się nocne zawody w Nieliszu i jeszcze 
na wakacjach bo 20 sierpnia Puchar Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, które odbędą się na 
zbiorniku w Zamościu i tu miła niespodzianka ponieważ na 
te zawody zapraszamy także młodzież która nie jest zrze-

Wędkarski sezon w pełni
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Spotkanie autorskie
w Klubie Seniora „Pogodna Jesień”
W dniu 11 maja 2017 r. w świetlicy Klubu Seniora „Pogodna 
Jesień” przy ul. Peowiaków 62 odbyło się spotkanie autor-
skie z  Panem Eugeniuszem Cybulskim „Pejzaże i  weduty 
sonetowe”. W  spotkaniu zorganizowanym w  ramach VII 
Zamojskiego Festiwalu Książki, wzięli udział mieszkańcy 
osiedli spółdzielczych, zaproszeni goście oraz członkowie 
Klubu Seniora. 
Pan Eugeniusz Cybulski opowiedział o  swoich życiowych 
pasjach: malarstwie, muzyce, a  przede wszystkim o  pisa-

niu sonetów. Już będąc w szkole średniej interesował się tą 
formą literacką, wzorując się na poezji Adama Mickiewicza. 
W swoich zbiorach zgromadził kilkanaście tomików o róż-
norodnej tematyce. 

Wycieczka Klubu Seniora „U Waleriana”
W  dniach 15-19 maja 2017 r. członkowie Klubu Seniora 
„U Waleriana” działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyjeżdżali na wycieczkę turystyczną na Mazury. Organiza-
cją wycieczki zajęła się kierownik Pani Krystyna Milczuk. 

wydarzeń kulturalnych
Kalendarium

szona w  PZW. A  więc jest wspaniała okazja żeby przyjść 
z  naszymi pociechami i  uczestniczyć we wspaniałej im-
prezie na łonie natury, oczywiście grill dla wszystkich a dla 
tych co złowią rybkę, super nagrody. ZAPRASZAMY!

Pozwolę sobie na  umieszczenie jeszcze kilku informa-
cji o startach naszych kolegów w maratonie jaki odbył się 
na zbiorniku Nielisz. A więc nasza drużyna w składzie Artur 
Szopa, Przemysław Szopa i Zenon Grzewiński spisali się wy-
śmienicie na tle 84 drużyn z całej Polski zajęli 23. miejsce 
a indywidualnie kol. Artur Szopa zajął 42. pozycję. Gratulu-
jemy panowie tak wspaniałego wyniku.

No i  jeszcze jedna jakże wspaniała informacja z  ostat-
niej chwili, otóż 10-11.06.2017 r. odbyły się Spławikowe Mi-
strzostwa Okręgu PZW Zamość na zbiorniku w Jacni w któ-
rych startowali nasi koledzy.

W kategorii Kadet U-15 wspaniałe 4. miejce zajął Hubert 
Kobryś.

W  kategorii Junior U-20 zwyciężył Przemysław Szopa 
i już niebawem będzie nas reprezentował na Mistrzostwach 
Polski, które odbędą się 30.06-02.07 w Częstochowie. Gratu-
lujemy wspaniałego wyniku i życzymy połamania kija na MP.

Zapraszamy nad wodę i prezentujemy krótką fotorela-
cję z zawodów. 

Pozdrawiam Krzysztof Szlendak 

Padwa Zamość
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Seniorzy zwiedzali piękne zakątki pojezierza Warmińsko-
-Mazurskiego: Olsztyna, Siedlec, Suwałk, Wojnowa oraz 
Mrągowa. Dodatkową atrakcją wycieczki był rejs statkiem 
ze Studziennej do Augustowa.

Święto majowe „U Waleriana” 
Z  okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja w  Klubie Seniora 
„U Waleriana” odbyła się uroczysta akademia. Były wspo-
mnienia, wiersze, nie zabrakło także pieśni patriotycznych. 

Pamiętali o Leśmianie
Z okazji przypadającej 140. rocznicy urodzin Bolesława Le-
śmiana i 80. rocznicy śmierci, w dniu 17 maja 2017 r. w Klu-
bie Seniora „U Waleriana’’ odbyło się spotkanie poetyckie. 
Z tej okazji Seniorzy przygotowali i recytowali wiersze po-
ety związanego z naszym miastem. 

Wystawa zwierząt domowych 
W  dniu 19 maja 2017 r. w  świetlicy osiedlowej przy ul. 
Orzeszkowej 28 odbyła się wystawa zwierzątek domowych. 
Wystawa skierowana była do dzieci z osiedli spółdzielczych, 
które posiadają i opiekują się własnymi zwierzątkami. 

Organizatorem wystawy była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
Waleriana Łukasińskiego, współorganizatorem Zarząd Osiedla 
Orzeszkowej i  Reymonta. Imprezę zorganizowaliśmy dzięki 
życzliwości sponsorów: Zoo Market Revia Park – Pana Norber-
ta Kowalskiego, Firmy Purina Pro Plan, oraz Ogrodu Zoologicz-
nego im. Stefana Milera w  Zamościu. Wśród przyniesionych 
zwierzątek znalazły się psy, koty, chomiki, rybki i  jeden żółw. 
Porad w zakresie pielęgnacji i opieki nad zwierzętami udzielali 
lekarz weterynarii Pan Paweł Kulik i Kierownik Schroniska dla 
zwierząt Pan Piotr Łachno. Wystawa zwierząt domowych zor-
ganizowana po raz pierwszy spotkała się z dużym zaintereso-
waniem, o czym świadczyła frekwencja uczestników.
W  trakcie spotkania ogłoszono konkurs plastyczny dla 
dzieci pn. „Moje ulubione zwierzątko” organizowany przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego. 
Najładniejsze prace plastyczne zostały nagrodzone w dniu 
11 czerwca podczas III Hetmańskiej Międzynarodowej Wy-
stawy Kotów Rasowych w hali OSiR. 
Wyróżnienia otrzymały: 
I miejsce – Justyna Wdowicz, ul. E. Orzeszkowej
II miejsce – Oliwia Kołtun, ul. Piastowska 
III miejsce – Zofia Konaszczuk, ul. E. Orzeszkowej

Dzień Dziecka
W piękny sobotni poranek w dniu 3 czerwca 2017 r. z okazji 
„Międzynarodowego Dnia Dziecka”, grupa dzieci z  osiedli 
spółdzielczych uczestniczyła w  wycieczce po Zamościu. 
Przewodnikiem wycieczki była Pani Alicja Bańkowska, 
która przybliżyła dzieciom historię naszego pięknego Het-
mańskiego Grodu. 

Dzieci przeszły uliczkami Zamojskiej Starówki, odwiedziły 
Rynek Solny, Rynek Wodny, zamojskie podwórka, Nadsza-
niec, a także Muzeum Fortyfikacji Broni Arsenał. Niewątpli-
wą atrakcją dla dzieci była pizza w Restauracji Werona. Po 
dniu pełnym wrażeń, dzieci wróciły do domu. 

Automat z bajkami 
W dniu 3 lipca 2017 r. w ramach 42. Zamojskiego Lata Te-
atralnego na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad rzeką 
Łabuńką, gościliśmy aktorów teatru dla dzieci The Fairytale 
Machine Divadlo z Koszyc. 

Podczas spektaklu artyści z  Zespołu Haliganda pozwolili 
wspólnie z dziećmi wybrać i wyreżyserować z machiny ba-
jek ich ulubione bajki. 

Zapraszamy
W dniu 27 lipca 2017 r. od godz. 16.00 – 21.00 na osiedlu 
Planty obok Szkoły Podstawowej nr 10 odbędzie się impre-
za pn. Wędrująca Estrada. Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Zamojski Dom Kultury. 


