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Boże Narodzenie

Gdy nadchodzą Wielkie Święta
Ktoś o Was wciąż jeszcze pamięta
Chcę aby życzenia z mego serca płynące
Były dla Was miłe szczęśliwe i gorące
Życzę Wam szczęścia, zdrowia, pomyślności
A przy choince miłych gości
Aby choinka Wam jasno świeciła
A każda Wasza prośba szybko się spełniła
Niech Wam świąteczny stół Bóg obdarzy
takimi łakociami, o jakich Wam się marzy
Niech w Waszym domu miłość trwa wiecznie
Byście zawsze czuli się bezpiecznie
By w te Wielkie Święta i w każdy dzień
Wszystkie wasze troski i nieszczęścia odeszły w cień
By rodzina Wasza była w całości
By w niej nie było gniewu ani złości
Rodzina jest piękna gdy żyć ze sobą umie
Gdy jedno serce drugie zrozumie
Niech Wam ciągle dobrze będzie
Dzisiaj, jutro, zawsze, wszędzie...!!!
Julian Szynkarczuk

Członkom Spółdzielni, mieszkańcom,
naszym partnerom i współpracownikom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych
w rodzinnej atmosferze, wypełnionych ciepłem
i bliskością kochających serc.
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech Nowy Rok obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem,
a każdy dzień niech będzie
pełen sukcesów osobistych
i zawodowych.
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego
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W noc wigilijną siądźmy przy stole,
czekając na pierwszą gwiazdę...
Gdy błyśnie i jasno rozświetli niebo –
przełammy się opłatkiem.
Niechaj popłyną życzenia szczodre –
te z serca, z myśli, z wdzięczności.
Zanućmy razem kolędę świętą
o narodzeniu Bożej Miłości.
Oby Miłość zagościła w naszych sercach,
rodzinach i domach. Niech napełni Was
łaską i pokojem serca, którego świat dać nie może
Z serdecznymi życzeniami
Zarząd Osiedla
Orzeszkowej-Reymonta

Spółdzielczość, Legiony i Niepodległość
Niewiele brakowało, by Józef Piłsudski
został spółdzielcą i mieszkańcem domu,
który wybudować miało Mieszkaniowe
Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów.

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
przypomnimy jeszcze kilka spółdzielczych ciekawostek
z czasów odrodzenia naszego Państwa. DOM DLA MARSZAŁKA Realizując postulaty VI Kongresu Spółdzielczości
w zakresie promowania historii ruchu spółdzielczego postaramy się tym niedługim artykule wrócić w czasy II Rzeczypospolitej. Nic więc dziwnego, że zaczynamy od Marszałka. Jak
czytamy na stronie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
po zwycięskim zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej,

Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów powołane zostało na
rozkaz Józefa Piłsudskiego w roku 1921, w celu zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych kadry oficerskiej. Dom marszałka
stanąć miał przy ul. Czarnieckiego 55. Ponieważ jednak kolejność otrzymania domu lub mieszkania zależała od kolejności zapisu na liście, Marszałek – który zapisany był pod numerem 265 – dachu nad głową na Żoliborzu się nie doczekał.
Wcześniej podarowano mu bowiem ufundowany ze składek
żołnierzy i jego byłych podkomendnych, jako „Dar Komitetu Żołnierza Polskiego” dworek „Milusin” w Sulejówku. Warto dodać, że niezabudowana ostatecznie „marszałkowska”
parcela została odebrana Spółdzielni w latach 1947-1950 na
mocy tak zwanego dekretu Bieruta. Z ruchem spółdzielczym
związany był także młodszy brat Marszałka, Adam Piłsudski,
wiceprezydent Wilna, senator, a także członek Rady Nadzorczej Polskiego Spółdzielczego Banku Rzemieślniczego
w Wilnie. ZBIÓRKA DLA LEGIONÓW Jak w artykule dr. Adama Piechowskiego podaje spółdzielczy miesięcznik „Tęcza
Polska”, spółdzielczość w II Rzeczypospolitej to niemal 20
tysięcy spółdzielni kredytowych, rolniczych, mleczarskich,
spożywców, a także budowlano-mieszkaniowych, liczących
łącznie ponad 3 miliony członków. Jednym z najważniejszych polskich spółdzielców tamtego czasu był przypominany już na naszych łamach Franciszek Stefczyk, będący
między innymi dyrektorem Krajowej Centralnej Kasy Spółek
Rolniczych. Warto pamiętać, że w sierpniu 1914 roku „zaapelował on do „swoich” kas o wsparcie finansowe utworzonych
właśnie Legionów Piłsudskiego.” Dzięki temu apelowi udało
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się zgromadzić środki na wyposażenie ponad 2 tysięcy legionistów. Rozwój ruchu spółdzielczych kas był w II RP bardzo
dynamiczny. Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego działało w Polsce około 5 tysięcy Kas Stefczyka. Przypominając spółdzielczą aktywność Polaków tamtego okresu
trudno nie wspomnieć o utworzonym w roku 1934 Związku
Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych, który
przed wojną zrzeszał 5300 spółdzielni i ponad 1,6 miliona
członków. Z ruchem spółdzielczym nierozerwalnie łączy
się także zaproponowana przez Stefana Żeromskiego nazwa, funkcjonująca do dzisiaj: „Społem”, łącząca się przede
wszystkim ze spółdzielczością spożywców. Warto wiedzieć,
że – jak pisze dr Piechowski – „Społem” było najważniejszym
reprezentantem spółdzielczości niepodległej Polski na forum międzynarodowym, od roku 1919 członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. (...) Przedwojenne „Społem” osiągnęło ogromny potencjał gospodarczy. W 1938
roku Związek zrzeszał 1776 spółdzielni liczących niemal 400
tysięcy członków.” O potędze przedwojennego „Społem”
pisała nawet słynna pisarka Maria Dąbrowska. BARWNA
SPÓŁDZIELCZOŚĆ II RP Wracając do spółdzielczości mieszkaniowej warto przypomnieć, że znaczna część spółdzielni
z terenów byłego zaboru pruskiego zrzeszała się w Związku
Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, ale
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część dołączyła do ruchu „społemowskiego”, który powołał
nawet w tym celu specjalny „Instruktoriat Mieszkaniowy”.
Ważnym okresem dla spółdzielczości mieszkaniowej były
lata 1932-34, kiedy to funkcjonował Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych i Mieszkaniowo-Budowlanych,
ale przede wszystkim lata późniejsze, kiedy to – w wyniku
działań władz państwowych oraz Państwowej Rady Spółdzielczej – ukonstytuował się Związek Spółdzielni i Zrzeszeń
Pracowniczych. Wkrótce po powstaniu zrzeszał on prawie
500 spółdzielni, w tym 59 spółdzielni mieszkaniowych, a od
roku 1937 wydawał nawet własne czasopismo „Głos Spółdzielczy”. Ponieważ od postaci związanej z wojskiem zaczęliśmy, na sprawach spółdzielczości wojskowej zakończymy,
wspominając o prężnie działającym w czasach II RP Związku
Rewizyjnym Spółdzielni Wojskowych. Jak widać panorama
spółdzielczości w niepodległej Polsce dwudziestolecia międzywojennego była wyjątkowo barwna. Warto o tym pamiętać wchodząc w kolejne niepodległe stulecie. J. Kresa foto:
Narodowe Archiwum Cyfrowe Źródła: wsm.pl, jpilsudski.pl,
„Tęcza Polska” nr 235
J. Kresa
Przedruk z Miesięcznika: Twoja Spółdzielnia
SM w Dzierżoniowie

Cena CIEPŁA znowu wyższa

Słowo ciepło ma kilka znaczeń. Dla naukowców ciepło to
część energii wewnętrznej przekazywana od ciała cieplejszego do chłodniejszego, której nie widać gołym okiem. Dla
większości osób, szczególnie w okresie kiedy na zewnątrz
robi się zimno i wieje chłodny wiatr, ciepło kojarzy się
z ciepłym mieszkaniem, do którego chętnie wracamy. Nie
zastanawiamy się nad tym, jak bardzo ważna jest energia
cieplna dostarczana do naszych mieszkań i jak wyglądałoby
nasze życie bez niej. Mieszkańcy, którzy doświadczyli awarii ciepłowniczej w trakcie sezonu grzewczego, wiedzą co
znaczy brak ciepła. W chłodnych pomieszczeniach trudno
pracować i odpoczywać, a przenikliwe zimno sprawia, że
wieczorna czy poranna toaleta to prawdziwe wyzwanie.
W okresach „przejściowych” t. j. w czasie kiedy jest chłodno
na zewnątrz, a nie działa jeszcze lub już zostało wyłączone
centralne ogrzewanie w mieszkaniu panuje chłód, pranie
nie wysycha, a w mieszkaniach robi się wilgotno – wtedy
tęsknimy za ciepłem i słońcem. Jednak za to cenne ciepło
dostarczane do naszych mieszkań musimy płacić wysokie
rachunki. Analizując opłaty eksploatacyjne za utrzymanie
mieszkania stwierdzamy, że ok. 40% opłat to koszty ponoszone za energię cieplną. Dzięki ciepłomierzom zamontowanym w każdym budynku, Spółdzielnia Mieszkaniowa
obciążana jest przez dostawcę ciepła, firmę Veolia Wschód
sp. z o.o., za faktycznie zużytą energię cieplną. To oznacza,
że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie czerpie żadnych korzyści

finansowych z tytułu centralnego ogrzewania, a właściciele
mieszkań płacą za rzeczywiście poniesione koszty ciepła.
Cena ciepła ciągle wzrasta i jak zapowiadają ekonomiści
będzie wzrastać. W tym roku zostały wprowadzone dwie
podwyżki cen ciepła, mocy zamówionej oraz opłaty przesyłowej stałej i zmiennej. Pierwsza podwyżka została wprowadzona 1 sierpnia, a druga 14 grudnia 2018 roku. Łącznie
w 2018 roku cena energii cieplnej wzrosła o ok. 4%. Z uwagi na wzrost cen oraz fakt, że sezony grzewcze są okresami
„ruchomymi” (t. j. trwają krócej lub dłużej, są cieplejsze lub
zimniejsze), niewykluczone są zmiany zaliczek za energię
cieplną, aby uniknąć dużych dopłat za centralne ogrzewanie. Najwyższe podwyżki mogą dotyczyć budynków
niedocieplonych, w których zużycie ciepła jest największe.
Jedynym sposobem na zmniejszanie kosztów za energię
cieplną jest jej oszczędzanie. Możemy to osiągnąć poprzez
wspólne działanie – termomodernizację budynków oraz racjonalne korzystanie z energii cieplnej. Dzięki środkom unijnym przyznanym naszej Spółdzielni w latach 2019 – 2021
zostanie docieplonych 17 budynków. Pierwszy etap prac
rozpocznie się już w przyszłym roku. W 2019 roku termomodernizacji poddane zostaną budynki przy ul. Ciepła 4,
Oboźna 21, Oboźna 31, E. Orzeszkowej 3 i J. Piłsudskiego 19.

Justyna Pańczyk
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Pierwsza osiedlowa huśtawka

dla dzieci niepełnosprawnych
Ludzka wrażliwość oraz serce są wartością
bezcenną. Warto o tym przypomnieć
właśnie teraz, w przeddzień nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. Jest to bardzo
dobry moment, by dzielić się przykładami
wyjątkowo szlachetnych zachowań.
Okazją do opisania takiego uczynku jest historia powstania pierwszej osiedlowej huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, która została zamontowana przez Spółdzielnię
Mieszkaniową na placu zabaw zlokalizowanym przed budynkiem Orzeszkowej 17. Dotychczas jedyna taka huśtawka znajdowała się na terenie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”.
Do obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej należy między innymi dbałość o stan techniczny urządzeń zamontowanych na osiedlowych placach zabaw. Ponieważ wykonane
przed wieloma laty huśtawki nie spełniały obecnych norm
bezpiecznego użytkowania powstała konieczność ich modernizacji lub wymiany. W wyniku decyzji Zarządu Spółdzielni wszystkie zamontowane na sztywnych prętach metalowe
siedziska huśtawek zostały usunięte. W ich miejsce zawieszono na łańcuchach specjalne gondole posiadające niezbędne
atesty oraz spełniające wymagane normy. W całych zasobach
Spółdzielni modernizacja objęła łącznie 28 huśtawek.
Zdemontowane siedziska miały różne rozmiary i tak się
złożyło, że z jednej z takich huśtawek korzystała dziewczynka dotknięta niepełnosprawnością. Nowe siedzisko było dla
niej nieodpowiednie, dlatego nie mogła się na nim huśtać.
Mama dziewczynki zwróciła się do Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o zakup i montaż siedziska dedykowanego dla
dzieci niepełnosprawnych. Ponieważ koszt takiej huśtawki
jest bardzo wysoki podjęte zostały starania pozyskania zewnętrznych środków na zakup urządzenia. Niestety próby
uzyskania finansowego wsparcia instytucji odpowiedzialnych za pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością
okazały się bezskuteczne. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące likwidacji barier architektonicznych jakie napotykają osoby niepełnosprawne nie przewidują dofinansowania
urządzeń zabawowych. Pomimo braku wsparcia finansowego Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zakupie urządzenia.
Potrzeba pomocy niepełnosprawnej Klaudii, która tak jak
inne dzieci pragnęłaby korzystać z placu zabaw okazała się
silniejsza od obowiązujących w Spółdzielni zasad wydatkowania środków finansowych. W myśl tych zasad środki
pochodzące z wpłat za mieszkanie powinny służyć przede
wszystkim ogółowi mieszkańców.

4

Aby zakupić przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych urządzenie zabawowe w możliwie najniższej cenie
Spółdzielnia podjęła rozmowy ze Spółką HUCK Polska posiadającą taką huśtawkę w swojej ofercie sprzedażowej.
Najpierw telefonicznie, a następnie za pośrednictwem
wiadomości mailowej zwróciliśmy się z prośbą o wycenę
huśtawki uwzględniającą wyjątkowe zdaniem Spółdzielni okoliczności. Odpowiedź firmy HUCK mającej swoją
siedzibę we Wrocławiu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Spółka z drugiego końca Polski zaproponowała przekazanie siedziska wartego kilka tysięcy złotych za
symboliczną cenę. Nieoczekiwany gest został uzasadniony
zrozumieniem wobec opisanej w prośbie sytuacji, a przede
wszystkim chęcią pomocy dziewczynce dotkniętej niepełnosprawnością.
W celu ograniczenia kosztów konstrukcję na której zawieszona została gondola wykonali nasi pracownicy. Tym
sposobem na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego ustawiona została ogólnodostępna huśtawka,
z której mogą korzystać wszystkie niepełnosprawne dzieci
z terenu miasta Zamościa. Obecnie siedzisko zostało zdemontowane na okres zimy, ale zostanie zawieszone ponownie wczesną wiosną, by dawać radość dzieciom, które
szczególnie tej radości potrzebują.
Dzieląc się z Państwem tą historią wyrażam przekonanie, że determinacja Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wyjątkowy gest Spółki HUCK Polska pozwolą przynajmniej na
moment odmienić los dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, dostarczając im bezcenne chwile radości w niezmiernie trudnym oraz pełnym barier i wyrzeczeń życiu.
Krzysztof Krzysztoń
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Użytkowanie wieczyste
Użytkowanie wieczyste jest prawem podmiotowym,
które nie jest prawem własności, ale w pewnym sensie do
niego podobnym. Konstrukcja ta pojawiła się w polskim
systemie prawnym w 1961 roku i wzorowana była na rozwiązaniach zastosowanych w Związku Radzieckim. Każdy,
kto kupił lub wybudował mieszkanie, garaż, lokal usługowy
na gruncie w użytkowaniu wieczystym, jest właścicielem
budynku, ale gruntu, na którym stoi, już nie. Prawo to jest
ograniczone w czasie, tj. umowa o użytkowanie wieczyste
zawierana jest najczęściej na okres 99 lat, lecz nie mniej niż
40. Sporządzana jest w formie aktu notarialnego wraz ze
stosownymi zapisami w księdze wieczystej. Stroną przekazującą grunty w użytkowanie wieczyste jest państwo
lub samorząd. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do
ponoszenia z tego tytułu rocznych opłat, które naliczane
są w wysokości 1% wartości rynkowej gruntu.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, która przekształca prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów. Dotyczy ona właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych
lokali położonych w budynkach wielorodzinnych, w których co najmniej połowę
lokali stanowią lokale mieszkalne. Ustawa
ta ma na celu ustawowe przekształcenie we
własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Przekształcenie dotyczyć będzie również
działek, na których posadowione są budynki
gospodarcze, garaże i inne obiekty lub urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe
korzystanie z budynków mieszkalnych o ile
znajdują się na tej samej działce.
Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby,
które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20
lat. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała wysokości
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obowiązującej
w dniu przekształcenia. Wysokość opłaty za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019
roku. Samorządy będą mogły waloryzować te opłaty tylko
przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników ogłaszanych przez GUS.
Nowi nabywcy prawa własności gruntów przekształconych z użytkowania wieczystego będą mogli wnosić opłatę jednorazowo. Z tego tytułu przysługiwać im będzie bonifikata w wysokości uzależnionej od tego, kto wcześniej
był jego właścicielem tj. Skarb Państwa lub samorząd.
Ustawa gwarantuje 60% zniżki tym, którzy nabyli działki

od Skarbu Państwa, natomiast samorządy samodzielnie
zadecydują o poziomie obniżki opłaty przekształceniowej.
Wysokość bonifikaty udzielonej właścicielom działek od
Skarbu Państwa będzie zależna od momentu wniesienia
jednorazowej opłaty. Najwyższy jej poziom przysługiwać będzie w pierwszym roku od przekształcenia, a najniższy 10% w szóstym roku od nabycia własności. Część
samorządów podjęła już decyzję w sprawę obniżki opłaty przekształceniowej. Wśród nich znalazła się Warszawa
z bonifikatą 98%, Poznań 95% oraz Kraków 60%. Wielu
mieszkańców wciąż żyje w niepewności, bo nie wie jaką
otrzyma zniżkę. Większość miast nie podjęło jeszcze decyzji, w tym Miasto Zamość.
Z nowego prawa skorzysta ok. 1,5 mln właścicieli
i współwłaścicieli lokali mieszkalnych. Dzięki nowej ustawie uwłaszczeniowej uporządkowana zostanie
sprawa przyszłości wszystkich użytkowników gruntów co wiązało się z niepokojem
o domy i mieszkania położone na gruntach
Skarbu Państwa i samorządów.
Właściciele mieszkań będących w zasobach naszej Spółdzielni nie muszą się obawiać ani o działki na których pobudowane są
bloki mieszkalne ani o ewentualne opłaty
związane z ich przekształceniem. W latach
2004-2006 wszystkie grunty pod budynkami mieszkalnymi zostały wykupione od
Miasta Zamość oraz Starostwa Powiatowego w Zamościu. Uchwałą nr XVII/179/04 Rady
Miejskiej w Zamościu z dnia 26 stycznia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty z tytułu sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni
mieszkaniowych, ustalono korzystne warunki
z których Spółdzielnia skorzystała nabywając
strategiczne dla mieszkańców działki na własność.
Fakt ten został potwierdzony aktami notarialnymi oraz stosownymi wpisami do ksiąg wieczystych.
Aktualnie zasoby Spółdzielni im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu położone są na gruntach o powierzchni
35,55 ha z czego większość, bo ok 29 ha stanowi jej własność, w tym: 66 działek w Zamościu oraz 1 w Radecznicy.
Około 1/5 gruntów będących we władaniu Spółdzielni to
działki jeszcze w użytkowaniu wieczystym. Wspomniane
6,55 ha to działki, na których zlokalizowane są pawilony
usługowo – handlowe, oraz budynki techniczne, a także
bardzo ważne dla mieszkańców tereny zielone, parkingi i drogi osiedlowe, których ustawa wchodząca w życie
z dniem 1 stycznia 2019 roku nie będzie obejmowała.
Tomasz Malec
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Głęboka termomodernizacja
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 20142020) jest jednym
z 16 regionalnych programów operacyjnych, które służyć
mają realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki
spójności. Umowa Partnerstwa określa strategię Polski,
priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 i następnych w celu realizacji
unijnej strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 887 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz
przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu
10 marca 2015 r. Z uwagi na ramowy charakter Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym została zobowiązana na mocy art. 2
pkt. 25 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do
przygotowania dodatkowego dokumentu uszczegółowiającego jego zapisy. Dokumentem takim jest Szczegółowy
Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020, zwany również Uszczegółowieniem. Stanowi on kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów Programu na temat
typów i możliwości realizacji projektów w jego ramach. Zawarte w nim informacje dotyczące m.in. typów projektów
możliwych do dofinansowania, kryteriów oraz zasad ich
wyborów, a także listy potencjalnych beneficjentów, umożliwią prawidłowe przygotowanie projektu i wniosku o jego
dofinansowanie. W zainteresowaniu Spółdzielni było, jest
i będzie obszar związany z gospodarką mieszkaniową
a w szczególności z gospodarką cieplną. Możliwości takie
z których skorzystała Spółdzielnia zawarte są w tzw. Działaniu 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego,
poprawa efektywności lokalnego źródła ciepła, w wyniku
czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła
dostarczanego do budynku mieszkalnego, całkowita lub
częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne
lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne
wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku
tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej
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budynku obligatoryjnym elementem projektu jest założenie licznika ciepła, ciepłej wody użytkowej – stanowi to
koszt kwalifikowany, a także termostatów i zaworów podpionowych, które również stanowią koszt kwalifikowany.
Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji
CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wsparcie skierowane
jest na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Głęboka
kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, zgodnie
z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej
budynku, którego przedmiotem jest: ulepszenie, w wyniku
którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Projekty uzyskujące wsparcie, muszą wykazać efektywność kosztową. Preferowane są ` projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast
projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji
energetycznej zwiększające efektywność energetyczną
poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
Powyższy zakres inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Integralną częścią projektu
jest wprowadzenie systemów zarządzania energią.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wykorzystując możliwość i szansę pozyskania dofinansowania
prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych wymagających prac dociepleniowych jak również
z remontem dotychczasowego docieplenia wykonanego
metodą lekko-suchą – wełną mineralną i blachą trapezową
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego przygotował
i złożył do Urzędu Marszałkowskiego szeroki i kompleksowy projekt dotyczący realizacji prac związanych z poprawą
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Spółdzielnia złożyła
projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu, poprzez ich termomodernizację”. Projekt ten
obejmuje kompleksową termomodernizację 17 budynków
mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach M. J. Piłsudskiego 19, Ciepłej 4, 6 E. Orzeszkowej 3, Oboźnej 3, 7, 19, 21,
31, Wąskiej 20, Wiejskiej 7, 9, 11, 19, 21, 23, Lubelskiej 36.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
Zakres planowych do wykonania prac z projektu na budynkach obejmuje: demontaż „starego” docieplenia ścian
zewnętrznych tj. blachy, wełny, rusztu drewnianego /jeżeli
jest/, wykonanie nowego docieplenia ścian styropianem
gr. 15 cm w technologii lekko-mokrej, położenie tynku
cienkowarstwowego malowanego farbami systemowymi
wraz z robotami uzupełniającymi między innymi docieplenie stropodachu, wymianę wyłazów dachowych, obróbek
blacharskich, parapetów zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na wymianie
starych zaworów przygrzejnikowych w mieszkaniach, wymianie w piwnicy zaworów podpionowych na regulatory
różnicy ciśnienia i przepływu, montażu podzielników kosztów wraz z wdrożeniem systemu monitorowania i zarządzania energią cieplną oraz montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.
Cały zakres prac przewidziany do wykonania spowoduje oprócz poprawy stanu estetycznego budynku przede
wszystkim oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Minimalny zakres oszczędności określony przez warunki konkursu winien być na poziomie 25%. Opracowany dla każdego budynku audyt energetyczny – podstawowy dokument
wymagany przez konkurs zakłada uzyskanie po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych oszczędności w zużyciu energii cieplnej na poziomie od 27% do 51%.
Procedura pozyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
składała się z wielu etapów od przygotowania szczegółowej dokumentacji formalno-prawnej, dokumentacji technicznej, finansowo-kosztorysowej, która podlega ocenie
formalnej i merytorycznej przez Instytucję organizującą
konkurs. Postępowanie konkursowe w zakresie oceny formalnej i merytorycznej dla naszego projektu zakończyło
się sukcesem i podpisaniem w dniu 16.08.2018 roku umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu. Podpisana umowa określa przedmiot umowy
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a więc zakres rzeczowy zawarty w projekcie a dotyczący
termomodernizacji wszystkich 17 budynków mieszkalnych, harmonogram rzeczowo – finansowy, studium wykonalności a także warunki przekazywania dofinansowania
w formie płatności ze środków europejskich. Całkowita
wartość projektu wynosi ponad 16 mln zł w tym koszty
kwalifikowane do projektu 15 319 170.
Istotną częścią całego procesu jest sposób i zakres finansowania tego zadania. Uzyskanie wsparcia środkami
RPO na poziomie 55% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów prac mających bezpośredni wpływ na
oszczędności w zużyciu ciepła jest wsparciem na najwyższym możliwym do uzyskania poziomie. Pozostała część
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych tj. 45%,
pokrywana będzie ze środków funduszu remontowego
nieruchomości. Niewykluczone, że w ramach zabezpieczania własnego wkładu w tym projekcie wystąpi konieczność skorzystania z kredytu na pokrycie kosztów nie sfinansowanych środkami zewnętrznymi. Dlatego też może
wystąpić potrzeba okresowego wnoszenia dodatkowego
odpisu na fundusz remontowy umożliwiającego spłatę rat
zaciągniętego kredytu. Wykonanie pełnego zakresu prac
zawartych w projekcie zgodnie z opracowanym audytem
energetyczny daje gwarancję znacznego zmniejszenia
zużycia energii cieplnej a tym samym obniżenia wnoszonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania.
A więc dodatkowy odpis na fundusz remontowy skompensowany zostanie częściowym obniżeniem zaliczek na
centralne ogrzewanie. Zaplanowane działania zmierzające
do wykorzystania szansy wsparcia unijnego przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji zmierzające
do zmniejszenia zużycia energii cieplnej maja szczególny
wymiar przy zapowiedziach wzrostu kosztów produkcji
i dostawy ciepła.
Zarząd SM
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Gospodarka osiedlowym drzewostanem
Rosnące na naszych osiedlach drzewa to niezmiernie
ważny element miejskiego krajobrazu. Poza walorami
estetycznymi drzewa produkują niezbędny dla naszego
życia tlen, chronią nas przed wiatrem i hałasem,
a w okresie letnim przed uciążliwymi promieniami słońca.
Pochłaniają oraz neutralizują wszelkie zanieczyszczenia
oraz szkodliwe dla naszego zdrowia wibracje.
W określonych sytuacjach obecność w naszym otoczeniu
drzew może być dla nas bardzo uciążliwa. Powodem występujących w tym zakresie niedogodności jest niewłaściwy dobór gatunku oraz nieprzemyślane umiejscowienie
drzew bezpośrednio pod oknami lokali mieszkalnych.
Kolejnym źródłem problemów może być nieodpowiednia
pielęgnacja drzew lub jej całkowity brak.
Najczęściej zgłaszana przez mieszkańców uciążliwość
to zacienienie lokali mieszkalnych. Zjawisko takie może
wpływać depresyjnie na naszą psychikę oraz sprzyjać
powstawaniu wilgoci, a nawet pleśni. Realne zagrożenie
mogą stanowić również opadające na ziemię złamane konary, lub drzewa powalone przez silne podmuchy wiatru.
Prawidłowa gospodarka posiadanym drzewostanem to
jedno z najtrudniejszych zadań realizowanych w ramach pielęgnacji zieleni osiedlowej. Dodatkowym problemem są odmienne, często bardzo skrajne oczekiwania mieszkańców dotyczące sposobu kształtowania otaczającej nas zieleni. Osoby
borykające się na co dzień ze skutkami opisywanych uciążliwości oczekują gruntownych podcinek drzew, lub całkowitego ich usuwania. Przeciwne zdanie mają osoby zamieszkujące przeważnie na najwyższych kondygnacjach domagający
się zaprzestania jakichkolwiek podcinek drzew i krzewów. Entuzjaści takiego sposobu kształtowania zieleni określają siebie mianem obrońców przyrody, która ich zdaniem powinna
rozwijać się bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.
Obie strony tego sporu muszą mieć jednak świadomość,
że głównym kryterium wyznaczającym sposób działania
Spółdzielni Mieszkaniowej podczas konserwacji osiedlowego drzewostanu są obowiązujące przepisy prawa oraz
względy bezpieczeństwa. Określenie ostatecznego sposobu oraz zakresu pielęgnacji osiedlowego drzewostanu należy do właściciela lub zarządcy terenu, który ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki swoich decyzji. Obowiązkiem
Spółdzielni Mieszkaniowej jest unikanie działań mogących
narazić drzewo na uszkodzenie lub zniszczenie, ale jednocześnie dokonywanie w niezbędnym zakresie podcinek
wpływających na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców i ich mienia.
Aktualnie obowiązujące przepisy art. 87a ust.2 ustawy
o ochronie przyrody dopuszczają prace w obrębie korony
drzewa, które nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony rozwiniętej się w całym
okresie rozwoju drzewa. Wyjątek od tej reguły stanowi usuwanie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, cięcia mające na
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celu utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa lub
wykonywanie specjalistycznych zabiegów przywracających
statykę drzewa. Warto przy okazji zaznaczyć, że cięcia pielęgnacyjne w wyniku których korona zostaje zmniejszona
więcej niż o 30% traktowane są jako uszkodzenie, natomiast
przekraczające 50% jako zniszczenie drzewa. Kary finansowe za takie postępowanie są bardzo wysokie.
Korzystając z okazji warto podkreślić, że prawidłowa konserwacja osiedlowego drzewostanu generuje określone koszty. Tego typu prace wykonywane są przez wykwalifikowanych konserwatorów zieleni z zachowaniem maksymalnych
względów bezpieczeństwa. Działania związane z podcinką
drzew musi cechować odpowiednie tempo prac, a przede
wszystkim wyjątkowa ostrożność. Większość czynności przeprowadzana jest na wysokości, dlatego dodatkowo zachodzi
konieczność wynajęcia specjalistycznego podnośnika.
Można zadać sobie pytanie o zasadność ponoszenia
tak dużych wydatków na konserwację osiedlowego drzewostanu. Tym bardziej, że wykonywane corocznie podcinki
drzew obciążającą w poważnym stopniu fundusze eksploatacji w zasadzie każdej spółdzielczej nieruchomości.
Szukając uzasadnienia dla tego typu działań należy pamiętać, że dzięki ponoszonym wydatkom na konserwację
drzew posiadamy zieleń bardziej estetyczną oraz mniej
uciążliwą dla mieszkańców. Dokonując regularnych podcinek drzewostanu zmniejszamy również ryzyko wystąpienia
szkód osobowych oraz majątkowych. Warto mieć świadomość, że koszty wypłacanych zadośćuczynień za szkody wywołane przez powalone konary, a nawet drzewa mogą być
bardzo wysokie. W przypadku sporów rozstrzyganych w postępowaniu sądowym zasądzone odszkodowanie może nawet przekroczyć sumę ubezpieczenia zawartą w polisie OC.
Aby zmniejszyć swoją odpowiedzialność za szkodę, lub
całkowicie ją wyłączyć właściciel terenu na którym doszło
do zdarzenia musi udokumentować okresowe przeglądy
świadczące o prawidłowym stanie drzewa oraz fakt systematycznego wykonywania na nim niezbędnych cięć pielęgnacyjnych. Brak takich działań zwiększa odpowiedzialność właściciela terenu, a tym samym może wpłynąć na
wysokość odszkodowania.
Uwzględniając wszystkie aspekty związane z gospodarką osiedlowym drzewostanem należy uznać, że gospodarka taka powinna być przede wszystkim odpowiedzialna. Nie ulega żadnej wątpliwości, że podczas pielęgnacji
drzew powinno się w pierwszej kolejności brać pod uwagę
potrzeby i oczekiwania osób zamieszkałych w zasobach
Spółdzielni. Jednak ostateczna decyzja dotycząca zakresu
oraz sposobu przeprowadzanych podcinek musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, a przede wszystkim
konieczność podejmowania niezbędnych działań gwarantujących naszym mieszkańcom i ich mieniu odpowiedni,
Krzysztof Krzysztoń
wysoki poziom bezpieczeństwa.
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Finansowa poduszka bezpieczeństwa
Oszczędzanie i zarządzanie domowym budżetem to
temat, który większości z nas spędza sen z powiek. Niby
wszyscy jesteśmy świadomi konieczności posiadania zabezpieczenia finansowego, jednak nie zawsze wiemy jak
zadbać o swoje oszczędności. Często też najtrudniejszy
jest ten pierwszy krok czyli zmobilizowanie się do systematycznego odkładania zarabianych pieniędzy. Szukamy
wymówek, usprawiedliwiamy się niskimi dochodami czy
koniecznością regulowania zobowiązań. Wydajemy więcej niż zarabiamy, często na zachcianki, a nie na rzeczy
naprawdę potrzebne. Dlatego warto uświadomić sobie, że
budowanie finansowego bezpieczeństwa to proces długofalowy, maraton a nie sprint.
Od czego więc zacząć? Przede wszystkim od uświadomienia sobie co daje posiadanie takiego finansowego
zaplecza. A daje bardzo wiele: spokój, wolność i pewność
jutrzejszego dnia. Pierwszym celem może być zbudowanie
poduszki bezpieczeństwa, która będzie odpowiadała półrocznej bądź rocznej wypłacie. Łatwiej będzie przetrwać
miesiące, w których z jakichś powodów pozostajemy bez
zatrudnienia. Łatwiej poszukiwać nowej pracy i podejmować mądre decyzje finansowe gdy mamy coś na „czarną
godzinę”. Jeśli już zakończyliśmy swoją zawodową aktywność również powinniśmy zadbać o posiadanie pewnej
nadwyżki finansowej, która może być kołem ratunkowym
w przypadku kłopotów zdrowotnych czy rodzinnych. Najważniejsze jest tu stawianie sobie małych celów i wytrwałość, szczególnie gdy budujemy swoją poduszkę od podstaw. Łatwiej nam będzie osiągnąć te cele jeśli będziemy
przestrzegać kliku prostych zasad.

Magiczne 10 procent
Możemy zacząć od dobrej praktyki zarządzania domowym
budżetem, polegającej na odkładaniu dziesięciu procent
swojego wynagrodzenia. Planujmy wydatki w taki sposób,
żeby nie odczuwać odkładania tych środków jako wyrzeczenia czy ograniczenia, ale jako inwestycje we własny spokój. Niezależnie czy zdecydujemy się na odkładanie pieniędzy na wyodrębnionym koncie oszczędnościowym czy do
przysłowiowej „skarpety” stworzymy cenne zaplecze, które
pomoże nam przetrwać ciężkie chwile. A mając stworzoną
taką bazę możemy stawiać sobie kolejne cele i systematycznie je realizować.

Wydawaj mniej niż zarabiasz
Niby to oczywiste, ale w rzeczywistości często przekraczamy swoje możliwości finansowe. Łatwo dostępne karty
kredytowe, debety, internetowe serwisy pożyczkowe czy
sprzedaż ratalna nie ułatwiają przestrzegania tej prostej
zasady. Banki i firmy pożyczkowe kuszą promocjami, zerowym oprocentowaniem i nagrodami. Pamiętajmy jednak,
że kolorowa karta z naszym nazwiskiem nie oznacza, że

wydajemy swoje pieniądze i prędzej czy później wykorzystany limit trzeba będzie spłacić. A może lepiej byłoby tą
kwotę odłożyć i spać spokojnie?

Płać najpierw sobie
Jaka jest pierwsza rzecz o której myślimy gdy wypłata
wpływa na konto? Zapłata rachunków, spłata zobowiązań,
zakupy, weekendowy wyjazd? Otóż pierwszą czynnością
jaką powinniśmy wykonać po otrzymaniu wynagrodzenia
jest zapłacenie za wykonaną pracę samemu sobie. Pracowaliśmy ciężko, więc nam się należy. Nie musi to być duża
kwota, ważne żeby realnie określić ile możemy przed sobą
„schować” i nie korzystać z tych środków na bieżąco.

Przyjrzyj się swoim wydatkom
Nasze pieniądze mają skłonność do rozpływania się nie
wiadomo gdzie. Może warto przyjrzeć się swoim wydatkom i zobaczyć którędy uciekają. Nieraz płacimy za dużo
za telefon, telewizję, ubezpieczenie, konto bankowe lub
inne usługi i miesiącami zbieramy się żeby „coś z tym zrobić”. I zazwyczaj z braku czasu lub wygody przepłacamy
przez kolejne miesiące. A może codziennie w drodze do
pracy kupujemy drugie śniadanie, choć domowa lodówka
pęka w szwach, a potem zastanawiamy się co zrobić z niewykorzystanymi zasobami. Oczywiście każda zmiana wymaga nieco czasu i zaangażowania, ale właśnie takie małe
oszczędności mogą znacząco podreperować nasz domowy
budżet.

Nie daj się uwieść
Promocje, wyprzedaże, oferty typu kup trzy produkty
i odbierz czwarty gratis, wielopaki... Nawet jeśli wychodzimy na codzienne zakupy z listą to trudno oprzeć się tym
wszystkim marketingowym zabiegom. Dodatkowe produkty jakby same trafiają do koszyka. Skoro jednak nie ma
ich na naszej liście to czy naprawdę ich potrzebujemy? I czy
po powrocie do domu nie zasilą one szufladki, komody, pudełka z tak zwanymi „przydasiami”. Albo czy nie zakończą
swojej przydatności do spożycia gdzieś na dnie lodówki?
Te z pozoru niewielkie kwoty mogą zasilić naszą finansową
poduszkę, a o wielu kupionych pod wpływem impulsu rzeczach nie będziemy nawet pamiętać.
Najważniejsze żebyśmy realnie oceniali swoje możliwości finansowe i decydując się na oszczędzanie dostosowali
kwoty i metody do siebie. Nawet niewielkie środki odkładane systematycznie w końcu dadzą efekt w postaci konkretnej sumy na koncie. Nie zniechęcajmy się faktem, że na
efekty trzeba trochę poczekać, bo w dłuższej perspektywie
możemy naprawdę wiele zyskać. Oszczędzanie wcale nie
musi być uciążliwe, a trud i wytrwałość zostaną nagrodzone.
Barbara Urbańska
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Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Z historii naszej Spółdzielni
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego
powstała 3 lutego 1958 roku. W tym dniu odbyło
się Walne Zgromadzenie Założycielskie podczas
którego 29 członków wybrało Radę Nadzorczą oraz
Zarząd Spółdzielni. Zgromadzenie zatwierdziło
również Statut oraz program inwestycyjny
przewidujący budowę dwóch budynków
mieszkalnych na terenie obecnego osiedla Planty.
Pierwszy budynek liczący 30 lokali mieszkalnych, zlokalizowany przy ulicy Peowiaków 58 został oddany do użytku oraz zasiedlony w styczniu 1961 roku. W tym okresie
Spółdzielnia realizowała już budowę dwóch kolejnych budynków. Działalność powstałej Spółdzielni Mieszkaniowej
szybko znalazła poparcie miejskich władz. Na początku lat
sześćdziesiątych budownictwo komunalne praktycznie
nie istniało, a w mieście na swoje mieszkanie oczekiwało
około 1500 rodzin. Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej
zapoczątkowało w naszym mieście realizację potrzeb społecznych wynikających z dążenia do posiadania własnego
mieszkania. W ten sposób oddolna inicjatywa członków
założycieli na stałe wpisała się w rozwój miasta Zamościa.
Liczba oddawanych do eksploatacji budynków rosła
niemal z każdym rokiem, zwiększała się również lista członków oczekujących, chętnych do otrzymania własnego
mieszkania. W tym też okresie po raz pierwszy pojawiło się
zjawisko ingerencji władz w sposób przyznawania mieszkań wbrew prawu spółdzielczemu. Część lokali mieszkalnych przydzielana była poza kolejnością osobom wytypowanym przez Miejską Radę Narodową.
W marcu 1970 roku zakończono budowę osiedla Planty, w skład którego wchodziło 18 budynków spółdzielczych
o łącznej liczbie 703 mieszkań. Rok później został oddany
do użytku zlokalizowany przy ulicy Peowiaków pawilon
Handlowo-Usługowy, w którym utworzone zostało biuro
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz świetlica osiedlowa.
Ponieważ w kolejce na przydział mieszkania wyczekiwało 834 członków oczekujących oraz 686 kandydatów jeszcze w 1970 roku powstał plan budowy osiedla E.
Orzeszkowej. Istniała również koncepcja budowy kolejnego osiedla w rejonie ulicy Długiej (obecnie Prymasa Stefana Wyszyńskiego) oraz osiedli w Zwierzyńcu i Szczebrzeszynie. Plan inwestycyjny przewidywał oddanie do użytku
kolejnych 1268 mieszkań. W okresie tym wzrosła także
zależność Spółdzielni Mieszkaniowej od władz miasta oraz
Komitetu Miejskiego PZPR.
W 1971 roku oddane zostały do użytku pierwsze budynki mieszkalne przy ulicy E. Orzeszkowej. Na potrzeby
realizacji obsługi remontowej oraz konserwacyjnej rozrastających się zasobów mieszkaniowych władze Spółdzielni
utworzyły w 1973 roku własny Zakład Remontowo-Budowlany. Poza osiedlem Orzeszkowej-Oboźna od 1976 roku po-
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wstały bloki przy ulicy Kilińskiego, a od 1977 r. przy ulicy
Kamiennej.
W kwietniu 1975 roku powołano do życia Wojewódzką
Spółdzielnię Mieszkaniową, której zadaniem była realizacja
ogólnokrajowego programu budowy mieszkań w województwie zamojskim powstałym w wyniku przeprowadzonej reformy terytorialnej. Utworzenie podporządkowanej
administracji państwowej Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w znaczącym stopniu ograniczyło samodzielność
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.
W latach 1976-78 WSM przekazała Spółdzielni im.
W. Łukasińskiego 1427 mieszkań, w tym 375 lokali mieszkalnych ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” (rejon ulicy
Sadowej, Ciepłej i Piłsudskiego). W okresie lat 1979-80 r. zasiedlono kolejne 778 mieszkań w budynkach powstałych
w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przy ulicach
Infułackiej i Bohaterów Monte Cassino oraz przy ulicach Wąskiej i Wiejskiej. W tym okresie został wybudowany budynek
mieszkalny w miejscowości Radecznica. Jest to obecnie jedyna nieruchomość wchodząca w skład zasobów Spółdzielni położona poza terenem miasta Zamościa. W latach 198182 wybudowano oraz zasiedlono kolejne 524 mieszkania,
głównie na osiedlu Reymonta, jak również przy ulicach
Bohaterów Monte Cassino oraz Hrubieszowskiej, a także
domki jednorodzinne przy ulicy Brzozowej. Po zakończeniu
tych inwestycji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im.
W. Łukasińskiego znajdowało się 4178 mieszkań.
1 stycznia 1982 r. w wyniku podziału Spółdzielni im.
W. Łukasińskiego powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
Jana Zamoyskiego przejmując 17 budynków już zasiedlonych (877 mieszkań) oraz te, które znajdywały się w budowie, powstające we wschodniej części miasta. Nieformalną
linią podziału stały się przecinające miasto Zamość tory
kolejowe.
Po podziale w SM im. W. Łukasińskiego pozostało 3301
mieszkań. W niedługim czasie, tj. pod koniec 1984 roku oddano do użytku 12 nowych budynków na osiedlu Wiejska.
W latach 1985-88 na tym osiedlu zasiedlono kolejne 3 budynki oraz 2 budynki przy ulicy Redutowej, a także budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Piłsudskiego.
Do końca 2002 roku Spółdzielnia zbudowała kolejnych
6 budynków, głównie na osiedlu Szwedzka-Brzozowa oraz
przy ulicy Lubelskiej i ulicy Jana Kilińskiego. Jako ostatni
został zrealizowany budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 10D, oddany do użytku w 2014 r.
Obecnie zasoby SM Łukasińskiego zajmują teren o powierzchni ponad 26 hektarów. Administracyjnie zasoby
Spółdzielni położone w mieście Zamościu podzielone
zostały na 7 osiedli, w tym Oś. Planty, Oś. Kilińskiego, Oś.
Orzeszkowej-Oboźna, Oś. Reymonta, Oś. Szwedzka-Brzozowa oraz Oś. Lubelska. W posiadanych obecnie 99 budynkach wielorodzinnych znajdują się 4343 lokale mieszkalne.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
Spółdzielnia posiada 7 pawilonów Handlowo-Usługowych.
W budynku przy ulicy Wiejskiej 17 od 1989 roku do chwili
obecnej znajduje się siedziba władz Spółdzielni Mieszkaniowej.
W swoich zasobach Spółdzielnia posiada boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne, a także utworzone na każdym
z dużych osiedli siłownie na świeżym powietrzu. Najmłodsi mieszkańcy mają do dyspozycji 21 osiedlowych placów
zabaw.
Od początku swojego istnienia SM Łukasińskiego prowadzi działalność społeczno-kulturalną. W ramach tej
działalności w zasobach SM funkcjonują 3 świetlice osiedlowe oferujące ciekawe zajęcia kierowane do osób niemalże w każdym wieku. Najstarsi mieszkańcy spotykają
się w klubach seniora „Pogodnej Jesieni” i „U Waleriana”,
natomiast najmłodsi na zajęciach prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Aktywność społeczno-kulturalna Spółdzielni to także sekcja brydża sportowego, koło
wędkarskie, klub abstynenta „Wiarus”, klub brydżowy oraz
działająca prężnie modelarnia. W ramach prowadzonej
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działalności kulturalno-oświatowej organizowane są liczne
zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne, rajdy
rowerowe i półkolonie dla dzieci. Przy Spółdzielni Mieszkaniowej działa Spółdzielczy Klub Wolontariatu „Pomocna
Dłoń”, którego oferta skierowana jest do osób starszych
i samotnych. Każdego roku, w ostatnią niedzielę wakacji
na terenach rekreacyjnych położonych na osiedlu Oboźna
organizowany jest popularny wśród mieszkańców piknik
rodzinny.
Pierwszym prezesem Spółdzielni był Bogdan Skowroński. Obecnie funkcję tą sprawuje Jerzy Nizioł.
Prowadzona aktualnie działalność Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu skupia się na prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkaniowych, realizacji
prac modernizacyjnych i remontowych, trosce o stan funduszy spółdzielczych, a przede wszystkim dbałości porządek
na osiedlach oraz o bezpieczeństwo mieszkańców. Obchodząca swój jubileusz 60 lat istnienia Spółdzielnia im. Łukasińskiego na stałe wpisała się w krajobraz naszego miasta.
Krzysztof Krzysztoń

Zakończyło się głosowanie Budżetu Obywatelskiego
Budżet Obywatelski nazywany również budżetem partycypacyjnym to proces podejmowania decyzji o sposobie wydatkowania części środków z budżetu gminnego.
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu głosowania ukończył 16. rok życia. Swój
głos można oddać wyłącznie na jeden zgłoszony wcześniej
projekt dotyczący osiedla, w którym osoba głosująca zamieszkuje. Głosować można tradycyjnie poprzez wrzucenie głosu do urny podczas zebrania osiedlowego, lub
za pośrednictwem Internetu. Zainteresowanie Budżetem
Obywatelskim rośnie z każdym rokiem, dowodząc słuszności działań umożliwiających mieszkańcom bezpośredni
udział w realizacji zadań publicznych.
Na początku miesiąca grudnia zakończyły się zebrania
osiedlowe, podczas których mieszkańcy mogli oddać swój
głos na kolejną, piątą edycję Zamojskiego Budżetu Obywatelskiego. Wcześniej można było zagłosować za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu zebrań głosy zostały
zsumowane, a protokoły z wyboru projektów na poszczególnych osiedlach zamieszczone na stronie internetowej
http://www.zamosc.pl/page/112/budzet-obywatelski.
html. W latach ubiegłych wartość zgłoszonych projektów
nie mogła przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych. W roku
bieżącym kwota ta została podwyższona do 125 tysięcy
złotych.
Na terenie całego miasta zgłoszono oraz zaopiniowano pozytywnie łącznie 33 projekty. Wśród nich znalazły się
cztery realizacje dotyczące bezpośrednio naszych mieszkańców. Na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta najwięcej
głosów otrzymał remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego do dwóch ze-

społów garażowych oraz domków jednorodzinnych przy
ulicy Wspólnej. Mieszkańcy osiedla Powiatowa wybrali
remont drogi wewnętrznej oraz zatoki postojowej przy ul.
Brzozowej 24, 26, 28 i 30.
Niestety nie udało się przegłosować remontu parkingu
położonego po południowej stronie budynków Peowiaków 78 i 80. W ramach środków Budżetu Obywatelskiego
nie zostanie również zrealizowany remont parkingów w rejonie budynków przy ul. Redutowej 2 oraz Kamiennej 1, 3
i 7. Na te projekty oddana została zbyt mała liczba głosów.
Na osiedlu Planty najwięcej osób głosowało za budową
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy
budynkach Peowiaków 28, 30 i 32. Na osiedlu Kilińskiego
przegłosowana została kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku przebudowy drogi wewnętrznej wzdłuż garaży
od ul. Kamiennej 13 do ul. Kamiennej 19 wraz z przyległymi
parkingami.
Oceniając wyniki tegorocznych oraz przeprowadzonych w latach ubiegłych głosowań nasuwa się jedna istotna refleksja podkreślająca istotę Budżetu Obywatelskiego.
Dzięki tej cennej inicjatywie mieszkańcy poszczególnych
osiedli mogą realizować własne potrzeby, a nawet rozwiązywać dotykające ich problemy. Po rozpoczęciu głosowania nikt nie może nas tego prawa pozbawić, dlatego realizacja ważnego dla nas projektu zależy wyłącznie od naszej
determinacji i zaangażowania. Warto mieć świadomość, że
oddając swój głos na realizację jednego z zadań publicznych stajemy się w jeszcze większym stopniu społeczeństwem obywatelskim.
Krzysztof Krzysztoń
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Spółdzielnia, czy Wspólnota?
Pracując w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedzialnym za obsługę administracyjną zasobów Spółdzielni oraz zarządzanych na zasadach komercyjnych Wspólnot Mieszkaniowych co pewien czas jestem pytany, która
z tych dwóch form organizacyjnych jest lepsza, a przede
wszystkim bardziej korzystna dla mieszkańców. Ocena jednej czy drugiej formy powinna wynikać z analizy wszystkich cech charakteryzujących daną nieruchomość. Taka
ocena może być bardzo skomplikowana, a wyciągane na
jej podstawie wnioski nie mogą być pochopne. Warto pamiętać, że przekształcenie nieruchomości spółdzielczej
we Wspólnotę działa tylko w jedną stronę. Raz utworzona
Wspólnota Mieszkaniowa musi już nią pozostać. Osobiście podczas praktyki zawodowej niezbędnej do zdobycia
licencji Zarządcy Nieruchomości miałem okazję zapoznać
się z przypadkami przekształceń nieruchomości spółdzielczych we Wspólnoty. Mieszkańcy części z nich po poznaniu praktycznych skutków przekształcenia żałowali swojej
decyzji i chcieli ją anulować, jednak obowiązujące przepisy
prawa uniemożliwiają im powrót do Spółdzielni.
Na wstępie chciałbym obalić mit mówiący o tym, że
sama zmiana formy zarządzania przyniesie mieszkańcom
korzyści, szczególnie finansowe. Koszty konserwacji zbiorczych instalacji wewnętrznych budynku, utrzymania zieleni, a przede wszystkim remontów są w obu przypadkach
jednakowe. Nie może być inaczej, ponieważ ich wysokość
uzależniona jest od struktury i rozmiaru nieruchomości
oraz cen za usługi i materiały obowiązujące na danym
rynku. Nie ma również różnicy w kosztach centralnego
ogrzewania oraz mediów, które są największym składnikiem naszych opłat niezależnym od władz Spółdzielni
Mieszkaniowej lub Zarządu Wspólnoty. Ceny te mogą się
jednak różnić w odniesieniu do innych regionów kraju, dlatego porównywanie opłat ponoszonych z tytułu zamieszkiwania w dwóch różnych miastach raczej nie ma sensu.
Powtarzany często slogan „zrobimy sobie Wspólnotę to
będziemy mieli taniej” również niewiele ma wspólnego
z rzeczywistością. Zdarza się, że właściciele lokali w świeżo
utworzonej Wspólnocie obniżają zaliczki na fundusz eksploatacji oraz remonty. Ta pozorna oszczędność ma bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości ich obsługi oraz stan
techniczny nieruchomości. Jeżeli opłaty nie zostaną podniesione do poziomu niezbędnego dla utrzymania odpowiedniego poziomu zarządzania budynek niszczeje, a jego
mieszkańcy stają się coraz bardziej niezadowoleni. Niewątpliwie w każdej nieruchomości znajdzie się grupa osób,
której nie zależy na jakości obsługi, czystości otoczenia,
a przede wszystkim bezpieczeństwie. Jestem przekonany,
że większość z nas nie chciałaby zamieszkiwać w budynku
zdominowanym przez takie osoby.
Jeżeli przyjrzymy się przepisom dotyczącym funkcjonowania Spółdzielni i Wspólnoty Mieszkaniowej, to po-
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mimo umiejscowienia ich w dwóch odrębnych ustawach
znajdziemy w nich wiele podobnych rozwiązań. Różnice dotyczą głównie czynności proceduralnych, a przede
wszystkim sposobu podejmowania decyzji dotyczących
nieruchomości. W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej
pełną odpowiedzialność za tego typu decyzje ponoszą jej
właściciele (mieszkańcy). Prawo do podejmowania decyzji
rodzi jednocześnie odpowiedzialność, która rozkładana
jest solidarnie na wszystkich właścicieli lokali. Wprawdzie
Zarządzanie Wspólnotą można zlecić w drodze umowy komercyjnemu zarządcy, jednak głównym źródłem decyzji
w dalszym ciągu pozostają uchwały Wspólnoty podejmowane przez jej właścicieli. Może się zdarzyć, że powstałe
pomiędzy mieszkańcami wzajemne uprzedzenia lub spory
uniemożliwiają podjęcie istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty decyzji. Wszystko uzależnione jest
od woli właścicieli lokali oraz ich zgodności, co w praktyce
wygląda bardzo różnie.
W Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiedzialność taka
ciąży na organach statutowych, Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółdzielni. Przy podejmowaniu istotnych decyzji
przekraczających kompetencje Zarządu i Rady niezbędne
są uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Warto mieć
świadomość, że w skład Zarządu oraz kadry kierowniczej
naszej Spółdzielni wchodzą licencjonowani Zarządcy nieruchomości, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zgodnie z obowiązującym prawem Wspólnotą Mieszkaniową mogą zarządzać osoby nie posiadające w tym
zakresie żadnych uprawnień, umiejętności oraz praktyki
zawodowej. Wystarczy, że osoba taka przekona właścicieli
lokali do oddania jej nadzoru nad mieniem oraz finansami
Wspólnoty. Z tego właśnie powodu powinno się powierzać
zarząd Wspólnotą Mieszkaniową podmiotowi świadczącemu tego typu usługi zawodowo i profesjonalnie. Może to
być również Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nasza zarządza
obecnie na zasadach komercyjnych dwiema Wspólnotami
Mieszkaniowymi zlokalizowanymi przy ulicach Dąbrowskiego 2 i Wybickiego 8, oraz dwiema Wspólnotami Garażowymi tj. WSPÓLNA i „Na Skarpie”.
Pytanie postawione na wstępie artykułu pozostawię
bez odpowiedzi, jednak pozwolę sobie zwrócić uwagę
na konieczność dokonania wnikliwej analizy opłacalności
przekształcenia nieruchomości Spółdzielczej we Wspólnotę. Nie bez przyczyny na terenie naszego miasta największym zainteresowaniem kupujących cieszą się lokale usytuowane w zasobach spółdzielczych, które są nabywane
częściej, chętniej oraz nierzadko za wyższą cenę. Mam tutaj
na myśli oczywiście rynek wtórny oraz budynki charakteryzujące się podobnym wiekiem.

Krzysztof Krzysztoń
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Zamojska woda?!
Dyskusja na temat jakości wody dostarczanej
mieszkańcom Zamościa trwa od wielu
lat. Na ostatnie pisemne wystąpienie do
dostawcy wody w tej sprawie, Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
otrzymała poniższą odpowiedź:
„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu w odpowiedzi na pismo znak: DE/
JP/2085/2018 informuje, że woda dostarczana do mieszkańców miasta Zamość spełnia wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 11 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Woda z sieci wodociągowej poddawana jest
regularnym badaniom kontrolnym wykonywanym przez
Centralne Laboratorium PGK Spółka z o. o. w Zamościu.
Mieszkańcy Państwa Spółdzielni zaopatrywani są w wodę
ujmowaną z wód podziemnych pochodzących z pokładów
kredowych, która jest stabilna chemicznie i mikrobiologicznie, woda ta zawiera szereg cennych składników mineralnych dlatego zachęcamy w swoich akcjach promocyjnych do picia zamojskiej wody bezpośrednio z kranu.
Parametrem charakterystycznym dla naszej wody jest jej
podwyższona twardość, Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 11 grudnia 2017 r. nie wskazuje tego parametru jako
czynnik szkodliwy dla zdrowia, określa jedynie zalecaną
wartość stopnia twardości wody, gdzie maksymalny parametr wynosi [500 mgCaCO3/dm³]. Badania WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) stwierdzają, że woda twarda jest
wodą zdrowszą i bardziej pożądaną przez organizm ludzki.

Wg WHO nie ma żadnych przekonywujących dowodów, że
twardość wody powoduje niekorzystne skutki zdrowotne
u ludzi. Wręcz przeciwnie, wyniki licznych badań sugerują,
że twarda woda może chronić przed niektórymi chorobami, szczególnie układu krążenia i ma ochronny wpływ na
zdrowie człowieka.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Zamościu pragnie dostarczać swoim klientom produkt
o najlepszych parametrach, dlatego podjęte zostały działania mające na celu poprawę jakości wody.		
W roku 2017 uruchomiony został zestaw 4 lamp UV na
SUW Łabuńka, dzięki temu nasza woda nie jest już chlorowana, odczuć to można po smaku i zapachu wody. Uruchomiona została nowa studnia o wydajności 160 m³/h na
ulicy Kresowej, gdzie twardość wody wynosi [366 mgCaCO3/dm³]. Obecnie dostarczamy do sieci wodociągowej
ok. 65% wody, której twardość wynosi ok. [360 – 400 mg
CaCO3/dm3], pozostałą ilość wody planujemy zmiękczać
poprzez zastosowanie na SUW, technologii odwróconej
osmozy opartej na filtrach membranowych bez użycia
środków chemicznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na skład wody.
Technologia taka wymaga opracowania koncepcji projektowej dla danej SUW, oraz sporych nakładów finansowych. Obecnie jesteśmy w fazie projektowania instalacji
RO, a przybliżony termin uruchomienia takiej instalacji
przewidujemy na przełomie 2019 roku.” Przedmiotowe pismo podpisał Prezes Zarządu Pan Jarosław Maluha.
Justyna Pańczyk
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Planowane zmiany
w zasadach segregacji odpadów
Śmieci segregujemy od wielu lat i zdecydowana większość z nas ma pełną świadomość słuszności takiego postępowania. Pomagając w procesie recyklingu odpadów
komunalnych działamy na rzecz czystości środowiska naturalnego. Robimy tak w interesie własnym oraz przyszłych
pokoleń. Segregację prowadzimy dobrowolnie i z przyjemnością, jednak wkrótce może się to zmienić. Wszystko za
sprawą przygotowywanej obecnie, kolejnej już nowelizacji
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, a zgodnie z zapisami
zawartymi w projekcie mają obowiązywać już od początku
przyszłego roku, segregacja odpadów będzie zdecydowanie trudniejsza, a koszty wywozu naszych śmieci mogą
znacząco wzrosnąć.
Pierwsza istotna zmiana to wprowadzenie sześciu frakcji odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie powinno być ich pięć, jednak na terenie naszego miasta w dalszym ciągu obowiązuje podział wyłącznie na cztery frakcje.

ci niepodzielonych, co wiąże się ze zwiększoną średnio
dwukrotnie opłatą. Wkrótce nie będziemy mieli takiego
wyboru, a kara za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji odpadów komunalnych będzie wynosić czterokrotność opłaty podstawowej. Gdy firma odpowiedzialna za
wywóz odpadów zauważy, że śmieci nie są posegregowane poinformuje o tym Urząd Gminy. Na tej podstawie
naliczona zostanie kara w formie decyzji administracyjnej.
Wyższą czterokrotnie stawkę zapłacą osoby korzystające
z kontenera w którym znalezione zostaną surowce wtórne. Wystarczy, że jedna osoba nie posegreguje śmieci,
a podwyższoną czterokrotnie stawkę za wywóz odpadów
zapłacą wszyscy mieszkańcy budynków do których przypisany jest kontener. Trudno nie dostrzec absurdalności tego
zapisu, który wprowadzając odpowiedzialność zbiorową
cofa nas do okresu realnego socjalizmu. Może się zdarzyć,
że sumiennie segregując nasze śmieci i tak zapłacimy więcej, ponieważ w każdej nieruchomości znajdzie się osoba

Po wejściu w życie nowelizacji przepisów do oddzielnych
pojemników będziemy wrzucać papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady. Spełnienie narzuconego odgórnie obowiązku spowoduje wzrost liczby pojemników w tzw. gniazdach, które
w większości już są ciasno zastawione. Nowe przepisy odbiorą nam kolejną przestrzeń do życia.
Niezmiernie ważną zmianą będzie wprowadzenie
bezwzględnego obowiązku segregacji odpadów. Obecnie istnieje możliwość zadeklarowania oddawania śmie-

gotowa zlekceważyć taki obowiązek. Nie jest wykluczone,
że nieposegregowane śmieci podrzuci nam ktoś zupełnie
obcy nie będący naszym mieszkańcem. Nikogo nie będzie
to obchodzić, a już na pewno nie urzędników oraz firmę
odpowiedzialną za wywóz śmieci do których w ten sposób
wpłynie czterokrotnie wyższa opłata. Zwolennicy proponowanych w obecnej formie zmian sugerują, aby mieszkańcy
sami pilnowali wypełniania obowiązku segregacji odpadów zaglądając do worków ze śmieciami wyrzucanych
przez swoich sąsiadów. Być może trzeba będzie wprowa-
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dzić obywatelskie, całodobowe dyżury przy kontenerach
wzorem kultowych już scen ze starych polskich komedii
wyreżyserowanych przez Stanisława Bareję. W przeciwnym
wypadku segregująca swoje śmieci czteroosobowa rodzina płacąca obecnie za wywóz odpadów 38 zł na miesiąc,
będzie narażona na karną opłatę wynoszącą 152 zł.
Zmiany proponowanej nowelizacji dotkną również
w istotnym stopniu mieszkańców budynków średniowysokich tzw. wieżowców, ponieważ przewidują obligatoryjną
likwidację zsypów. Zdaniem twórców planowanych zmian
obecny system odbioru śmieci oparty na zlokalizowanych
wewnątrz budynku zsypach uniemożliwia skuteczną segregację odpadów.
Zakładając, że projekt nowelizacji zostanie przyjęty
w obecnej formie czekają nas duże zmiany. Ciekawe jak
z wdrożeniem nowych przepisów poradzą sobie władze
naszego miasta odpowiedzialne za organizację systemu
wywozu odpadów komunalnych oraz ustalenie z tym
związanych opłat. W tej chwili na terenie miasta Zamościa
nasi mieszkańcy płacą o około 10% mniej za wywóz odpadów komunalnych w stosunku do osób zamieszkałych
w domach jednorodzinnych. Zróżnicowanie wynika z tego,
że koszty wywozu śmieci w zabudowie wielorodzinnej są
z oczywistych względów niższe, w stosunku do kosztów
odbioru śmieci w zabudowie jednorodzinnej.
Kolejnym elementem który powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu nowych stawek to koszty samego
poboru opłat przerzucone w przypadku nieruchomości
wielorodzinnych na zarządcę. Mieszkaniec prywatnej posesji rozlicza się za wywóz odpadów komunalnych bezpośrednio z Urzędem Miasta Zamość. Osoba zamieszkała
w budynku wielorodzinnym, w naszym przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej zobowiązany jest wnosić tzw. opłatę
śmieciową mającą wszystkie cechy lokalnego podatku za
pośrednictwem Spółdzielni. Opłata naliczana jest na Spółdzielnię Mieszkaniową w całości nawet wtedy, gdy poszczególni mieszkańcy zalegają z należnością za wywóz śmieci.
Wykonywanie tego obowiązku przez Spółdzielnię Mieszkaniową daje wymierną korzyć finansową miastu, które może
zaoszczędzić na etatach pracowników obsługujących system. Pracę, którą powinni zająć się urzędnicy wykonują
pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych za-

Rok 20

Nr 3/2018/Grudzień

rządców nieruchomości. Kolejną niesprawiedliwością obciążającą nasze finanse jest lokalizacja gniazd pojemników
na surowce wtórne na terenach spółdzielczych. W wielu
przypadkach z pojemników takich korzystają mieszkańcy
sąsiadujących z budynkami spółdzielczymi domów jednorodzinnych, a nawet Wspólnot Mieszkaniowych. Utrzymanie porządku wokół pojemników na bieżąco zapełnianych
szkłem, plastikami oraz makulaturą generuje określone
koszty obciążające wyłącznie mieszkańców Spółdzielni.
Wkrótce pracy będzie jeszcze więcej, ponieważ dojdą następne pojemniki np. na odpady biodegradowalne. Coraz
częściej mówi się również o tym, że nie wszędzie będzie
miejsce na dostawienie nowych pojemników na kolejne
frakcje, dlatego część gniazd może ulec likwidacji. Mając
to na uwadze warto pomyśleć o niższych opłatach dla nieruchomości udostępniających swój teren na pojemniki,
z których korzystają osoby obce nie ponoszące kosztów
utrzymania przy nich porządku. Gdyby się tak jednak nie
stało, powinien zostać wprowadzony bezwzględny zakaz
wrzucania własnych śmieci, w tym surowców wtórnych,
do pojemników ustawionych na terenie innego właściciela.
Oczekując na nowe przepisy warto już dziś podjąć dyskusję jakie będą one miały dla nas skutki i na ile okażą się
kolejną dobrą zmianą. Na przykładzie opisywanego projektu ustawy widać, że niektórych społecznych problemów
władza woli nie rozwiązywać, przerzucając je bezpośrednio
na obywateli. Przykładem jest zamiar wprowadzenia odpowiedzialności zbiorowej, która w nowoczesnych, opartych
na praworządności systemach prawnych już dawno została
zdyskredytowana.
Z tego właśnie powodu przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
zdecydowanie zaprotestował Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym zrzeszona jest również nasza Spółdzielnia. To żadna sztuka wprowadzać złe
prawo, które będzie krzywdzić ludzi dobrych i uczciwych
od lat segregujących własne śmieci. Karanie takich osób
za bezmyślność innych, lekceważących obowiązek segregacji odpadów jest wbrew jakiejkolwiek logice. Nie może
być na to zgody, dlatego wszyscy powinniśmy poprzeć ten
protest.
Krzysztof Krzysztoń
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W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Naszego miasta

zamojska Policja apeluje o ostrożność i rozwagę!
W okresie przedświątecznym
niejednokrotnie zdarza się, że
w ferworze świątecznych przygotowań
tracimy czujność narażając się
na niebezpieczeństwo utraty
własnego mienia. W sklepach, na
targowiskach lub bazarach jest więcej
kupujących, miejsca te stają się zatłoczone.
Pamiętajmy, że kieszonkowcy tylko czekają na
okazję, aby wzbogacić się naszym kosztem.
Zatłoczone miejsca sprzyjają ich „działalności”.
Pamiętajmy więc, aby zawsze trzymać przy
sobie torebkę, siatkę z zakupami, czy saszetkę
z dokumentami. Portfela, dokumentów, telefonu
nie należy przechowywać w zewnętrznych
kieszeniach kurtki. Nie afiszujmy się również
z pieniędzmi, które posiadamy. Kieszonkowcy
to dobrzy obserwatorzy działający bardzo
szybko i zdecydowanie. Kilka sekund wystarcza
im, aby „wyłowić” z tłumu potencjalną
ofiarę, dokonać kradzieży i niezauważonym
oddalić się w nieznanym kierunku.
Uważajmy również na nieznajome osoby odwiedzające nasze mieszkania. Pamiętajmy, że pomysłowość oszustów nie
zna granic. Wymyślają różne historie, które brzmią bardzo
wiarygodnie, a po wpuszczeniu do mieszkania wykorzystują nieuwagę domowników kradnąc oszczędności i wartościowe przedmioty. Uważajmy również na przestępców,
którzy dzwonią na przypadkowe numery podając się za
policjantów, pracowników banku lub za bliskich krewnych.
Wymyślone przez nich historie zawsze kończą się podobnie – prośbą o przekazanie pieniędzy. Działajmy rozważnie
i w sposób przemyślany. Jeśli cokolwiek wzbudzi w nas niepokój, koniecznie zweryfikujmy prawdziwość przedstawianej historii. Pamiętajmy także, że policjanci oraz pracow-
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nicy banków nigdy nie informują telefonicznie
o prowadzonych sprawach i nigdy nie proszą
o przekazanie pieniędzy.
Wyjeżdżając na Święta zadbajmy również
o nasze domy. Pamiętajmy o właściwym ich
zabezpieczeniu. Zawsze należy dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi balkonowe. Poprośmy zaufaną osobę, aby pod naszą nieobecność
zapaliła w mieszkaniu światło, opróżniła skrzynkę na listy,
odśnieżyła. Uprzedźmy sąsiadów o wyjeździe, niezwykle
ważna i skuteczna jest bowiem samopomoc sąsiedzka.
Czujny sąsiad może zapobiec włamaniu. Bacznie obserwujmy, czy w okolicach naszych mieszkań nie kręcą się
podejrzanie zachowujące się osoby. Jeśli ktokolwiek lub
cokolwiek wzbudza podejrzenie – należy natychmiast zawiadomić najbliższą jednostkę Policji dzwoniąc na numer
alarmowy 112.
Apelujemy również o bezpieczne zachowania na drodze. Kierowco pamiętaj, że siadając za kierownicę po alkoholu na utratę zdrowia a nawet życia narażasz nie tylko
siebie ale również innych uczestników ruchu. Dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym niezwykle ważny jest również styl jazdy dostosowany do panujących warunków oraz
przestrzeganie przepisów. Nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych oraz nietrzeźwość
kierujących są głównymi przyczynami tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Przypominamy również
i apelujemy o noszenie odblasków. Element odblaskowy
przyczepiony do ubrania, torebki lub plecaka może uratować nam życie. Kierowca wcześniej nas zauważy i będzie
miał czas, aby zareagować. Pieszy ubrany w ciemny strój
jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości
około 40 metrów. Natomiast z elementem odblaskowym
kierowca widzi pieszego już z odległości 150 metrów. Nie
narażajmy więc swojego życia, zakładajmy odblaski i bądźmy widoczni!
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Drodzy mieszkańcy,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości
wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2019 Rok.
funkcjonariusze oraz pracownicy
Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Kalendarium

wydarzeń kulturalnych
Zawody wędkarskie

XXII Piknik Rodzinny

W dniu 19 sierpnia 2018 r. nad zalewem w Jacni odbyły się
kolejne zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Organizatorem zawodów było Koło PZW Padwa Zamość, które działa pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej. Zawody
przebiegały w sympatycznej atmosferze, dopisała również
pogoda. W zawodach uczestniczyło 27 uczestników w różnych grupach wiekowych, tylko 7 z nich udało się złowić
piękne okazy. Puchar Prezesa zdobył nowy członek Koła,
Krzysztof Szlęzak, który ma szansę zostać liderem zawodów wędkarskich.

Już po raz XXII na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką odbył się piknik rodzinny. Organizatorem pikniku była
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego.
Pomimo, że aura nie była sprzyjająca, to gorące rytmy na
scenie sprawiły, że humory dopisywały. Program pikniku
był urozmaicony i dostosowany do różnych grup wiekowych. Dużą atrakcją dla dzieci była wspólna zabawa z animatorem na scenie oraz przeprowadzone liczne konkursy
z nagrodami.

W trakcie pikniku odbyło się podsumowanie ogłoszonych konkursów. Konkursu plastycznego dla dzieci pn.
„Osiedle moich marzeń” oraz konkursu dla mieszkańców
Spółdzielni na „Najładniejszy balkon i ogródek przyblo-
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kowy”. W konkursie plastycznym „Osiedle moich marzeń”
przyznano nagrody i wyróżnienia dla 8 młodych, uzdolnionych artystów. Prace wpłynęły ze Szkoły Podstawowej nr 3
i Młodzieżowego Domu Kultury.
W godzinach wieczornych na scenie wystąpili: Zespół
Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”, zespół „Gdzie diabeł nie może”, zespół „Bonum Voces”
Gwiazdą wieczoru był zespół „SONiC” z solistką Małgosią
Nazar. Na zakończenie imprezy tradycyjnie już odbył się
pokaz sztucznych ogni. Realizacja XXII Pikniku Rodzinnego nie byłaby możliwa gdyby nie liczni sponsorzy, którym
składamy gorące podziękowania.
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Zawody Modeli

Wycieczka Klubu Seniora
„Pogodna Jesień”
W dniu 21 września 2018 r. członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” i „U Waleriana” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu uczestniczyli
w wycieczce po Roztoczu. Korzystając z ostatnich letnich
promieni seniorzy udali się do Biłgoraja. Mieli okazję zobaczyć nowo powstające Miasteczko na Szlaku Kultur, nawiązujące do tradycyjnej architektury przełomu XIX i XX w. Następnie odwiedzili skansen „Zagroda Sitarska” gdzie mogli
zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem i codziennym życiem biłgorajskich sitarzy. Pobyt w Biłgoraju zakończył się
wizytą w Kaplicy św. Marii Magdaleny, należącej do zespołu
kościelnego Puszczy Solskiej, gdzie znajduje się kamienna
studnia z cudownym źródłem. Z Biłgoraja uczestnicy wyprawy udali się do Górecka Kościelnego na zwiedzanie
modrzewiowego kościoła św. Stanisława i dalej na spacer
aleją dębów aż do Kapliczki „na wodzie”. W drodze powrotnej najbardziej wytrwali zdecydowali się na przejście leśną
ścieżką do tamy elektrowni wodnej na rzece Szum. Dopisała nie tylko pogoda, lecz także kondycja i dobry humor.

W dniu 17 listopada 2018 r. w hali Sportowej ZSP nr 5 w Zamościu odbyły się VI Regionalne Zawody Modeli Szybowców Halowych Kl. F1N. Organizatorem wydarzenia była
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu i Aeroklub Ziemi Zamojskiej. W rywalizacji
wzięło udział 64. uczestników z 9. klubów modelarskich.
Zawody wyłoniły drużynę, która będzie reprezentować
nasz region w planowanych na grudzień 2018 roku Mistrzostwach Polski w Krośnie. Zwycięstwo w tym przypadku należało do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” z Hrubieszowa. Kierownikiem zawodów był Pan Andrzej
Niezgoda, a sędzią głównym Pan Krzysztof Korzeniowski.
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
puchary i nagrody rzeczowe przekazane przez organizatorów: Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu i Aeroklub Ziemi Zamojskiej. Puchar
drużynowy dla najlepszych modelarzy ufundował sponsor
zawodów PGE Dystrybucja Oddział w Zamościu.

Spotkanie niepodległościowe
W dniu 14 listopada 2018 roku w Klubie Seniora „U Waleriana” miało miejsce wyjątkowe spotkanie związane ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Tematyka
niepodległościowa została tym razem pokazana w nieco
innym ujęciu. Bo rok 1918 to nie tylko 100. rocznica odzyskania niepodległości ale również stulecie przyznania praw
wyborczych kobietom w Polsce. O kobietach walczących,
patriotkach, emancypantkach i społeczniczkach opowiadała Pani Kinga Kołodziejczyk z Muzeum Fortyfikacji i Broni
Arsenał, autorka wystawy „Emancypantki i Patriotki” przedstawiającej wizerunki wybitnych Polek XIX i XX wieku.
Wystawa pokazuje kobiety które od czasów zaborów prowadziły podwójną walkę o równouprawnienie i o niepodległość. Towarzyszy jej też wiele wykładów, dyskusji, warsztatów jak np. zajęcia z tworzenia biżuterii.
Uczestnicy spotkania usłyszeli znane nazwiska jak
Konopnicka, Orzeszkowa, Dąbrowska, Nałkowska jak i te
mniej o których mówi się niewiele, a miały swój ogromny wkład w działalność niepodległościową. Wystawa
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pokazuje bowiem temat w ujęciu ogólnym jak i lokalnym.
Na potrzeby wystawy został opracowany w formie broszury Zamojski Szlak Kobiet, będący zachętą do odbycia
historycznego spaceru po ulicach naszego miasta. Opowieści towarzyszył pokaz zdjęć z wystawy a uczestnicy
otrzymali materiały opowiadające o wszystkich wyjątkowych kobietach.

Jubileusz 40-lecia Klubu Seniora
„Pogodna Jesień”
Klub Seniora „Pogodna Jesień” działający przy Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
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kończy 40 lat. W związku z tym 22 listopada w Świetlicy
Osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28 miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Seniorzy obchodzili jubileusz 40-lecia
istnienia klubu. Do wspólnego świętowania zaproszono
wielu znamienitych gości i przyjaciół. Życzenia, kwiaty
i upominki dostojnym jubilatom wręczyli: Jerzy Nizioł –
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu i Ryszard Będkowski – Przewodniczący
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana
Łukasińskiego w Zamościu. Były też kwiaty i podarunki od
zaproszonych gości, a życzeniom zdrowia i dalszych sukcesów w prowadzonej działalności nie było końca. Jednak
najważniejsi tego dnia byli sami jubilaci dla których rubinowe gody to okazja do wielu wspomnień i wzruszeń.
Warto nadmienić że „Pogodna Jesień” jest najdłużej
działającym klubem seniora w naszym mieście, a te 40 lat
to czas wielu wspaniałych przedsięwzięć i osiągnięć. O historii klubu i jego zasługach dla naszej spółdzielczej społeczności przypomniał Prezes Jerzy Nizioł. Seniorzy nadal
angażują się w działalność społeczną i kulturalną, a spotkania w klubie sprzyjają rozwijaniu pasji i doskonaleniu
talentów. Umiejętności wokalne i aktorskie seniorzy zaprezentowali właśnie podczas obchodzonego jubileuszu.
Program artystyczny, a potem wspólne biesiadowanie przy
poczęstunku potwierdziły, że pomimo wkroczenia w „je-
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sień życia” członkowie klubu zachowują pogodę ducha
i życiowy optymizm.

„Wiem, co podpisuję” – spotkanie
w Klubie Seniora „U Waleriana”
W dniu 5 grudnia 2018 roku w Świetlicy Osiedlowej przy ul.
Orzeszkowej odbyło się spotkanie z pracownikami Lubelskiej Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
W spotkaniu uczestniczyła także Pani Katarzyna Mazur, Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu. Seniorzy
z Klubu Seniora „U Waleriana” dowiedzieli się jakie przysługują im prawa, jak dochodzić roszczeń i jak poruszać się
w coraz bardziej skomplikowanym świecie usług telekomunikacyjnych.
Zaproszeni goście przypomnieli o prawach konsumenta, terminach odstąpienia od niekorzystnych umów i konsekwencjach prawnych związanych z ich zawarciem. Poruszono też zagadnienia związane z przeniesieniem numeru
przy zmianie dostawcy usług, reklamacji telekomunikacyjnej, usług Premium i opłat roamingowych.
Uczestnicy dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z nieuczciwym postępowaniem dostawców usług. Po spotkaniu była możliwość omówienia indywidualnych przypadków i doświadczeń oraz zasięgnięcia
opinii pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Seniorzy otrzymali także materiały informacyjne związane
z zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania.
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Mikołajki 2018
Dnia 7 grudnia 2018 roku w Świetlicy Osiedlowej przy ul.
Orzeszkowej 28 odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci
ze spółdzielczych osiedli. Organizatorem wydarzenia była
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu i Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na
powitanie wszyscy otrzymali czerwone mikołajkowe czapki. Dzieci brały udział we wspólnych zabawach, tańcach
i śpiewaniu piosenek. Były też wesołe animacje, malowanie
twarzy w zimowe wzory, zabawa na interaktywnej podłodze
i modelowanie kolorowych balonów. Najwięcej radości dostarczyło wszystkim zamykanie w wielkiej mydlanej bańce.
W zabawie wzięli udział i młodsi i starsi uczestnicy imprezy.
Najważniejsze w tym dniu było jednak oczekiwanie na szczególnego gościa. Dzieci czytając wierszyki zaprosiły Świętego
Mikołaja, który wręczył paczki i obiecał przyjechać za rok. Na
wszystkich czekał też słodki poczęstunek.

Świąteczna paczka
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu od wielu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia stara się inicjować działania, mające na celu wsparcie
osób najbardziej potrzebujących. Również w tym roku nasza świąteczna paczka trafiła do osób chorych, starszych,
niepełnosprawnych i samotnych. Dzięki pomocy sponsorów po raz kolejny udało nam się wywołać uśmiech na
twarzach obdarowanych mieszkańców. Za okazaną pomoc
wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękujemy.

