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Dzisiaj często zastanawiamy się, jak przetrwać trudne czasy związane z zagrożeniem epidemiologicz-
nym i wynikającymi z tego ograniczeniami. Myślami wybiegamy w niepewną przyszłość, do zdarzeń, któ-
re mogą nas spotkać. Niepewność i brak pozytywnych myśli powodują, że stajemy się samotni, zagubieni 
i zamknięci. Wszyscy mówią, że łatwiej żyje się tym, którzy zawsze doszukują się w każdej sytuacji 
czegoś dobrego i pozytywnego, potrafią odrzucać czarne myśli. Taka filozofia daje siłę przetrwania 
i ułatwia realizację codziennych trudnych obowiązków. To wszystko, czym codziennie żyjemy, nie 
może całkowicie pozbawić nas radości, życzliwości, optymizmu i logicznego myślenia.

Życie każdego z nas nie jest usłane tylko różami. Stale przeplatają się w nim radość i smutek, 
śmiech i łzy, chwile szczęśliwe i tragiczne. Tylko od nas samych zależy, jak odnajdywać się będzie-
my w kolejnych dniach. Wewnętrznej siły przetrwania musimy poszukiwać w pozytywnych relacjach 
z otoczeniem, w osobach, które spotykamy codziennie na swojej drodze. Tę siłę da nam życzliwość i ciepło, 
jakie otrzymujemy, ale przede wszystkim jakie dajemy naszym najbliższym, sąsiadom i każdemu napo-
tkanemu człowiekowi.

Jerzy Nizioł
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Istniejący stan 
epidemiologiczny 

uniemożliwia organizację 
zebrań z mieszkańcami oraz bezpośred-
nią konsultację z nimi propozycji i planów realizacji za-
dań w roku 2021. Zarząd Spółdzielni przedkłada więc 
mieszkańcom pisemną informację zawierającą podsta-
wowe dane dotyczące programu termomodernizacji 
budynków mieszkalnych.

Wykorzystując możliwość i  szansę uzyskania dofinan-
sowania z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego, Działanie 5.3 „Efektywność 
energetyczna sektora mieszkaniowego”, realizujemy szeroki  
i kompleksowy program prac związanych z poprawą efektyw-
ności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych, które powinny być poddane takim pracom.

Projekt ten obejmuje kompleksową termomodernizację 
17 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach M. J. 
Piłsudskiego 19, Ciepłej 4 i 6, E. Orzeszkowej 3, Oboźnej 3, 7, 19, 
21, 31, Wąskiej 20, Wiejskiej 7, 9, 11, 19, 21, 23 oraz Lubelskiej 
36. Zdecydowana część programu została już zrealizowana 
i przynosi wymierne korzyści mieszkańcom w postaci niższych 
kosztów ogrzewania mieszkań. Ma to istotne znaczenie w kon-
tekście stałych wzrostów opłat z tego tytułu. 

W  roku 2021 realizować będziemy ostatni etap 
tego programu, który dotyczyć będzie budynków Wiej-
ska 7, 9, 11, 19, 21, 23 i  Wąska 20. Zakres planowych we-
dług projektu prac obejmuje: demontaż „starego” do-
cieplenia ścian zewnętrznych tj. blachy, wełny, rusztu 
drewnianego (dotyczy tylko budynku Wąska 20), wykona-
nie nowego docieplenia ścian styropianem grubości 15 cm  
w technologii lekko – mokrej, położenie tynku cienkowarstwo-
wego malowanego farbami systemowymi wraz z  robotami 
uzupełniającymi, obejmującymi między innymi docieplenie 
stropodachu, wymianę wyłazów dachowych, obróbek blachar-
skich, parapetów zewnętrznych, modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania polegającą na wymianie starych zawo-
rów przygrzejnikowych w mieszkaniach, wymianie w piwnicy 
zaworów podpionowych na regulatory różnicy ciśnienia i prze-

pływu, montażu podzielników kosztów wraz z wdrożeniem sys-
temu monitorowania i zarządzania energią cieplną oraz mon-
taż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.

Cały zakres prac przewidziany do wykonania winien spowo-
dować, oprócz poprawy stanu estetycznego budynku, przede 
wszystkim oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Minimalny 
zakres oszczędności określony przez zasady konkursu winien 
kształtować się na poziomie 25%.

Proces pozyskiwania środków w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego składał się 
z wielu etapów i obejmował m.in. przygotowanie szczegółowej 
dokumentacji formalno–prawnej, dokumentacji technicznej 
i finansowo–kosztorysowej. Wszystko to podlegało szczegóło-
wej ocenie formalnej i merytorycznej przez Instytucję organi-
zującą konkurs. 

Istotną częścią całego procesu jest sposób i  zakres finan-
sowania tego zadania. Uzyskanie wsparcia środkami Regio-
nalnego Programu Operacyjnego możliwe jest na poziomie 
około 50% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów 
prac mających bezpośredni wpływ na uzyskanie oszczędności 
w zużyciu ciepła. Jest to wsparcie na najwyższym możliwym 
do uzyskania poziomie. Pozostałe 50% kosztów pokrywane 
będzie ze środków funduszu remontowego nieruchomości. 
Niewykluczone, że w ramach zabezpieczania wkładu własne-
go w tym projekcie wystąpi konieczność skorzystania z kredy-
tu komercyjnego, przeznaczonego na pokrycie kosztów nie 
sfinansowanych środkami zewnętrznymi. W związku z powyż-
szym może wystąpić potrzeba okresowego wnoszenia dodat-
kowego odpisu na fundusz remontowy, co umożliwi spłatę rat 
zaciągniętego kredytu. 

Szacunkowe koszty prac termomodernizacyjnych obejmu-
jące koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wynikają z opra-
cowanych kosztorysów, gdzie koszty kwalifikowane to koszty 
prac przynoszących efekt energetyczny. Dofinansowanie 
środkami zewnętrznymi z EFRR wyniesie około 50% kosztów 
kwalifikowanych. Pozostała część kosztów (tj. koszty niekwali-
fikowane i kwalifikowane wkładem własnym) powinna zostać 
sfinansowana z  funduszu remontowego. Rzeczywiste koszty 
robót określone zostaną w oparciu o przetarg przeprowadzony 
na wykonanie zadania. 

Termomodernizacja – ciąg dalszy
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Pojawienie się, a  następnie rozwój wirusa SARS-CoV-2 
z  dnia na dzień zmieniło nasze dotychczasowe życie. Ko-
nieczność powstrzymania pandemii sprawiła, że wprowa-
dzonych zostało wiele obostrzeń i  ograniczeń. Podstawo-
wym stał się obowiązek zasłaniania ust i nosa, jak również 
zachowania dystansu społecznego. Był moment, że pod-
czas tzw. pierwszej fali pandemii zamknięto całą gospodar-
kę, a  społeczeństwo zostało przymuszone do pozostania 
w domu. Dziś wiemy już o wirusie znacznie więcej, dlatego 
podczas kolejnej jesiennej fali, charakteryzującej się zdecy-
dowanie większą liczbą zachorowań, musieliśmy nauczyć się 
z nim żyć oraz w miarę możliwości pracować. 

Podstawowym obowiązkiem Spółdzielni Mieszkaniowej 
jest świadczenie usług na rzecz swoich mieszkańców. Realiza-
cja tego obowiązku ma charakter ciągły, ponieważ polega na 
cyklicznym wykonywaniu tych samych, lub podobnych czyn-
ności i obowiązków. To sprawia, że nie da się przerwać pracy 
Spółdzielni chociażby na kilka dni, gdyż taka sytuacja jest po 
prostu niemożliwa. Dotyczy to biura Spółdzielni, administracji 
osiedlowych, ale przede wszystkim służb porządkowo-konser-
wacyjnych. Biorąc pod uwagę sposób rozprzestrzeniania się 
wirusa w danej grupie osób głównym zadaniem kierownictwa 
Spółdzielni było ograniczenie kontaktów oraz izolacja poszcze-

gólnych pracowników. Najważniejsze jest uniknię-
cie okoliczności, w  których cały zespół pracowników 
w  tym samym czasie uległby zakażeniu lub zostałby objęty 
kwarantanną. 

Aby do takiej sytuacji nie dopuścić Zarząd Spółdzielni na 
bieżąco podejmuje szereg decyzji i działań mających na celu 
ochronę swoich pracowników, a  w  konsekwencji mieszkań-
ców Spółdzielni. W chwili obecnej biuro Zarządu Spółdzielni jak 
również administracje osiedlowe są dla interesantów otwarte, 
jednak dostęp do poszczególnych pomieszczeń został w znacz-
nym stopniu ograniczony. Zaleca się, aby każda sprawa która 
nie wymaga osobistego przyjścia do Spółdzielni lub admini-
stracji osiedlowej załatwiana była drogą telefoniczną, mailową 
lub za pośrednictwem poczty. Przed  wejściem do biur spół-
dzielczych i administracyjnych zamontowane zostały specjal-
ne metalowe skrzynki, do których mieszkańcy mogą wrzucać 
korespondencję kierowaną do Spółdzielni. W razie konieczno-
ści osobistej wizyty w biurze Spółdzielni, np. w celu otrzyma-
nia zaświadczenia najlepiej wcześniej zadzwonić umawiając 
się na konkretny termin. Dzięki temu czas wizyty w budynku 
może zostać ograniczony do minimum. Każdy mieszkaniec 
wchodzący do przestrzeni biurowej objętej ograniczeniami 
zobowiązany jest do wypełnienia specjalnego oświadczenia, 

Funkcjonowanie Spółdzielni 
w czasie pandemii

Salda funduszu remontowego na poszczególnych budyn-
kach nie są wystarczające. Sfinansowanie prac termomoderni-
zacyjnych budynków bez wsparcia kredytowego jest niemoż-
liwe. Oprócz prac związanych z  termomodernizacją należy 
przecież także zarezerwować środki finansowe na przeprowa-
dzanie bieżących niezbędnych prac remontowo–konserwacyj-
nych (tj. usuwanie usterek, awarii czy prace remontowo–kon-
serwacyjne). 

Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni informuje, że pra-
ce termomodernizacyjne przejściowo sfinansowane zostaną 
z kredytu bankowego. Kredyt jest zobowiązaniem zaciąganym 
przez Spółdzielnię i  nie obciąża poszczególnych właścicieli 
mieszkań. Gwarancją spłaty kredytu są wpłaty na fundusz re-
montowy. W związku z powyższym wprowadza się dodatkowy 
odpis na sfinansowanie termomodernizacji oraz pozostałych 
prac. Dodatkowy odpis na sfinansowanie termomodernizacji 

rozpoczynałby się od miesiąca maja 2021 roku i  trwałyby do 
czasu spłaty zaciągniętego kredytu. Mniejsze zużycie energii 
cieplnej wskutek przeprowadzonej termomodernizacji budyn-
ku umożliwi od października 2021 zmniejszenie w zasadniczej 
części zaliczek wnoszonych przez mieszkańców na pokrycie 
kosztów centralnego ogrzewania, a  tym samym zniweluje 
zwiększony odpis na fundusz remontowy. Warunki otrzyma-
nej dotacji, (wydaje się że po raz ostatni), pozwalają na bardzo 
korzystnych zasadach zrealizować proces termomodernizacji 
budynku, a tym samym dostosować budynek do oszczędzania 
energii cieplnej. W ocenie Zarządu wykorzystanie możliwości 
sfinansowania części kosztów docieplenia środkami zewnętrz-
nymi jest zasadne i konieczne, a przede wszystkim korzystne 
dla mieszkańców.

Małgorzata Żelechowska
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w którym powinien podać imię i nazwisko, adres, numer tele-
fonu, datę i godzinę wejścia oraz nazwę odwiedzanej komórki. 
Zarówno interesanci, jak również obsługujący ich pracownicy 
mają obowiązek zakrywania ust i nosa, jak również zachowania 
niezbędnego dystansu. 

Kolejne procedury i ograniczenia mające zapewnić bezpie-
czeństwo pracowników oraz mieszkańców Spółdzielni dotyczą 
konserwatorów. Pracownicy Zakładu Konserwacji przebywając 
w częściach wspólnych nieruchomości, a w szczególności w lo-
kalach mieszkalnych mają bezwzględny obowiązek noszenia 
maseczek ochronnych. Podczas wizyty w  mieszkaniu osoba 
przebywająca w  tym  samym pomieszczeniu co konserwator 
również zobowiązana jest do zakrywania ust i  nosa. Jeśli to 
możliwe pomieszczenie podczas wizyty pracownika powin-
no być przewietrzane. Przed wejściem do lokalu konserwator 
zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub rękawice ochronne. 
Pobyt pracownika w mieszkaniu powinien trwać jak najkrócej. 
W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w okresie szczytu 
zachorowań ograniczone zostało wykonywanie usług konser-

wacyjnych na rzecz mieszkańców. Poza usuwaniem awarii 
wykonywane są tylko te usługi, które zagrażają bez-
pieczeństwu mieszkańców lub ich mienia. Pracow-
nicy mogą wejść wyłącznie do tych lokali, w których 

osoba zamieszkująca wypełni i przekaże konserwatoro-
wi pisemne oświadczenie. Opracowany druk należy wypełnić 
zgodnie z  własną wiedzą. W  treści  dokumentu mieszkaniec 
udostępniający lokal oświadcza, że nie jest osobą zakażoną 
wirusem SARS-CoV-2, że nie przebywa na kwarantannie oraz 
w ostatnich 14 dniach nie miał kontaktu z osobą zakażoną, po-
dejrzaną o zakażenie lub przebywającą na kwarantannie.

Pomimo pandemii Zarząd Spółdzielni nie wprowadził ogra-
niczeń w  wykonywaniu wpływających na  bezpieczeństwo 
mieszkańców okresowych przeglądów zlokalizowanych w lo-
kalach mieszkalnych wewnętrznych instalacji. W miarę możli-
wości na bieżąco przeprowadzane są przeglądy stanu technicz-
nego instalacji i  urządzeń gazowych, przeglądy przewodów 

wentylacyjnych i  spalinowych oraz przeglądy wewnętrznych 
instalacji elektrycznych.

Określone obowiązki wynikające z konieczności zapewnie-
nia szczególnych warunków wywołanych obecnością wirusa 
SARS-CoV-2 posiadają również gospodarze terenów. Każdy pra-
cownik zobowiązany jest dwukrotnie, na początku i na koniec 
dnia pracy zdezynfekować klamki w  drzwiach wejściowych 
do budynków oraz panele sterujące instalacją domofonową. 
W przypadku konieczności dezynfekcji całej klatki schodowej 
działania takie podejmowane są doraźnie. W takiej sytuacji klat-
ka schodowa jest gruntownie przewietrzana, a poręcze i wy-
łączniki oświetlenia dezynfekowane. Codzienną dezynfekcją 
objęte zostały kabiny wind w budynkach wysokościowych.

Jednym z największych problemów wynikających z obo-
wiązujących obostrzeń są niezmiernie uciążliwe ogranicze-
nia w  kontaktach z  większą grupą osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. To  sprawia, że nie można przeprowa-
dzać zebrań oraz spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, 
które  były dotychczas niezbędnym elementem codzien-
nej pracy administracji osiedlowych. Z  powodu  pandemii 
nie odbyło się w tym roku Walne Zgromadzenie Członków. 
Jest to sytuacja bez  precedensu, ponieważ  w  całej historii 
Spółdzielni nigdy wcześniej się to nie zdarzyło.

Okres pandemii wirusa SARS-CoV-2 to bez wątpienia 
wyjątkowo trudny czas wymagający od  każdego z  nas 
szczególnej wyrozumiałości oraz cierpliwości. Pozostaje 
mieć nadzieję, że takie zrozumienie okazują władzom oraz 
pracownikom Spółdzielni również nasi mieszkańcy. Chodzi 
tutaj o osoby napotykające na ograniczenia, które wprowa-
dzane są przede wszystkim w ich interesie. 

Bądźmy ostrożni i  cierpliwi pamiętając, że kiedyś zły 
czas się skończy. Tylko wspólnie, choć  fizycznie osobno, 
uda się nam przeczekać ten trudny dla nas wszystkich 
okres związany z pandemią wyjątkowo uciążliwego wirusa.

Krzysztof Krzysztoń
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Problem niewłaściwych relacji sąsiedzkich na łamach 
niniejszego magazynu opisywany był już  kilkakrotnie. 
Przedstawiane były różne sytuacje społeczne wynikające 
ze skrajnych oczekiwań i potrzeb mieszkańców, które bez 
dobrej woli obu stron z czasem przeradzały się w konflikt. 
Przywoływane były przykłady negatywnych skutków upor- 
czywych zachowań prowadzących do sytuacji, z  których 
wyjście jest niezmiernie trudne, a  czasem wręcz niemoż-
liwe. Wszystko z powodu braku zdolności do kompromisu, 
który jest podstawowym i często jedynym narzędziem słu-
żącym do rozwiązywania konfliktów.

Klasyczne przykłady odwiecznych sporów charakte-
rystycznych dla mieszkalnictwa wielorodzinnego doty-
czą przypadków zakłócania spokoju zamieszkiwania. Na 
jednym z  dwóch przeciwstawnych 
biegunów możemy umie-
ścić naturalną potrzebę 
swobodnego, niczym nie 
ograniczonego zamiesz-
kiwania. Problem zaczy-
na się wtedy, gdy realiza-
cja tej w  pełni oczywistej 
potrzeby zakłóca codzien-
ną egzystencję osób, które 
we własnym mieszkaniu chciałyby 
zamieszkiwać w atmosferze ciszy i spokoju. Wprawdzie 
zapis art. 144 Kodeksu Cywilnego wyraźnie informuje, 
że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu 
swojego prawa powstrzymywać się od  działań, które by 
zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, to w praktyce zdefiniowanie przeciętnej 
miary może okazać się niezmiernie trudne, a czasem na-
wet niemożliwe. Przykładem może służyć sytuacja, w któ-
rej obarczone różnymi schorzeniami, a  w  konsekwencji 
wrażliwe na hałasy osoby starsze zmuszone są całymi 
dniami wysłuchiwać odgłosów wydawanych przez dzieci 
pochłonięte niczym nieograniczoną zabawą. Takie osoby 
domagają się od Spółdzielni zapewnienia ciszy i spokoju, 
natomiast młodzi rodzice bronią praw dzieci do swobod-
nej zabawy. W  konsekwencji każda strona sporu wyraża 
przekonanie, że  jej  prawo jest  najważniejsze i  powinno 
być objęte ochroną.

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu musi być 
pogodzenie się z faktem, że żadne z przysługujących nam 
praw przy braku stwierdzenia przekroczenia tzw. przecięt-
nej miary nie jest prawem nadrzędnym. Wobec zbiegu 

dwu wykluczających się, jednak równych uprawnień pozo-
staje nam wyłącznie poszukiwanie kompromisu. Wszyscy 
znamy to określenie, które w  ostatnich czasach nabrało 
szczególnego znaczenia. Ponieważ używamy tego słowa 
dość często warto przeanalizować jego istotę oraz sens.

Jedna z dostępnych definicji kompromisu głosi, że jest 
to metoda rozwiązywania konfliktu, oznaczająca wspólne 
stanowisko, możliwe do przyjęcia przez obie strony sporu. 
Brzmi logicznie i sensownie, jednak w praktyce osiąganie 
kompromisu nie jest takie proste. Wbrew obiegowej opinii 
kompromis nie jest optymalnym rozwiązaniem konfliktu, 
ponieważ oznacza rezygnację z części interesów każdej ze 
stron. Osiągając kompromis, żadna strona sporu nie może 
być w pełni usatysfakcjonowana i tego właśnie należy być 

świadomym podejmując wy-
siłek rozwiązania konfliktu 

z  wykorzystaniem tej me-
tody. Niezmiernie waż-
nym dla osiągnięcia kom-
promisu jest pozytywna 
atmosfera, w  której ma 

on być wypracowywany. 
Kompromis nie może być 

wymuszony lub  narzucony. 
Obie strony powinny wcześniej 

uszanować fakt, że ktoś ma inne potrze-
by, a w konsekwencji również poglądy. 

Kluczowym jest także stanowisko każdej władzy, 
w przypadku przywołanego przykładu Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, która w miarę możliwości powinna po-
zostawać bezstronna. Świadomość, że władza chroni i  fa-
woryzuje jedną ze stron sporu znacząco ogranicza, a nawet 
uniemożliwia osiągnięcie kompromisu.

Może się zdarzyć, że to właśnie władze odpowiedzialne 
za organizację określonego obszaru naszego życia wobec 
braku porozumienia decydują się na rozwiązania kompro-
misowe. Takim  działaniem w  zasobach SM Łukasińskiego 
jest gospodarka zielenią osiedlową, w ramach której każde-
go roku wykonywana jest planowa konserwacja posiada-
nego drzewostanu. Ponieważ część mieszkańców postulu-
je zdecydowane usuwanie uciążliwych ich zdaniem drzew, 
a  przeciwstawna grupa żąda całkowitego zaprzestania 
podcinek, działania służb spółdzielczych są wypadkową 
tych zdecydowanie różnych oczekiwań. Zdarza się, że oso-
by prezentujące skrajne stanowiska w sprawie pielęgnacji 
osiedlowego drzewostanu w dalszym ciągu krytykują dzia-

SĄSIEDZKI KOMPROMIS
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łania Spółdzielni. Postępują tak pomimo tego, że uwzględ-
nienie oczekiwań ogółu mieszkańców jest przejawem 
oczywistego kompromisu. Obserwując takie zachowania, 
jak również nasilenie sporów toczonych w przestrzeni pu-
blicznej warto pomyśleć, że na eskalacji konfliktu w końcu 
wszyscy tracimy. Mając to na uwadze powinniśmy każdego 
dnia w naszym codziennym życiu uczyć się trudnej sztuki 
kompromisu. Naszym celem nie powinno być zwycięstwo 

nad sąsiadem, ale uniknięcie konfliktu, który pozostawiony 
bez rozwiązania oraz poddany dalszej eskalacji może prze-
rodzić się w otwartą wojnę. 

W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem wydaje się praw-
dziwy, szczery, a przede wszystkim szanowany przez obie 
strony kompromis, który może być więcej wart niż tysiąc 
zwycięstw. 

Krzysztof Krzysztoń

Współczesny świat przeżywa obecnie głęboki 
kryzys społeczny i gospodarczy wywołany pande-
mią groźnej choroby COVID-19. Szczególny rodzaj 
tej choroby wymusił stosowanie mniej lub bardziej 
rygorystycznych zasad postępowania w  codzien-
nym życiu społeczeństwa. Wskazania epidemiolo-
giczne w zakresie walki z pandemią dotknęły wiele 
obszarów życia społecznego i wiele gałęzi gospo-
darki, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe. 

Walka z  kryzysem stawia bardzo trudne wyzwa-
nia dla większości podmiotów gospodarczych. Wszyst-
kie decyzje i  zalecenia wydane w  związku z  pandemią  
w  znacznym stopniu ograniczyły i  będą nadal ograni-
czać prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to 
również naszej Spółdzielni, w  szczególności wynajmu 
powierzchni handlowych i  gastronomicznych, a  także 
wykonywania usług na zewnątrz. Źródła dochodów tracą 
najemcy lokali spółdzielczych, ale traci je również Spół-
dzielnia. Dodatkowe obowiązki wynikające z  przestrze-
gania wymagań sanitarno-epidemiologicznych (między 
innymi zakupy środków ochronnych) powodują wzrost 
kosztów działalności. W  związku z  urzędowym wzro-
stem minimalnego wynagrodzenia do stawki 2800,00 zł 
i 18,30 zł/godzinę (wzrost odpowiednio o 7,69% i 7,64 %)  
w stosunku do roku ubiegłego rosną koszty, których głów-
nym nośnikiem są wynagrodzenia. 

W  związku z  trudną sytuacją naszych mieszkańców 

w  planie na 2021 rok nie przewidujemy podwyżki kosz-
tów eksploatacji dla członków Spółdzielni. Zakładamy 
jedynie wzrost odpisu na fundusz remontowy w  budyn-
kach, w  których w  2021 r. planowana jest termomoder-
nizacja. Wzrosną natomiast opłaty niezależne od Spół-
dzielni, między innymi centralne ogrzewanie, ciepła 
woda, wywóz nieczystości, zimna woda, gaz. W  związ-
ku z  powyższym we wszystkich obszarach działalności 
Spółdzielni obowiązują i  będą obowiązywać nadal pro-
gramy oszczędnościowe. Cały czas Spółdzielnia prowa-
dzić będzie działania powodujące ograniczenie kosztów  
w takim zakresie, który nie spowoduje pogorszenia stanu 
technicznego i estetycznego naszych zasobów.

Utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym 
oraz poprawa estetyki jest zadaniem podstawowym. Aby 
to osiągnąć będziemy kontynuować proces termomoder-
nizacji i  remontów zasobów z  wykorzystaniem środków 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dalszym ciągu dążyć będziemy do poprawy jakości 
obsługi zasobów. Coraz większy zakres usługi sprzątania 
klatek schodowych, montaż instalacji domofonowej, wy-
korzystanie internetowego portalu obsługi mieszkańców, 
udostępnienie możliwości ubezpieczenia mieszkań w  ra-
mach opłat to tylko niektóre elementy poprawiające kom-
fort i bezpieczeństwo.

ZAŁOŻENIA DO PLANU 
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. W. Łukasińskiego w Zamościu na 2021 r.
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Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi musi 
uwzględniać działania mające na celu bezpieczeń-
stwo mieszkańców w  poszczególnych lokalach 
mieszkalnych. 

Wśród wielu ob-
szarów i  zagadnień 
związanych z  bez-
pieczeństwem waż-
na jest sprawa wen-
tylacji mieszkań. 
Wentylacja jest jed-
nym z wielu podsta-
wowych systemów 
instalacji w  każdym 
budynku mieszkal-
nym. W  większości 
oparta jest ona na 
naturalnym – grawi-
tacyjnym systemie 
wymiany powietrza. 
W  każdym lokalu 
mieszkalnym po-

Piecyki i kuchenki gazowe – 
zagrożenia dla zdrowia i życia 

prawnie powinna funkcjonować wentylacja grawitacyjna 
i wentylacja spalinowa - odprowadzenie spalin. Wentylacja 
jest procesem polegającym na wymianie zanieczyszczone-
go powietrza na świeże. Świeże powietrze wnika do pokoi 
w  mieszkaniu z  zewnątrz, poprzez okna, drzwi, zabiera 
zanieczyszczone powietrze i  przenika do kratek wentyla-
cyjnych. Za napływ powietrza do mieszkania odpowiada 
jego użytkownik, gdyż tylko on decyduje o ilości powietrza 
wprowadzonego do mieszkania za pomocą wietrzenia po-
przez uchylenie-otwarcie okien. 

Brak dostatecznej ilości powietrza w mieszkaniu po-
woduje negatywne skutki:
 obniżenie tlenu do granic niebezpiecznych dla zdro-

wia, a nawet życia użytkowników mieszkania, 
 wzrost zawartości tlenku węgla w  pomieszczeniach 

z  urządzeniami gazowymi, co w  coraz większym 
stopniu doprowadza do wypadków ciężkich a nawet 
śmiertelnych.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują bardzo duże 

naruszenia i  odstępstwa od obowiązujących zasad. Jed-
nostkowo zdarzają się błędy konstrukcyjne w zrealizowa-
nych kanałach wentylacyjnych i spalinowych, ale w więk-

Dużo uwagi poświęcimy modernizacji zieleni osiedlo-
wej. Za zgodą Służb Ochrony Środowiska likwidować bę-
dziemy starodrzew stanowiący zagrożenie dla mieszkań-
ców. W  ramach uzupełnień realizować będziemy nowe 
nasadzenia niskiej zieleni osiedlowej.

Coraz większego znaczenia nabierać będzie tworze-
nie przyjaznych warunków zamieszkiwania dla starszych 
mieszkańców osiedli oraz zabezpieczenie wolontariatu dla 
potrzebujących pomocy mieszkańców. Znaczący wymiar 
mieć będzie współpraca z  Policją i  Strażą Miejską w  za-
kresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W  ramach 
optymalizacji i  racjonalizacji wydatków funduszu remon-
towego w  dalszym ciągu realizować będziemy założenia, 
które w  możliwie najkrótszym okresie doprowadzą do 
zrównoważenia finansowego każdej wyodrębnionej nie-
ruchomości. Ograniczenie remontów następować będzie 
w nieruchomościach, w których występuje saldo ujemne.

W  bilansie przychodów i  kosztów duże znaczenie bę-
dzie miało utrzymanie dochodów z  działalności poza-

mieszkaniowej na poziomie zbliżonym do dotychczaso-
wych. Aktualna sytuacja epidemiczna może spowodować 
spadek dochodów z  najmu mienia spółdzielczego. Duży 
spadek tych dochodów może z  kolei skutkować ograni-
czeniem możliwości równoważenia kosztów i przychodów 
w całej spółdzielczej gospodarce mieszkaniowej. Niezbęd-
ne będą przemyślane działania logistyczno-marketingowe 
mające na celu pozyskanie nowych najemców, a także do-
stosowywanie stawek za wynajem lokalu, dzierżawę tere-
nów i  reklamy do warunków panujących na regionalnym 
rynku lokalowym. 

Podstawową zasadą wszystkich działań i czynności wy-
konywanych w  ramach zarządzania zasobami spółdziel-
czymi będzie przestrzeganie zasad wynikających z Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. 

Jerzy Nizioł
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szości przypadków sami użytkownicy powodują naruszenia 
i stwarzają zagrożenia dla siebie samych lub sąsiadów. Naj-
częściej pojawiają się: zaklejanie otworów wentylacyjnych, 
montaż mechanicznych urządzeń wyciągowych w  łazien-
kach i  kuchniach, przebudowy i  zamiany kratek wentyla-
cyjnych, uszczelnienie okien, brak nawiewników w oknach. 
W  budynkach z  piecykami gazowymi szczelne okna nie 
tylko uniemożliwiają wentylację, ale zagrażają bezpieczeń-
stwu użytkowników z uwagi na niezupełne spalanie gazu. 

Dlaczego czasami dmucha zimne powietrze z  kratek 
wentylacyjnych? Zjawisko to (zwane inwersją ciągu wenty-
lacyjnego) najczęściej występuje w mieszkaniach z niedo-
statecznym nawiewem powietrza wyposażonych w co naj-
mniej dwa kanały kominowe (wentylacyjny i spalinowy). 

Uruchomienie urządzenia spalającego gaz powoduje 
wzrost strumienia powietrza w  kanale spalinowym oraz 
(wobec braku nawiewu) gwałtowny spadek ciśnienia 
w  pomieszczeniu. Następuje „zasysanie” powietrza najła-
twiejszą drogą – kanałem wentylacyjnym. Kanał ten ulega 
ochłodzeniu pogłębiając efekt „dmuchania” z kratki wenty-
lacyjnej. Wtedy nawet wyłączenie urządzenia spalającego 
niewiele pomoże.

W celu uniknięcia powyższych zjawisk należy zapewnić 
urządzeniom spalającym gaz stały dopływ powietrza m.in. 
przez rozszczelnienie okien lub lepiej – zamontowanie 
w nich nawiewników powietrza. „Zwrotny ciąg” w przewo-
dzie wentylacyjnym jest zjawiskiem nie tylko uciążliwym, 
ale i bardzo niebezpiecznym. W przypadku bezpośrednie-
go sąsiedztwa wylotów 
kanałów (spalinowego 
i  wentylacyjnego) istnie-
je niebezpieczeństwo 
zasysania spalin kana-
łem wentylacyjnym. Po-
nadto jej skutkiem jest 
drastyczne obniżenie 
temperatury w  pomiesz-
czeniach gdzie „dmucha” 
z kratki. Najczęstsza reak-
cja mieszkańców polega 
wtedy na zatkaniu kratki, 
czyli pozbawieniu wenty-
lacji pomieszczeń gdzie następuje spalanie gazu. 

Tu pojawia się groźba zatrucia śmiertelnie groźnym 
tlenkiem węgla.

Zalecenia bezpieczeństwa w zakresie montażu i użyt-
kowania gazowych piecyków do podgrzewu wody.
1. Pomieszczenie, w  którym ma być zainstalowany pie-

cyk gazowy, musi odpowiadać wymaganiom, zawar-

tym w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. Na podstawie tego Rozporządzenia zabrania 
się instalowania piecyka gazowego w  pomieszcze-
niach mieszkalnych (pokoje). Piecyki gazowe z otwar-
tą komorą spalania mogą być instalowane w pomiesz-
czeniach o kubaturze nie mniejszej niż 8 m3, które nie 
są przeznaczone na stały pobyt ludzi (kuchni, łazience, 
wnęce kuchennej i innych pomieszczeniach technicz-
nych) w których jest kratka wywiewna (zakaz monta-
żu wentylatorów), kanał kominowy odprowadzający 
spaliny oraz zapewniony jest odpowiedni dopływ 
powietrza (kratka nawiewna w  dolnej części drzwi 
o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2 lub podcięcie 
drzwi od 2 do 3 cm).

2. Podczas użytkowania piecyków gazowych należy: 
 przynajmniej raz w  roku wezwać osobę posiadającą 

stosowne uprawnienia do dokonania przeglądu i kon-
serwacji piecyka gazowego. W przypadku stwierdzenia 
konieczności naprawy lub wymiany urządzenia należy 
natychmiastowo wyłączyć go z użytkowania do czasu 
usunięcia usterki przez wykwalifikowanego instalatora 
lub jego wymiany.

 Wymianę piecyka gazowego i wszelkich przeróbek in-
stalacji z  tym związanych należy zgłosić do formie pi-
semnej do administracji Spółdzielni. Do wykonanych 
czynności związanych z wymianą należy posiadać pro-

tokół szczelności instala-
cji i  piecyka po wymia-
nie, atest na przewód 
łączący piecyk gazowy 
z  kanałem spalinowym. 
Wymaga się aby miejsca 
podłączeń przewodu 
odprowadzającego spa-
liny były uszczelnione 
obejmami.
 przynajmniej raz w roku 
udostępniać pomieszcze-
nie z  piecykiem gazo-
wym na każde wezwanie 

administracji Spółdzielni w celu przeprowadzenia kontroli 
szczelności podłączeń do przewodu spalinowego (wyko-
nywane przez kominiarza).

 przynajmniej raz w  roku udostępnić pomieszczenie 
z piecykiem gazowym w celu skontrolowania szczelno-
ści instalacji gazowej i piecyka.

 w  pomieszczeniu z  zainstalowanym piecykiem gazo-
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wym na bieżąco należy dbać o czystość kratki wentyla-
cyjnej.

 piecyki gazowe mogą obsługiwać osoby, które znają 
dokładnie sposób ich uruchamiania i wyłączania zgod-
nie z instrukcją użytkowania.
W zakresie montażu i użytkowania kuchenek gazowych.

1. Pomieszczenie, w  którym ma być zainstalowana ku-
chenka gazowa, musi odpowiadać wymaganiom, 
zawartym w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie. Na podstawie tego Rozporządzenia zabrania 
się instalowania kuchenki gazowej w pomieszczeniach 
mieszkalnych (pokoje). Kuchenki gazowe mogą być 
instalowane w pomieszczeniach, które nie są przezna-
czone na stały pobyt ludzi (kuchni, wnęce kuchennej), 
w  których jest kratka wywiewna (zakaz montażu oka-
pów kuchennych), oraz zapewniony jest odpowiedni 
dopływ powietrza 
do spalania gazu.

2. Podczas użytkowa-
nia kuchenek gazo-
wych należy:

 przynajmniej raz 
w  roku wezwać 
osobę posiadającą 
stosowne upraw-
nienia do dokona-
nia przeglądu i kon-
serwacji kuchenki 
gazowej. W  przy-
padku stwierdzenia 
konieczności na-
prawy lub wymia-
ny kuchenki należy zaprzestać jej użytkowania do czasu 
usunięcia usterki przez wykwalifikowanego instalatora 
lub jej wymiany. Wymianę kuchenki gazowej i  wszel-
kich przeróbek instalacji z tym związanych należy zgło-
sić w formie pisemnej do administracji Spółdzielni. Po 
wymianie należy posiadać do wglądu protokół szczel-
ności instalacji i kuchenki po wymianie.

 przynajmniej raz w  roku udostępniać pomieszczenie 
z  kuchenką gazową na każde wezwanie administracji 
w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości działa-
nia wentylacji grawitacyjnej.

 przynajmniej raz w  roku udostępnić pomieszczenie 
z kuchenką gazową w celu skontrolowania szczelności 
instalacji gazowej i kuchenki.

 w pomieszczeniu z kuchenką gazową na bieżąco należy 

dbać o czystość kratki wentylacyjnej.
 należy dbać o czystość kuchenki gazowej.
 kuchenki gazowe mogą używać osoby, które znają do-

kładnie sposób ich uruchamiania i wyłączania zgodnie 
z instrukcją użytkowania.

 proces używania kuchenki (gotowanie, pieczenie) po-
winien być przez cały czas nadzorowany
Po przedstawieniu i  opisaniu problemów związanych 

z poprawnie funkcjonującą wentylacją grawitacyjną i spa-
linową -odprowadzenie spalin, a także w oparciu o dotych-
czasowe wieloletnie opinie firmy kominiarskiej nasuwa się 
pytanie jaka perspektywa czeka mieszkańców budynków 
mieszkalnych a  w  szczególności budynków mieszkalnych 
średniowysokich przy ulicy Orzeszkowej 13, 17, 22. Co 
należy zrobić, jakie działania podjąć aby zapewnić miesz-
kańcom tych bloków bezpieczeństwo i  ochronę zdrowia. 
Odkładanie problemu w  czasie nie rozwiązuje problemu. 
Konieczne jest więc rozpoczęcie przygotowań do komplek-

sowego rozwiązania 
aktualnych i  przyszłych 
utrudnień i  zagrożeń. 
Pomysłów i  rozwiązań 
jest kilka. Wydaje się, że 
najbardziej realną i  ko-
nieczną propozycją jest 
całkowita likwidacja 
piecyków gazowych. To 
one stwarzają najwięk-
sze zagrożenie. Jest to 
również o  tyle istotne 
że wychodzą naprzeciw 
wydawanym opiniom 
i  uwagom firmy komi-
niarskiej. 

Jednym z  wielu możliwych rozwiązań jest zamiana 
piecyków gazowych na elektryczne termy cieplne i prze-
pływowe podgrzewacze wody. Nie wykluczona w  tym 
przypadku /do rozważenia/ będzie możliwość uzyskania 
dofinansowania do takiego rozwiązania dla właściciela 
mieszkania. Jest to rozwiązanie szybsze aczkolwiek nie 
docelowe. Drugim rozwiązaniem jest budowa nowej in-
stalacji centralnej ciepłej wody – montaż wymienników, 
nowej instalacji centralnej ciepłej wody (ccw) w budynku, 
doprowadzenie sieci zasilających. Drugi przypadek jest 
rozwiązaniem docelowym lecz realizacja wymaga więk-
szych nakładów finansowych, które obciążać będą wła-
ścicieli mieszkań.

Zarząd SM
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Od nowego sezonu grzewczego w kolejnych sześciu bu-
dynkach mieszkalnych wielorodzinnych poddanych termo-
modernizacji w  2020 roku koszty centralnego ogrzewania 
rozliczane będą na podstawie wskazań podzielników kosz-
tów. Łącznie w zasobach spółdzielczych jest 11 budynków 
mieszkalnych z elektronicznymi podzielnikami kosztów. 

Montaż podzielników kosztów centralnego ogrzewa-
nia jest warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków 
unijnych przyznanych w  ramach projektu „Podniesienie 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlo-
kalizowanych w  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Waleriana Łukasińskiego w  Zamościu poprzez termomo-
dernizację”. 

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finan-
sów z 13 kwietnia 2017 roku w sprawie prawnej kontroli me-
trologicznej przyrządów pomiarowych na podstawie ustawy 
z dnia 11 maja 2001 roku – Prawo o miarach, podzielniki za-
licza się do tzw. urządzeń wskaźnikowych, które są dopusz-
czone do użytku wg norm (PN-EN834 lub PN-EN835) i służą 
do podziału kosztów energii cieplnej pomiędzy poszczegól-
ne mieszkania w budynku wielorodzinnym. 

Na całkowite koszty centralnego ogrzewania bez 
względu na sposób ich rozliczania tzn. na 1 m2 powierzchni 
użytkowej mieszkania, czy z udziałem podzielników kosz-
tów składają się:
 koszty niezależne (stałe) wynikające z  zamówionej 

mocy dla danego budynku oraz opłaty przesyłowej za 
zamówioną moc,

 koszty zależne (zmienne) za pobrane ciepło przez cie-
płomierz w danym budynku i opłatę przesyłową za cie-
pło dostarczone do budynku.
Metoda rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 

z  uwzględnieniem podzielników kosztów zmienia jedynie 

częstotliwość ich rozliczania oraz podział. Całkowite koszty 
centralnego ogrzewania, które do tej pory rozliczane były 
dwa razy w roku, teraz będą rozliczane raz w roku, po zakoń-
czeniu każdego sezonu grzewczego. Zmieni się także podział 
kosztów centralnego ogrzewania. Koszty stałe (niezależne) 
dalej rozliczane będą na 1 m2 powierzchni użytkowej miesz-
kania, natomiast koszty zmienne dzielone będą w proporcji:
 35% koszty zmienne dzielone proporcjonalnie do wska-

zań podzielników z  uwzględnieniem współczynników 
korygujących zależnych od mocy grzejnika i usytuowa-
nia mieszkania w bryle budynku,

 35% koszty zmienne zależne od wskazań średniej tem-
peratury w mieszkaniu,

 30% koszty zmienne wspólne, na które mają wpływ 
grzejniki na klatkach schodowych i w łazienkach, rozli-
czane będą proporcjonalnie na m2 powierzchni użytko-
wej lokali.
Z  uwagi na liczne pytania dotyczące ceny jednej po-

działki zarejestrowanej przez podzielnik kosztów wyja-
śniam, że wartość ta jest wyliczana po zakończeniu sezonu 
grzewczego. Na podstawie rzeczywistych kosztów central-
nego ogrzewania w  danym budynku i  sumy wszystkich 
jednostek zarejestrowanych przez podzielniki w całym bu-
dynku zostaje ustalona cena jednej jednostki. W przypad-
ku braku podzielnika w mieszkaniu lub jego uszkodzenia 
z  winy użytkownika mieszkania do rozliczenia kosztów 
przyjmuje się wskazanie według maksymalnego zużycia 
ciepła w  budynku. W  przypadku awarii podzielnika/ów, 
koszty ogrzewania zostaną wyliczone według średniego 
zużycia w budynku. 

Montaż podzielników ma zachęcić do racjonalnego ko-
rzystania z ciepła oraz wprowadzić bardziej „sprawiedliwy” 
sposób obciążania kosztami użytkowników. Chodzi o  to, 
żeby rachunek odzwierciedlał indywidualne zużycie ciepła 
w poszczególnych pomieszczeniach. Kto zużywa dużo cie-
pła - płaci więcej, od tego który w racjonalny sposób korzy-
sta z niego i zużywa mniej energii cieplnej. 

Reasumując, każdy właściciel mieszkania otrzyma po 
sezonie grzewczym indywidualne rozliczenie kosztów cen-
tralnego ogrzewania adekwatne do ilości zużytego ciepła.

Justyna Pańczyk

SYSTEM ROZLICZANIA CIEPŁA 
Z PODZIELNIKAMI KOSZTÓW CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA 
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Grzejnik potocznie na-
zywany kaloryferem jest 

elementem układu central-
nego ogrzewania. Wyróż-
niamy grzejniki: płytowe, ła-
zienkowe (drabinkowe), 

ożebrowane typu Favier oraz żeberkowe 
(członowe). W  zasobach naszej Spółdzielni występuje 
najwięcej grzejników żeberkowych (członowych), które co-
raz częściej wymieniane są przez mieszkańców na grzejniki 
drabinkowe lub płytowe. Grzejniki mogą różnić się wielko-
ścią (mocą) oraz materiałem, z którego są wykonane. Zasa-
da działania grzejnika jest niezmienna, ponieważ jako od-
biornik ciepła umożliwia przepływ czynnika grzewczego 
(wody), który ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej. Do lo-
kalnej regulacji instalacji centralnego ogrzewania służy za-
montowany przy każdym grzejniku zawór z głowicą termo-
statyczną, który kontroluje dopływ czynnika grzewczego. 
Zawór z głowicą posiada najczęściej skalę w liczbach, np. 
0 – 5 lub podziałkę dzień/noc. Zadaniem zaworu z głowicą 
jest kontrola dopływu czynnika grzewczego wyłącznie do 
grzejnika, natomiast pozostała część instalacji c.o. (piony) 
może pozostać gorąca lub ciepła. Pomiar temperatury we-
wnętrznej w pomieszczeniu odbywa się dzięki znajdującej 
się wewnątrz głowicy termostatycznej cieczy, reagującej 
na zmiany temperatury otoczenia. W momencie uzyskania 
w pomieszczeniu pożądanej temperatury głowica termosta-
tyczna zamyka zawór, czyli wyłącza lub ogranicza do okre-
ślonego minimum przepływ gorącej wody przez grzejnik. 
W związku z powyższym grzejnik może być przez pewien 
okres czasu całkowicie lub częściowo zimny. Sytuacja taka 
nie świadczy o  zapowietrzeniu, całkowitym zaprzestaniu 
grzania przez grzejnik, czy uszkodzeniu zaworu termosta-
tycznego. W chwili, gdy w pomieszczeniu obniży się tempe-
ratura ponownie głowica zaworu termostatycznego samo-
czynnie zadziała i  zwiększy przepływ gorącej wody przez 
grzejnik tak by w pomieszczeniu – mieszkaniu utrzymywa-
ła się temperatura, której wysokość będzie ustalona przez 
odpowiednie położenie pokrętła zaworu termostatyczne-
go. Nie mniej jednak, gdy zauważycie Państwo, że grzejnik 
w dłuższym okresie nie grzeje, to ten fakt należy zgłosić do 
administracji osiedla. 

W  ramach projektu „Podniesienie efektywności ener-
getycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w za-
sobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasiń-
skiego w  Zamościu poprzez termomodernizację” została 
zmodernizowana i  wyregulowana instalacja centralnego 

ogrzewania. W  ramach modernizacji instalacji centralne-
go ogrzewania zostały wymienione zawory termostatycz-
ne przy grzejnikach i  zawory podpionowe w  piwnicach. 
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania ma na celu 
uzyskanie oszczędności energii cieplnej dla poszczegól-
nych budynków, co będzie miało wpływ na zmniejszenie 
całkowitych kosztów centralnego ogrzewania. Ponadto 
dzięki wymianie zaworów termostatycznych przy grzejni-
kach, każdy z mieszkańców będzie miał wpływ na racjonal-
ne gospodarowanie ciepłem przez regulację temperatury 
w mieszkaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe 
zawory termostatyczne posiadają ograniczenie 16ºC, co 
oznacza, że temperatura w pomieszczeniu nie spadnie po-
niżej szesnastu stopni. To ograniczenie ma uchronić m. in. 
przed nadmiernym, wręcz nieracjonalnym oszczędzaniem 
energii cieplnej, które doprowadza do zaburzeń wentyla-
cji w  mieszkaniu oraz jego zawilgocenia i  pojawienia się 
ognisk pleśni. Nie należy bać się zaworów termostatycz-
nych i  jak najczęściej z  nich korzystać (kręcić głowicą). 
Każdy powinien zużywać tyle ciepła, ile rzeczywiście po-
trzebuje. Kiedy w  mieszkaniu nikt nie przebywa, tempe-
raturę można zmniejszyć, oszczędzając w  ten sposób zu-
życie ciepła. Ponadto, niektóre działania i przyzwyczajenia 
powodują, że niepotrzebnie zużywamy więcej ciepła, niż 
powinniśmy. Takim przypadkiem jest wietrzenie mieszkań. 
Przed wietrzeniem pomieszczenia należy przykręcić zawór 
i dopiero wtedy otworzyć okno. Jeżeli tego nie robimy to 
chłodne powietrze opływające zawór „oszukuje” go, powo-
dując całkowite jego otwarcie i  tym samym maksymalne 
rozgrzanie grzejnika. Pomieszczenie należy wietrzyć krótko 
i intensywnie, przy zakręconym zaworze termostatycznym. 
Z naszych obserwacji wynika, że najwięcej ciepła „marnuje 
się” w kuchniach, ponieważ podczas przygotowywania po-
siłków otwierane jest okno, a zawór termostatyczny nie zo-
staje przykręcony. Kolejnymi negatywnymi działaniami są:
 zasłanianie grzejników szafkami, zasłonami czy różnymi 

obudowami, co blokuje ciepłu drogę do pomieszczenia,
 suszenie mokrego prania na grzejniku. Nie należy tego 

robić, ponieważ dla odparowania wilgoci z tkaniny po-
trzeba więcej ciepła, którego musi dostarczyć grzejnik.
Pamiętajmy: zimny grzejnik nie oznacza, że w  po-

mieszczeniu jest zimno. 
Kiedy temperatura pomieszczenia spadnie, zawór ter-

mostatyczny otworzy się i grzejnik znowu zacznie grzać do 
momentu uzyskania w pomieszczeniu odpowiedniej tem-
peratury.

Justyna Pańczyk

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU, A ZIMNY GRZEJNIK
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Z dniem 1 stycznia 2021 roku istotnej zmianie ulegnie 
sposób naliczania opłat za odbiór oraz zagospodarowanie 
odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach 
domowych. Dotychczas każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany był do złożenia deklaracji, w której wysokość 
opłaty za wywóz odpadów komunalnych uzależniona była 
od liczby zamieszkałych w  nieruchomości osób. Opłata 
stanowiła iloczyn liczby mieszkańców oraz ustalonej staw-
ki, która w  przypadku śmieci posegregowanych wynosiła  
16 zł, a nieposegregowanych 32 zł na osobę. 

W  treści większości dostępnych analiz obowiązująca 
do końca 2020 roku metoda naliczania opłat za odbiór 
odpadów komunalnych w oparciu o liczbę zamieszkałych 
w  nieruchomości osób wskazywana jest jako najbardziej 
czytelna i sprawiedliwa. Pomimo takich opinii w praktyce 
posiada istotną niedoskonałość. Skuteczność tej metody 
zależy wyłącznie od uczciwości mieszkańców zobowią-
zanych do wykazania w  deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi faktycznej licz-
by zamieszkałych w nieruchomości osób. Ponieważ doko-
nywane przez urzędników miejskich analizy wykazywały 
duże rozbieżności pomiędzy wynikającą z danych meldun-
kowych liczbą mieszkańców, a ilością zgłoszonych w dekla-
racjach osób, na szczeblu władz miasta powstała inicjatywa 
zmiany systemu pobierania opłat za odbiór odpadów ko-
munalnych. W opinii zwolenników nowej metody, w której 
podstawą do naliczenia opłaty za odbiór śmieci jest zużycie 
wody w gospodarstwie domowym, tylko przy zastosowa-
niu takiej metodyki uda się zbilansować koszty i przychody 
miejskiego systemu odbioru odpadów komunalnych. War-
to zaznaczyć, że poza malejącą liczbą osób wykazywanych 
w składanych deklaracjach największym problemem stały 
się rosnące w szybkim tempie koszty związane z obsługą 
i finansowaniem odbioru, a następnie zagospodarowania 
naszych śmieci. 

Od samego początku dyskusji nad zmianą systemu 
naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych wła-
dze największych zamojskich Spółdzielni Mieszkanio-
wych opowiadały się za pozostawieniem dotychczasowej 
metody opartej o  liczbę zamieszkałych w  nieruchomości 
osób. Swoje stanowisko wzmacniały deklaracją podjęcia 
niezbędnych działań w  kierunku uszczelnienia obecnego 
systemu. W  wyniku przeprowadzonych tylko w  tym roku 
analiz część właścicieli lokali otrzymała pisma sugerujące 

weryfikację danych zawartych w  deklaracjach. W  konse-
kwencji podjętych działań ogólna liczba zgłoszonych do 
zamieszkiwania w Spółdzielni osób uległa zwiększeniu. 

Zdaniem Zarządu Spółdzielni podstawowa niedosko-
nałość nowego systemu wynika z  założenia, że wszyscy 
zużywamy podobną ilość wody. Niestety tak nie jest, a do-
konane analizy wskazują na duże w tym zakresie rozbież-
ności. Z  dostępnych odczytów wodomierzy indywidual-
nych wynika, że jedna osoba potrafi zużywać miesięcznie 
zaledwie 0,5 m3 wody przy średniej krajowej oscylującej 
w granicach 3 m3. Na drugim biegunie są osoby zużywa-
jące miesięcznie nawet do 7-8 m3 wody, dla których nowy 
system może okazać się bardzo niesprawiedliwy. 

Przedstawiając genezę wprowadzenia opisywanej 
zmiany warto przypomnieć decyzję członków Rady Mia-
sta Zamość, którzy z uwagi na wagę problemu postanowili 
przeprowadzić w  tej  sprawie konsultacje społeczne. Wio-
sną tego roku odbyło się szesnaście osiedlowych zebrań 
konsultacyjnych, w  których wzięło udział łącznie prawie 
tysiąc mieszkańców miasta Zamościa. Każdy  uczestnik 
spotkania otrzymał ankietę, w  której mógł opowiedzieć 
się za jedną z  czterech dopuszczonych przepisami prawa 
metod naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. 
Za dotychczasowym systemem opartym o ilość zamieszka-
łych w lokalu osób opowiedziało się 80% ankietowanych, 
natomiast za metodą od ilości zużytej wody 12% badanych 
osób. Zdaniem  6%  uczestników ankiety najlepszą byłaby 
metoda naliczania opłaty za śmieci od gospodarstwa do-
mowego, a w ocenie 2% od powierzchni nieruchomości.

Wielomiesięczne i  często bardzo burzliwe dyskusje 
oraz przekonywania do własnych racji znalazły swój finał 
w uchwale Rady Miasta Zamość nr XXIV/385/2020 z dnia 28 
września 2020 r. W treści uchwały radni ostatecznie zdecy-
dowali, że wnoszona przez mieszkańców miasta Zamościa 
opłata za wywóz śmieci będzie zależna od ilości zużytej 
w nieruchomości wody. Jeżeli odpady będą zbierane w spo-
sób selektywny opłata taka będzie wynosiła 7,00 zł, nato-
miast w przypadku śmieci nieposegregowanych 14,00 zł za 
każdy zużyty metr sześcienny wody. W  przypadku braku 
możliwości ustalenia faktycznego zużycia przyjęty zostanie 
ryczałt odpowiadający przeciętnej normie zużycia wody 
wynoszącej 2,7 m3 na każdą zamieszkałą w gospodarstwie 
osobę. Uchwała przewiduje ulgę dla właścicieli nierucho-
mości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne. Osoby 

Nowa metoda naliczania opłat za odbiór 
odpadów komunalnych
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posiadające kartę dużej rodziny mogą skorzystać ze zwol-
nienia z  części opłaty za wywóz odpadów komunalnych 
w wysokości 1,70 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody. 
Podstawą do naliczenia opłaty, która będzie obowiązywała 
w danym roku kalendarzowym stanie się średniomiesięcz-
ne zużycie wody w  gospodarstwie domowym w  okresie 
od stycznia do grudnia roku poprzedniego. W określonych 
przypadkach okres ten może ulec zmniejszeniu, jednak nie 
może być krótszy niż 6 miesięcy.

Ponieważ uchwała ma charakter ogólny i  nie określa 
szczegółów dotyczących jej realizacji, powstała koniecz-
ność doprecyzowania zasad umożliwiających wdrożenie 
nowych regulacji w życie. W drodze uzgodnień prowadzo-
nych z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta Zamość oraz Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ustalono, że w przypad-
ku budownictwa wielorodzinnego podstawą do naliczenia 
opłaty za odbiór śmieci będzie zużycie wody wykazywane 
przez liczniki indywidualne zamontowane w  poszczegól-
nych lokalach. Przy wyliczaniu opłat brane będzie pod uwa-
gę zużycie wody odczytywane z dokładnością do jednej cy-
fry po przecinku. Ponadto uzgodnione zostały okoliczności 
wprowadzenia ryczałtu wynoszącego 2,7 m3 na osobę. Taki 
ryczałt będzie stosowany głównie w  przypadkach zmian 
właściciela lokalu. Zastosowanie ryczałtu będzie możliwe 
także po stwierdzeniu indywidualnej sytuacji wyjątkowej, 
w  wyniku której zużycie wody stało się skrajnie wysokie. 
Taki przypadek musi być szczegółowo udokumentowany, 
a  ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia ryczałtu 
powinna być uzasadniona szczególnymi względami spo-
łecznymi. W  przypadku potwierdzonych przez zarządcę 
awarii wewnętrznych instalacji wodociągowych, w wyniku 
których zużycie wody znacząco wzrosło, możliwe będzie 
przyjęcie zużycia za bezawaryjny opomiarowany okres nie 
krótszy niż 6 miesięcy.

Realizując obowiązek wyliczenia, pobrania, a następnie 
przekazania do Urzędu Miasta Zamość opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych Zarząd Spółdzielni zobowiązany 
jest dostarczyć każdemu właścicielowi lokalu nowe na-
liczenie opłat za mieszkanie, uwzględniające zmienioną 
stawkę miesięcznej należności za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych. Podstawą  do  wyliczenia od-
płatności za śmieci będą odczyty wodomierzy indywidual-
nych dokonane na dzień 31 grudnia 2020 roku. Zmienione 
naliczenia opłat obowiązujące od dnia 01.01.2021 r. zosta-
ną przygotowane oraz dostarczone do skrzynek zdawczo-
-odbiorczych w miesiącu styczniu 2021 roku.

Można się spodziewać, że wprowadzenie nowych zasad 
w sposobie naliczania opłat za odbiór odpadów komunal-
nych będzie miało wśród mieszkańców swoich zwolenni-
ków, jak również przeciwników. Różnice w wysokości opłat 
za śmieci, zależnych od 1 stycznia 2021 roku od zużycia 
wody, będą prowokować do przemyśleń, a  nawet oży-
wionych dyskusji. Dokonując indywidualnej oceny decyzji 
Rady Miasta Zamość warto mieć jednak świadomość, że 
stała się ona po części konsekwencją wieloletnich zanie-
dbań w  rozwiązywaniu jednego z  największych proble-
mów współczesnego świata. Takim problemem jest rosną-
ca w  zatrważającym tempie ilość produkowanych przez 
nas śmieci oraz negatywne dla naszego zdrowia skutki ich 
składowania. W  takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem 
wydaje się ograniczenie produkcji śmieci, ich dokładna se-
gregacja, a w ostatnim etapie bezpieczna dla środowiska 
utylizacja. Aby tak się stało niezbędne jest dalsze podno-
szenie naszej społecznej świadomości, aktywowanie zaan-
gażowania w  segregację odpadów komunalnych, a  także 
znaczące środki finansowe na ich recykling, które czy tego 
chcemy, czy nie, będą pochodziły z naszych kieszeni. 

Krzysztof Krzysztoń
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W  miesiącu styczniu 2021 roku każdy właściciel lo-
kalu otrzyma nowe naliczenie należności za  mieszkanie, 
uwzględniające zmienioną stawkę opłat za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych. Dla części osób 
może to być opłata niższa od dotychczasowej, jednak moż-
na się spodziewać, że w  większości przypadków opłata 
taka wzrośnie. Zależy to wyłącznie od ilości zużytej w 2020 
roku wody, będącej podstawą do określenia nowej wielko-
ści opłat za wywóz śmieci.

Pomijając indywidualne przypadki warto zwrócić uwa-
gę, że w  skali całej Spółdzielni Mieszkaniowej opłata za 
odbiór śmieci produkowanych w gospodarstwach domo-
wych za miesiąc listopad 2020 roku wyniosła 126 240,00 
zł. Dokonując analizy średniomiesięcznego zużycia wody 
w całych zasobach Spółdzielni w II półroczu 
2019 roku oraz I półroczu 2020 roku, stano-
wiącego sumę odczytów wodomie-
rzy indywidualnych, nowa miesięcz-
na opłata w  miesiącu styczniu 2021 
roku powinna wynieść około 173  000,00 
zł. Porównując te dwie wielkości dostrze-
gamy, że biorąc pod  uwagę wszystkich 
mieszkańców Spółdzielni ich łączne opłaty 
z tytułu odbioru śmieci wzrosną od 1 stycz-
nia 2021 roku około 60  000,00 zł. W  skali 
całej Spółdzielni oznacza to wzrost kosztów 
odbioru odpadów komunalnych z  gospo-
darstw domowych o około 37%.

Można więc założyć, że w wyniku decyzji 
Rady Miasta Zamość w 2021 roku mieszkań-
cy SM Łukasińskiego za odbiór odpadów ko-
munalnych zapłacą więcej. Przykładem mogą 
służyć osoby zużywające wykazaną w uchwale przeciętną 
normę zużycia wody wynoszącą 2,7 m3. Dla takich miesz-
kańców zmieniona opłata wyniesie 18,90 zł na osobę, co 
w porównaniu z dotychczasową stawką wynosząca 16,00 
zł będzie oznaczało wzrost o 18,1%. Taka zmiana opłat jest 
zrozumiała i w pełni uzasadniona biorąc pod uwagę rosną-
ce koszty związane z odbiorem naszych śmieci. Osoby zu-
żywające znacząco niższą od normatywnej ilość wody 
mogą zapłacić za odbiór odpadów mniej niż dotychczas. 
Warto jednak zwrócić uwagę na pozostałą grupę mieszkań-
ców, zużywających ponadnormatywną ilość wody, których 
opłaty za śmieci w skrajnych przypadkach mogą wzrosnąć 
nawet dwukrotnie. Wystarczy zużywać miesięcznie ponad 
4,5 m3 wody na osobę, co w przypadku naszych mieszkań-

ców nie jest zjawiskiem rzadkim i odosobnionym. Oczywi-
ście zawsze można ograniczyć zużycie wody i zmniejszyć 
w ten sposób własne opłaty za wywóz śmieci, jednak jest 
to założenie czysto teoretyczne. Biorąc pod uwagę obecną 
cenę jednego metra sześciennego wody wynoszącą 7,71 
zł nie można zakładać, że część mieszkańców wylewa ją 
bezmyślnie i bez zastanowienia. Każdy zużywa tyle wody 
ile potrzebuje, a  prowadzenie dyskusji na temat tego, 
czy jest to dużo, czy mało, wydaje się bezzasadne. Zużycie 
wody, prądu czy gazu zależy od indywidualnych potrzeb, 
które są prywatną sprawą każdego z nas i w żaden sposób 
nie powinno być oceniane i komentowane.

Głównym argumentem zwolenników nowego systemu 
jest stwierdzenie, że tam gdzie zużywana jest woda 

produkowane są również śmieci. Trud-
no się z  takim argumentem nie zgo-
dzić, dlatego coraz więcej miast i gmin 

przechodzi na system ustalania wyso-
kości opłaty za śmieci na podstawie zu-
życia wody. Wszystko wydaje się proste, 
jasne i czytelne, jednak wątpliwości po-
jawiają się przy porównywaniu wysoko-
ści opłat wnoszonych przez poszczegól-
nych właścicieli lokali. Nagle okazuje się, 
że różnice w wysokości opłat są znaczące 
i ciężko znaleźć dla takiego zjawiska w peł-

ni zasadne wytłumaczenie. Trudno jest 
uwierzyć, że osoba zużywająca 5 m3 
wody na miesiąc produkuje dokładnie 

pięć razy więcej śmieci, od osoby zuży-
wającej zaledwie 1 m3, chociaż teoretycz-

nie takiej sytuacji nie można wykluczyć. 
Czy tego chcemy czy nie koszty odbioru i zagospo-

darowania naszych śmieci będą w dalszym ciągu rosły i ra-
czej nikt nie jest w stanie tego procesu zahamować. Przy-
jęta przez Radę Miasta stawka w  wysokości 7,00 zł może 
okazać się zbyt niska, aby całkowicie zbilansować koszty 
i przychody miejskiego systemu zagospodarowania odpa-
dów komunalnych. 

Wobec perspektywy dalszego wzrostu cen za wywóz 
odpadów komunalnych warto rozważyć taką modyfikację 
nowego systemu, która pozwoliłaby na zmniejszenie róż-
nic w wysokości opłat wnoszonych przez poszczególnych 
mieszkańców. Jednym z rozwiązań mogłoby być zróżnico-
wanie stawek w taki sposób, aby za pierwsze zużyte metry 
sześcienne wody opłata za śmieci była wyższa, a za kolej-

ZMIANA OPŁAT ZA ŚMIECI
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ne niższa. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć dużych 
dysproporcji w płatności za taką samą usługę. Oczywiście 
podstawowym zadaniem władz miasta jest spowalnianie 
wzrostu cen za  odbiór śmieci oraz poszukiwanie takich 
rozwiązań, które byłyby dla mieszkańców mniej uciążliwe.

Idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której każdy 
mieszkaniec płaciłby indywidualnie za konkretną ilość wy-

produkowanych oraz oddanych śmieci. Niestety na dzień 
dzisiejszy nie ma takich możliwości technicznych, a nawet 
prawnych, ponieważ regulująca gospodarkę odpadami ko-
munalnymi Ustawa takiej możliwości nie przewiduje. 

Krzysztof Krzysztoń

Z pewnością część osób pamięta czasy, gdy przed kil-
koma laty bardzo dużo mówiło się w mediach o negatyw-
nym zjawisku podrzucania śmieci. Ten szkodliwy społecz-
nie proceder miał zostać wyeliminowany w wyniku wejścia 
w życie tzw. ustawy śmieciowej, jednak jak pokazuje rze-
czywistość nie do końca to się udało. Wszystko za sprawą 
mało precyzyjnych przepisów prawa zbyt łagodnie traktu-
jącego zachowanie, które najogólniej należałoby nazwać 
cwaniactwem.

Aktualne prawo zobowiązuje każdego właściciela 
nieruchomości do posiadania własnych pojemników na 
odpady zmieszane oraz surowce wtórne, z których każdy 
domownik powinien korzystać dopełniając obowiązku 
segregacji odpadów. W  przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej do  segregacji odpadów mogą służyć specjalne 
worki, które odbierane są tak jak odpady zmieszane przez 
uprawniony podmiot. Zasady dla wszystkich są jasne 
i czytelne, a mimo tego do pojemników przeznaczonych 
wyłącznie dla naszych mieszkańców co pewien czas tra-
fiają śmieci należące osób niezamieszkałych w Spółdziel-
ni. W tej sprawie wpływają do administracji osiedlowych 
liczne doniesienia mieszkańców, oburzonych takim za-
chowaniem. Śmieci przywożone są samochodami praw-
dopodobnie z terenów podmiejskich. Są to głównie pla-
stiki, szkło i makulatura, ale zdarza się również wrzucanie 
worków ze śmieciami nieposortowanymi do pojemników 
na odpady zmieszane. Śmieci donoszone są również z są-
siadujących z  nieruchomościami spółdzielczymi prywat-
nych posesji. W  tym przypadku podrzucane są również 
odpady zielone stanowiące pozostałości po porządkach 
dokonywanych w  przydomowych ogródkach. Zgodnie 
z  zaleceniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
takie odpady nie powinny trafiać do pojemników „bio” 
obsługujących budownictwo wielorodzinne. Dodatkowa 
ilość cudzych śmieci to określone problemy skutkujące 
przepełnionymi pojemnikami. W  konsekwencji 
śmieci pozostawiane są często przy kontene-
rach, a  następnie roznoszone przez wiatr lub 

ptactwo po całym osiedlu. Zjawisko takie możemy zaob-
serwować przeważnie w sobotę lub niedzielę, gdy służby 
porządkowe Spółdzielni nie pracują.

Analizując motywy kierujące osobami podrzucającymi 
własne śmieci do cudzych pojemników można założyć, że 
podstawową przyczyną takiego zachowania jest zbyt rzad-
ka częstotliwość odbioru śmieci w zabudowie jednorodzin-
nej. Biorąc pod uwagę fakt, że surowce wtórne odbierane są 
tam raz w miesiącu łatwiej jest na bieżąco podrzucać własne 
śmieci do spółdzielczych pojemników, zamiast je przez tak 
długi okres przechowywać. Nie jest tajemnicą, że z  chwilą 
likwidacji na terenie miasta Zamościa gniazd na surowce 
wtórne zlokalizowanych w osiedlach budownictwa jednoro-
dzinnego z dnia na dzień wzrosła ilość odpadów dostarcza-
nych do pojemników służących mieszkańcom Spółdzielni. 

Aby zrozumieć, że nie jest to tyl- ko przysło-
wiowa burza w  szklance wody należy wy-
obrazić sobie sytuację w  której mieszkaniec 
Spółdzielni wynosząc własne ś m i e c i 
wchodzi na prywatną 
posesję i  umieszcza 
je w pojemnikach 
u s t a w i o n y c h 
przy budynku 
jednorodzin-
nym. Każdy 
uznałby takie 
zachowanie 
za oburzające 
lub wręcz skandalicz-
ne, a  przecież dokładnie z  taką 
samą sytuacją mamy tutaj do czynienia. W  obu przypad-
kach mamy właściciela lub właścicieli terenu oraz pojemni-
ki przypo-

Podrzucanie własnych śmieci do cudzych pojemników
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rządkowane wyłącznie dla konkretnej nieruchomości. Fakt, 
że teren nie jest zamknięty lub przynajmniej ogrodzony nie 
daje żadnych podstaw do nieograniczonego korzystania 
z cudzej własności.

Powyższe sprawia, że niezbędne jest stworzenie re-
gulacji prawnych jednoznacznie zakazujących wrzucania 
swoich śmieci do cudzych pojemników. Obecnie funkcjo-
nariusze Policji lub Strażnicy Miejscy mają w pełni czytelną 
sytuację jedynie wtedy, gdy takie odpady pozostawiane 
są z powodu przepełnienia obok kontenerów lub pojem-
ników. W takim przypadku sprawca może zostać ukarany 
mandatem karnym w  oparciu o  zapis Art. 145 Kodeksu 
Wykroczeń, który stanowi: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności dro-
gę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze 
grzywny do 500 złotych”. 

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy podrzucane 
śmieci trafiają do wnętrza pojemnika, który został do tego 
przeznaczony. W  takim przypadku mamy do czynienia 
z  zachowaniem, które  najogólniej możemy nazwać bez-
prawnym i nieuzasadnionym, a co najważniejsze świado-
mym oraz dokonywanym wbrew woli właściciela nieru-
chomości wykorzystaniem cudzej własności. Wprawdzie 
Strażnicy Miejscy zachowanie takie podciągają pod 
wspomniany wcześniej artykuł 145  KW, ale istnieje wie-
le interpretacji dopuszczających w takiej sytuacji jedynie 
możliwość wystąpienia przeciwko sprawcy na drogę po-

stępowania sądowego z  powództwa cywilnego. Jak  wi-
dać z pozoru prosta i oczywista sytuacja w praktyce zaczy-
na się komplikować z powodu braku jasnych i czytelnych 
regulacji prawnych. W  końcu wystarczyłoby w  sposób 
konkretny sformułować obowiązek korzystania wyłącznie 
z własnego pojemnika na odpady komunalne, a za naru-
szenie tego obowiązku przewidzieć konkretną sankcję 
w postaci mandatu karnego. 

Analizując różnego rodzaju problemy dotykające wy-
łącznie mieszkańców budownictwa wielorodzinnego moż-
na odnieść wrażenie, że w aglomeracjach miejskich jest to 
grupa społeczna drugiej kategorii. Z  terenów Spółdziel-
czych, na których musimy utrzymywać porządek i opłacać 
za nie podatki korzystają w zasadzie bez ograniczeń wszy-
scy mieszkańcy miasta. Być może taka sytuacja to efekt 
braku dostatecznego zrozumienia problemów, z  jakimi 
muszą się mierzyć w codziennym życiu zarządcy nierucho-
mości wielolokalowych. Z drugiej strony może to być kon-
sekwencja braku odpowiedniej reprezentacji mieszkań-
ców budownictwa wielorodzinnego w Radzie Miasta, która 
mogłaby skutecznie bronić naszych interesów. 

Pozostaje mieć nadzieję, że opisywany problem, a  ra-
czej piląca potrzeba jego skutecznego rozwiązania stanie 
się dla członków obecnej Rady Miasta okazją do powalcze-
nia o głosy mieszkańców Spółdzielni przed kolejnymi wy-
borami samorządowymi.

Krzysztof Krzysztoń

Zdecydowana większość mieszkańców Spółdzielni 
segreguje swoje śmieci, czego najlepszym  dowodem są 
zapełniające się w szybkim tempie pojemniki na surowce 
wtórne. Przeważająca część osób dokonuje takiej czyn-
ności w poczuciu odpowiedzialności za środowisko natu-
ralne, ale są również mieszkańcy segregujący odpady wy-
łącznie z poczucia obowiązku. Niestety istnieją także osoby 
uchylające się od takiej powinności, które robią to w pełni 
świadomie. Postępują tak pomimo tego, że swoim zacho-
waniem narażają siebie i  sąsiadów na dodatkowe koszty. 
Przez długi czas tacy mieszkańcy byli w zasadzie bezkarni, 
jednak od niedawna to się zmieniło.

Dotychczas podstawową karą za brak segregacji śmieci 
była możliwość nałożenia wyższej opłaty wnoszonej z tytu-
łu odbioru odpadów komunalnych. Chodzi tutaj o stawkę 
opłat w przypadku śmieci nieposegregowanych. Na tere-
nie miasta Zamościa opłata sankcyjna stanowi dwukrot-

ność opłaty podstawowej. Do końca 2020 roku było to 
32,00 zł od osoby, natomiast od 1 stycznia 2021 roku bę-
dzie obowiązywać stawka wynosząca 14,00 zł za każdy zu-
żyty metr sześcienny wody. Główną i najczęściej podnoszo-
ną wadą możliwości wprowadzenia wyższej opłaty za brak 
segregacji odpadów jest  fakt, że dotyczy ona wszystkich 
mieszkańców nieruchomości, również tych którzy taką se-
lekcję prowadzą w sposób rzetelny i właściwy. Wielokrot-
nie krytykowane zjawisko odpowiedzialności zbiorowej 
jest przykładem skrajnej niesprawiedliwości. Być może ta 
niedoskonałość, a zdaniem niektórych osób absurdalność 
obowiązującego prawa dała podstawę do rozszerzenia listy 
podmiotów uprawnionych do ukarania mandatem karnym 
wyłącznie sprawcę niezgodnego z prawem postępowania. 

Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkiem 
wynikającym wprost z zapisów Art. 5. 1. 3b) Ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku 

Mandat karny za brak segregacji odpadów
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w gminach, który stanowi: „Właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie 
w  sposób selektywny powstałych na terenie nierucho-
mości odpadów komunalnych zgodnie z  wymaganiami 
określonymi w  regulaminie”. Szczegółowy sposób, w  jaki 
powinna być prowadzona segregacja odpadów komunal-
nych uregulowany został w  § 1 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Wprawdzie 
uchylanie się od segregacji odpadów komunalnych było 
zagrożone indywidualną sankcją karną wynikającą z  Art. 
10 ust. 2 przywołanej wcześniej ustawy, to w praktyce sto-
sowanie tego przepisu pozostawało czysto teoretyczne. 
Taka sytuacja z dniem 4 września 2020 roku uległa istotnej 
zmianie.

Stało się tak w wyniku zmian wprowadzonych do Roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które 
strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego. Zawartym w § 2(2) 
Rozporządzenia wykazem wykroczeń zagrożonych sank-
cją w postaci mandatu karnego objęty został Art. 10 ust. 2, 
a w konsekwencji Art. 5.1. Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

Na podstawie przywołanego rozporządzenia strażnik 
miejski stwierdzając brak segregacji odpadów może nało-
żyć na osobę uchylającą się od takiego obowiązku mandat 
karny w  wysokości nawet 500 złotych. Podstawą do uka-
rania mogą być poza tzw. złapaniem na gorącym uczynku 
dowody w postaci zeznań świadków, a nawet nagrań lub 
zdjęć jednoznacznie potwierdzających dokonane narusze-
nie oraz wskazujące na sprawcę. 

Pozostaje mieć nadzieję, że świadomość możliwości sto-
sowania przez Strażników Miejskich indywidualnych sankcji 
karnych za niedopełnianie obowiązku segregacji odpadów 
komunalnych przyniesie w niedługim okresie czasu wymier-
ne efekty. Wszyscy powinniśmy tego oczekiwać, ponieważ 
recykling śmieci leży w naszym wspólnym interesie.

Krzysztof Krzysztoń

Zwykle w harmonogramie odbioru odpadów samorzą-
dy planują zbiórki wielkogabarytowe od mieszkańców 2 
razy do roku. Z perspektywy mieszkańca, nie jest do końca 
komfortowe, czekanie na ten termin przez kilka miesięcy. 
Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z dwóch propozy-
cji PGK Zamość. 

- Praktycznie od początku funkcjonowania PSZOKów 
przedsiębiorstwo bezpłatnie udostępnia przyczepkę, aby 
mieszkaniec samodzielnie mógł dostarczyć odpady wielko-
gabarytowe. A  od 1 sierpnia jest usługa temu dedykowana. 
Zwłaszcza starsi mieszkańcy, dla których dużym utrudnie-
niem może być uporządkowanie i wyniesienie np. zbędnego 
umeblowania, mogą skorzystać z  usługi odbioru. Koszt za 
godzinę pracy to 113 zł – informuje Małgorzata Bzówka, 
prezes PGK sp. z o.o. w Zamościu. 

PRZYPOMINAMY! 
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne 

powstające w naszych domach, które ze względu na duże 
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych po-
jemnikach, workach i kontenerach na śmieci. 

STARA KANAPA – to nie problem 
PSZOK – to punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, gdzie bezpłatnie mieszkaniec może przy-
wieźć m.in. zużyty sprzęt elektryczny, odpady wielkogaba-
rytowe, odpady budowlane z remontu czy zielone z przy-
cinki w ogrodzie. 

ADRESY PSZOK w Zamościu 
ul. Droga Męczenników Rotundy 2

ul. Al. 1 Maja 16
otwarte godz. 9.00 – 17.00 

(dni powszednie, do 15.00 – sobota)
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„Jesteśmy duchem młodzi choć nieraz braknie sił, 
wesoło z  życiem chodźmy nie czas z  nas będzie kpił….” 
to słowa jednej z wielu piosenek o seniorach. Czas mija, 
o  tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświa-
damiamy. Bycie seniorem nie musi oznaczać bierności, 
samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludz-
kiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także sta-
nu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych 
pasji i marzeń. 

Angażowanie się w  życie małej społeczności lokalnej 
jest dla osób starszych nie tylko sposobem zachowania 
dobrej kondycji zdrowotnej, ale także buduje ich prestiż, 
a  wielu seniorom daje możliwości przebywania z  innymi, 
nawiązywania kontaktu ze światem zewnętrznym. Z myślą 
o  seniorach przy Spółdzielni już od wielu lat funkcjonują 
dwa kluby: Klub Seniora „Pogodnej Jesieni”, który swo-
ją działalność rozpoczął w 1978 roku i mieści się w lokalu 
położonym przy ulicy Peowiaków 62, oraz Klub Seniora 
„U Waleriana” mający siedzibę w świetlicy osiedlowej przy 
ulicy Orzeszkowej 28. Klub „U Waleriana” w roku bieżącym 
obchodził jubileusz 25–lecia, jednak ze względu na wpro-
wadzony stan zagrożenia epidemicznego uroczystości zo-
stały przełożone na przyszły rok. 

Przynależność do klubu daje seniorom możliwość 
spędzania czasu w  miłym towarzystwie oraz rozwijania 
swoich zainteresowań i zdolności, dzielenia się swoim do-
świadczeniem i  wsparciem w  potrzebie. Funkcjonowanie 
klubów jest ściśle związane z prowadze-
niem działalności kultu- ralnej, spo-
łecznej, organizowaniem 
spotkań, 
wycie-

czek oraz współpracą z  innymi klubami seniora. Seniorzy 
bardzo aktywnie uczestniczą w  życiu kulturalnym miasta 
- wspólnie chodzą na koncerty, do kina, muzeum, ale także 
sami stają na scenie, prezentując swoje talenty wokalne. 
Życie Klubu uatrakcyjniają również imprezy okolicznościo-
we organizowane z okazji świąt czy rocznic. Na przestrzeni 
lat organizowane były wyjazdy z programami artystyczny-
mi, udział w konkursach recytatorskich i festiwalach pieśni 
seniorskiej. Seniorzy angażowali się w  działalność arty-
styczną skierowaną do mieszkańców zamojskich osiedli, 
szkół i  świetlic. Brali też udział w  wycieczkach turystycz-
nych organizowanych przy wsparciu Spółdzielni. Kluby 
Seniora integrują i  wspierają aktywność osób starszych, 
ale przede wszystkim zapewniają im dobre towarzystwo, 
w pobliżu miejsca zamieszkania.

Niestety wprowadzony stan zagrożenia epidemiczne-
go SARS COV 2 i obostrzenia z nim związane spowodowały 
że spotkania w klubach zostały zawieszone. Jednak nasi se-
niorzy pomimo braku możliwości spotkania w klubie kon-
taktują się ze sobą telefonicznie i czekają z niecierpliwością 
na informację o ponownym otwarciu klubów. Sytuacja izo-
lacji społecznej, w której niespodziewanie się znaleźliśmy 
oddziałuje na nas wszystkich. Osoby starsze, szczególnie 
narażone na zakażenie koronawirusem, mocniej niż inni 
członkowie społeczeństwa zachęcane są do pozostawania 
w domu. Ważne w takiej sytuacji jest wsparcie i  troska ze 
strony innych osób. Spółdzielnia wraz z fundacją „Wszystko 
Mogę” z  myślą o  osobach starszych, samotnych i  niepeł-
nosprawnych zamieszkujących zasoby Spółdzielni oferuje 
pomoc w zakupie leków, żywności i niezbędnych środków 
czystości. Możemy pomagać wszyscy, czasami wystarczy 

tak niewiele. Zadzwońmy do starszej osoby którą znamy. 
Czasami kilka minut rozmowy wystarczy, aby po-
czuła że nie jest sama. Pomóżmy umówić poradę 
lekarską. W  obecnej sytuacji dużym wyzwa-

niem jest kontakt z lekarzem a wizyta u le-
karza to dla wielu starszych osób 
nie tylko leczenie ciała, ale i duszy.

Mimo, że mamy wielu fanta-
stycznych aktywnych seniorów, są 

też tacy którzy potrzebują trochę 
więcej naszego wsparcia. Wszyscy są 
ważnym elementem naszego świata. 
Niosą ze sobą pamięć o przeszłości, wie-

dzę i doświadczenie pokoleń, a także uczą 
pokory do życia. 

Marzena Hubala

SENIORZY
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Co pewien czas administracja spółdzielcza napotyka 
problemy wywołane brakiem kontaktu z właścicielem lo-
kalu w  którym nastąpiła awaria powodująca zalewanie 
mieszkań położonych poniżej. Chodzi tutaj o sytuację, gdy 
lokal mieszkalny jest zamknięty, a jedyny dostępny numer 
telefonu jest  nieaktualny lub po prostu nie odpowiada. 
Może się przecież zdarzyć, że właściciel mieszkania wyje-
chał np. na urlop lub przebywa okresowo za granicą. 

Przyczyn awarii może być wiele. Wprawdzie wyciek 
z  wewnętrznej instalacji wodociągowej 
można powstrzymać zakręcając 
zawór w  pionie, to jednak takie 
rozwiązanie pozbawi pozostałych 
mieszkańców wody. Ostatecz-
nie można bez niej wytrzymać 
kilka godzin, ale nie kilka dni. 
W  sezonie  zimowym poważnym 
problemem może być pęknięty 
grzejnik centralnego ogrzewania. 
W  takiej sytuacji jedynym roz-
wiązaniem jest odcięcie dopływu 
ciepła w części budynku. Wyłącze-
nie  centralnego ogrzewania  rów-
nież nie powinno trwać długo, po-
nieważ doprowadzi do  szybkiego wyziębienia lokali. 
Przykładów takich zdarzeń może być znacznie więcej, 
dlatego warto wcześniej o nich pomyśleć. Ponieważ poza 
nielicznymi wyjątkami nie ma prawnych możliwości wej-
ścia do  mieszkania bez zgody właściciela podczas jego 
nieobecności w  lokalu, dlatego jedynym rozwiązaniem 
jest pozostawienie zarządcy nieruchomości skutecznych 
danych kontaktowych. 

Numery telefonów, adresy e-mail, dodatkowe adresy 
korespondencyjne oraz inne informacje dotyczące osób 
trzecich sprawujących opiekę nad lokalem mieszkalnym 
są kwalifikowane jako dane osobowe objęte ścisłą ochroną 
prawną. To oznacza, że będące w  posiadaniu Spółdzielni 
Mieszkaniowej informacje mogą być przetwarzane je-
dynie przez uprawnionych pracowników w  konkretnym 
celu, np. związanym z usunięciem awarii lub zapobiegnię-
ciu jej negatywnych skutków. Tego typu dane zapisane są 
w systemie informatycznym Spółdzielni w formie notatek. 
System  zabezpieczony jest odpowiednimi hasłami do-
stępnymi jedynie dla uprawnionych pracowników. Dane 
osobowe naszych mieszkańców są chronione oraz w pełni 
bezpieczne.

Warto, aby posiadacz mieszkania przekazał Spółdzielni 
co najmniej dwa numery telefonów kontaktowych. W przy-
padku osób starszych, zamieszkujących samotnie, zasad-
nym byłoby przekazanie kontaktu do członków rodziny. 
Cenną byłaby również informacja wskazująca na osobę 
posiadającą dodatkowe klucze do lokalu. Każda wzmianka 
mogąca pomóc w dotarciu do właściciela mieszkania pod-
czas jego nieobecności w sytuacjach awaryjnych staje się 
bezcenna. W ten sposób jesteśmy w stanie chronić mienie 

własne oraz pozostałych mieszkańców 
przed negatywnymi skutkami sy-

tuacji, w  których usunięcie awarii 
w konkretnym lokalu jest utrudnio-
ne, a czasem wręcz niemożliwe.

Wspomniane wcześniej wyjątki 
dające podstawę wejścia, a w zasa-
dzie włamania się do lokalu w celu 
usunięcia zagrożenia to okoliczno-
ści uregulowane w Art. 424 Kodek-
su Cywilnego. W  tym  przypadku 
musi zostać stwierdzone realne 
niebezpieczeństwo, któremu nie 
można w żaden inny sposób zapo-

biec. Ponadto musi istnieć pewność, 
że ratowane dobro jest ważniejsze aniżeli dobro naruszo-
ne. Przykładem takiej sytuacji jest wejście do lokalu w celu 
usunięcia znacznego wycieku gazu. Czynności muszą 
odbywać się przy udziale Policji. Po usunięciu awarii lo-
kal jest zabezpieczany, a  z  przeprowadzonych czynności 
sporządza się protokół. Warto wiedzieć, że  podejmujący 
interwencję w celu odwrócenia od siebie lub innych bez-
pośrednio grożącego niebezpieczeństwa nie odpowiadają 
za poczynione straty. Chodzi tutaj np. o zamki lub uszko-
dzenia drzwi.

W czasach, gdy tak wiele mówi się o RODO oraz wyni-
kających z  nowych przepisów zaleceń ograniczania ilości 
zbieranych oraz przetwarzanych danych osobowych, ape-
lowanie o działanie wręcz odwrotne może wydać się dziw-
ne i niezrozumiałe. Właśnie z tego powodu warto spojrzeć 
na problem z perspektywy licznych awarii oraz ich skutków 
wynikających z braku kontaktu z właścicielem lokalu. Jeżeli 
zastanowimy się nad tym dojdziemy do wniosku, że wzbo-
gacanie będącej w posiadaniu naszego zarządcy bazy da-
nych kontaktowych leży także, a może przede wszystkim 
w naszym interesie.

Krzysztof Krzysztoń

DANE KONTAKTOWE
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Budżet Obywatelski Miasta Zamość 
na 2021 rok !

Co to jest 
Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski na dany rok 
kalendarzowy to wydzielona część budżetu Miasta 
Zamość, o  której przeznaczeniu decydują w  głosowaniu 
jego mieszkańcy. Zamojski Budżet Obywatelski jest reali-
zowany od 2014 roku i ma formę konsultacji społecznych. 
Od tego czasu w mieście pojawiły się m.in. wyremontowa-
ne ulice i  chodniki, nowe ścieżki rowerowe, place zabaw, 
siłownie zewnętrzne, parkingi czy systemy oświetleniowe. 

Jaką kwotę przeznaczono?
Na realizację projektów dotyczących Budżetu Obywatel-

skiego 2021 przeznaczono łączną kwotę w wysokości 2,5 mln 
złotych. W tym szesnaście projektów osiedlowych po 100 tys. 
zł (1,6 mln zł) oraz 900 tys. zł na projekt ogólnomiejski.

Kto może wziąć udział?
W  procesie budżetu obywatelskiego może uczestni-

czyć każdy mieszkaniec i  każda mieszkanka Miasta Za-
mość. Każdy z  nich może zgłosić swój projekt o  zasięgu 
lokalnym z  dołączonymi kartami poparcia a  także zagło-
sować na jeden projekt osiedlowy i  jeden projekt ogól-
nomiejski w  formie tradycyjnej (papierowej), na jednym 
z zebrań osiedlowych lub oddać swój głos przez internet. 
Głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez stronę in-
ternetową https://budzet24.pl/umzamoscbo/ na której 
należy wybrać zakładkę „Wybór propozycji – głosowanie”, 
następnie wybrać swoją ulicę z  listy, podać podstawowe 
dane i przepisać jednorazowe hasło z otrzymanej wiado-
mości SMS. Mieszkańcy Zamościa tym razem wybierali do 
zrealizowania jeden projekt na swoim osiedlu (z  32) oraz 
jeden projekt ogólnomiejski (z 10). 

Kto może zgłosić projekt i  jakich formalności należy 
dokonać?

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, pro-
pozycję projektu osiedlowego może zgłosić m.in. 10 miesz-

kańców a  propozycję projektu ogólnomiejskiego 
m.in. 50  mieszkańców. Zgłoszenia dokonywane 

są na specjalnym formularzu, który jest publikowa-
ny na stronie Urzędu Miasta Zamość. Dostępny jest 

również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
Budżet Obywatelski, w Biurze Obsługi Interesanta oraz 

w siedzibie Zarządu danego osiedla. Istnieje możliwość 
łączenia środków z poszczególnych osiedli, ale konieczne 

jest podpisanie porozumienia w tej sprawie przez właściwe 
Zarządy Osiedli i dostarczenie go na 5 dni przed rozpoczę-
ciem terminu zgłaszania projektów do Prezydenta Miasta. 

Oto lista zwycięskich projektów:
1. Osiedle Nowe Miasto – Kontynuacja remontu ulicy Po-

przecznej w Zamościu.
2. Osiedle Słoneczny Stok –  Wykonanie traktu pieszo-

-jezdnego wraz z  zagospodarowaniem terenu przy 
Świetlicy Osiedlowej od strony wschodniej Sz P nr 2 
przy ul. Lwowskiej.

3. Osiedle Zamczysko – Remont nawierzchni ulicy Klono-
wicza w Zamościu, III Etap.

4.  Osiedle Promyk – Remont chodnika przy ulicy Żda-
nowskiej oraz budowa zatoki postojowej ,,Pocałuj 
i jedź” przy ulicy Żdanowskiej.

5. Osiedle Stare Miasto – Remont nawierzchni dróg osie-
dlowych - ul. Podleśna (od ulicy Związkowa do końca 
ulicy Podleśna - kontynuacja).

6. Osiedle Świętego Piątka – Budowa ulicy Wincentego 
Pola.

7. Osiedle Majdan – Kontynuacja przebudowy bocznej 
ulicy Majdan

8. Osiedle Powiatowa – Remont drogi na Osiedlu Szwedzka 
w rejonie budynków ul. Topolowa 4, 6, Szwedzka 31,33

9. Osiedle Rataja – Budowa drogi – ul. Zimowa
10. Osiedle Kilińskiego – Przebudowa parkingów oraz re-

witalizacja klombu w rejonie ulicy Kamiennej
11. Osiedle Partyzantów – Wymiana nawierzchni istnieją-

cych alejek na Ogródku Jordanowskim z adaptacją na 
miasteczko ruchu”

12. Osiedle Planty –  Przebudowa parkingu osiedlowego 
przy blokach nr 42, 46, 48 na ulicy Peowiaków

13. Osiedle Zamoyskiego  – Budowa miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych w rejonie Szkoły Podsta-
wowej nr 4 oraz Przedszkola nr 15 na Osiedlu Zamoy-
skiego
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14. Osiedle Karolówka – Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
Śląskiej od ul. Chłodnej do ul. Krętej

15. Osiedle Janowice – Oświetlenie ścieżki pieszo–rowero-
wej na Osiedlu Janowice

16. Osiedle Orzeszkowej – Reymonta – Poprawa bez-
pieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej nr 3 
w  Zamościu poprzez budowę zatoki postojowej przy  
ul. Orzeszkowej.

Zachęcamy mieszkańców Miasta Zamość do zgłasza-
nia pomysłów na zmianę swojego osiedla i miasta przez 
złożenie projektów w kolejnych latach a także oddawa-
nie głosów co wpłynie bezpośrednio na rozwój danego 
osiedla, a w konsekwencji całego miasta. Dbajmy o na-
sze otoczenie.

Dominika Kołtun

Zwierzęta żyją z nami od zawsze. Jednak istnieją takie, 
które są najbliższe naszym sercom. Towarzysze naszego ży-
cia, nierzadko najlepsi przyjaciele. Stworzenia dzięki którym 
świat nabiera barw. Wierne, kochające bezinteresownie mi-
łością bez granic. Wnoszące życie i  radość - czworonożni 
przyjaciele. Każdy z nas może ich mieć! Bezdyskusyjnie to 
właśnie psy i koty są najpopularniejszymi pupilami, miesz-
kając z nami stają się oczkiem w głowie i pełnoprawnymi 
członkami rodziny. Zwierzęta te potrafią odmienić życie na 
lepsze, w szczególności w dzisiejszych, pełnych ograniczeń 
czasach, kiedy to możemy czuć się smutni, egzystując nie-
jednokrotnie wręcz w depresyjnych nastrojach. Zwłaszcza 
w przypadku, gdy mieszkamy samotnie. Jakże przyjemnie 
byłoby odzyskać radość życia mając dla kogo wstać z łóż-
ka, ugotować obiad czy wyjść na wspólny spacer. Domowe 
zwierzątka niewątpliwie dają ogromną dawkę motywacji 
do działania. Są niczym najlepszy antydepresant, niwelują 
stres oraz dają poczucie bezpieczeństwa. Mamy do kogo 
się przytulić, pogłaskać a nawet… porozmawiać :) Oczywi-
ście pies czy kot to swego rodzaju obowiązek (choć przy-
jemny) i decyzja na długie lata, jednak radosne szczekanie 
czy rozluźniające mruczenie z  pewnością zrekompensują 
nam nakład pracy czy kosztów związanych z posiadaniem 
pupila.

Oprócz ogromu radości, który możemy wprowadzić 
do naszego życia decydując się na zwierzaka to 
przede 
wszyst-
kim może-
my zrobić 
dobry 
uczynek 
i  dać 
jeszcze 
w i ę ce j 
szczęścia 

właśnie jemu. Przede wszystkim mowa tu o czworonogach 
niechcianych, samotnych i skrzywdzonych. To one znajdu-
ją swoje miejsce na ulicy lub w schroniskach. I to właśnie 
my możemy zostać bohaterami i odmienić ich życie na lep-
sze. Najpiękniejszym gestem jest właśnie adopcja odrzu-
conego psa czy kota. Możemy zrobić bezcenny prezent za-
równo sobie jak i nieszczęśliwej istocie. Dajmy sobie szansę 
na miłość! Pamiętajmy, że to właśnie zwierzęta bezdomne 
kochają najbardziej. A całe przekazane im dobro oddają ze 
zdwojoną siłą. Warto się zdecydować tym bardziej, że te-
ren naszej Spółdzielni to doskonałe miejsce na dzielenie 
życia z czworonogiem. Mnóstwo alejek, piękna zieleń, ro-
ślinność… Niewątpliwie miejsce przyjaźnie nastawione dla 
potrzeb zwierząt i ich właścicieli. Jednak jeżeli nie możemy 
sobie pozwolić na psa czy kota to zawsze to warto poma-
gać tym, które są wokół nas. Chociażby poprzez wolonta-
riat i  pomoc materialną dla schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. One czekają na naszą pomoc, tym bardziej, że 
jest zima. Pomóżmy zwierzakom ją przetrwać! Nie wszyscy 
muszą je kochać, jednak każdy powinien traktować z sza-
cunkiem. Aby mogły godnie żyć, niezbędna jest im pomoc-
na dłoń z naszej strony - ludzi. Pamiętajmy, że dobroć jest 
w nas.

Jeżeli chcesz spełnić swoje marzenie o  adopcji ku-
dłatego przyjaciela bądź wspomóc w  inny spo-

sób schro- nisko dla zwierząt 
i  potrzebujesz wska-
zówek w  tej kwestii 
to uprzejmie prosimy 
o  kontakt z  sekreta-
riatem Spółdzielni tel.  
84 63 80  350. Jeste-
śmy do dyspozycji :) 

Aleksandra Czop

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE
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Jakiś czas temu do Zarządu Spółdzielni wpłynęło pi-
smo kierownika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Zamościu zawierające prośbę o podjęcie działań 
informacyjnych przypominających o podstawowych obo-
wiązkach właścicieli zwierząt domowych. Uzasadnieniem 
dla takich czynności stała się konieczność wyeliminowa-
nia negatywnego zjawiska  niezachowywania zwykłych 
oraz nakazowych środków przy trzymaniu zwierząt. Ce-
lem działań edukacyjnych miałoby być podniesienie po-
ziomu świadomości mieszkańców w  zakresie przestrze-
gania przepisów podczas wychodzenia z psem na spacer, 
a  także wypełniania obowiązku dokonania obowiązko-
wego szczepienia. Ponieważ prośba dotyczy zwierząt, 
których właściciele zamieszkują w  zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej warto przypomnieć na łamach niniejsze-
go magazynu podstawowe przepisy regulujące sposób 
sprawowania opieki nad psem.

Odnosząc się do obowiązków wła-
ścicieli psów wyprowadzających zwierzę-
ta na spacer należy mieć świadomość, że 
w  mieście Zamościu na terenach prze-
znaczonych do wspólnego użytku psy 
powinny być wyprowadzane na smyczy, 
a  psy rasy uznawanej za agresywną na 
smyczy i  w  kagańcu. Taki obowiązek ure-
gulowany został w  treści § 7 pkt. 2 Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Zamość. W tym samym akcie 
prawa miejscowego zawarty został obowią-
zek natychmiastowego usuwania zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzęta na 
terenach przeznaczonych do użytku pu-
blicznego (§7 pkt.3) oraz stałego i  sku-
tecznego dozoru nad zwierzętami w  taki 
sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla 
zdrowia, życia ludzi i zwierząt oraz nie stano-
wiły uciążliwości dla sąsiadów lub innych osób 
(§7 pkt.1).

Posiadacze psów mają również obowiązek 
wykonywania szczepień ochronnych przeciw-
ko wściekliźnie. Mówi o tym wprost zapis Art. 
56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-

nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, który zobowiązuje do zaszczepienia psa prze-
ciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie wykony-
wania takiej czynności nie rzadziej niż 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia. 

Osoby sprawujące opiekę nad psami powinni mieć 
świadomość, że ustawodawca przewidział wysokie kary 
finansowe za naruszanie przywołanych przepisów prawa. 
Takie sankcje uregulowane zostały w Art. 77 Kodeksu Wy-
kroczeń, który stanowi: „Kto nie zachowuje zwykłych i na-
kazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zło-
tych albo karze nagany”. Przyjęcie odpowiedzialności za 
to wykroczenie jest niezależne od faktu, czy do narusze-
nia obowiązku zachowania należytej staranności doszło 
z winy umyślnej, czy nieumyślnej.

Obserwując zachowanie niektórych właścicieli psów 
podchodzących w różny sposób do usta-

nowionych w  drodze aktów praw-
nych przepisów trudno oprzeć się 

wrażeniu, że część osób po prostu takich 
obowiązków nie akceptuje. Być może 
mają swoje argumenty przemawiają-

ce za tym, że niezasadnym jest trzymanie 
małego i  łagodnego psa na smyczy podczas 
spaceru po pustym parku. Ponieważ problem 
dotyczy zwierząt, które mogą zachowywać się 
w skrajnie różny sposób w zależności od wie-

lu zmiennych czynników i  okoliczności 
zachowanie względów bezpieczeń-

stwa wydaje się jak najbardziej 
uzasadnione. Co pewien czas 
słyszymy o  przypadkach pogry-
zień, a  nawet  zagryzień, których 

najczęstszymi ofiarami są dzie-
ci. Być może właśnie ta świadomość 

przyświecała twórcom przywołanego 
w  prezentowanym tekście prawa, które 

w kwestii opieki nad zwierzętami jest kon-
kretne i coraz bardziej surowe. 

Krzysztof Krzysztoń

OBOWIĄZKI 
WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH
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Kiedy dochodzi do rozwodu, małżonkowie muszą 
zmierzyć się między innymi z takim problemem jak podział 
wspólnego majątku np. mieszkania.

Istnieją trzy sposoby podziału:
1.  Podział majątku na dwie części. W  przypadku miesz-

kania jest to rzadko spotykane rozwiązanie, ponieważ 
brak jest technicznej możliwości podziału na dwa sa-
modzielne lokale (co częściej ma zastosowanie w przy-
padku domów jednorodzinnych).

2. Przyznanie mieszkania jednemu z małżonków. W tej sy-
tuacji osoba pozostająca jedynym właścicielem miesz-
kania zobowiązuje się do spłaty swojego byłego małżon-
ka. Istnieje 
m o ż l i w o ś ć 
r o z ł o ż e n i a 
na raty takiej 
spłaty, bądź 
w p ł a c e n i e 
zobowiąza-
nia w całości. 
Jeśli strony 
postępowa-
nia dojdą 
do porozu-
mienia, to 
formy spłaty 
są regulowa-
ne ich osobistymi postanowieniami (potwierdzonymi 
notarialnie). Jeśli jednak mąż i  żona nie dojdą do po-
rozumienia, wówczas kwestię podziału rozstrzyga sąd.  
W  postanowieniu uwzględnia się wysokość spłaty, 
a także sposób jej uiszczenia.

3. Sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej z tego tytułu 
sumy pomiędzy małżonków stosownie do wysokości 
przypadających im udziałów w  majątku wspólnym. 
Taka sama forma podziału mieszkania może zostać za-
sądzona w orzeczeniu sądowym. Przesłanką do takiego 
podziału jest sytuacja, w której żaden z małżonków nie 
byłby w stanie spłacić drugiego.
Sytuacja ekonomiczna niejednokrotnie zmusza rozwie-

dzionych małżonków do korzystania z jednego mieszkania. 
Sąd rozstrzyga o sposobie użytkowania wspólnego miesz-
kania (niezależnie od posiadanego tytułu prawnego) tzn. 
wskazuje, z których pomieszczeń małżonkowie korzystają 
wspólnie, a z których osobno. Dodatkowo sąd może zamie-
ścić różnego rodzaju zakazy i nakazy – np. zakaz przypro-
wadzania osób trzecich do pomieszczeń wspólnych. Sąd 

może nakazać eksmisję, na żądanie drugiego małżonka. 
Dzieje się tak jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy jeden 
z  małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem, 
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Taka eksmisja nie 
oznacza jednak utraty prawa do lokalu. Ostateczne roz-
strzygnięcie w sprawie lokalu następuje często dopiero po 
rozwiązaniu małżeństwa w sądowym postępowaniu o po-
dział majątku wspólnego lub w umownym podziale dorob-
ku. Do eksmisji nie może dojść w sytuacji, gdy mieszkanie 
należy do osobistego majątku małżonka, który postąpił 
rażąco nagannie.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważ-
nienia, należy 
zawiadomić spół-
dzielnię, które-
mu z  małżonków 
przypadło prawo 
do lokalu miesz-
kalnego. Do 
momentu otrzy-
mania przez spół-
dzielnię takiej 
informacji byli 
m a ł ż o n k o w i e , 
odpowiadają so-
lidarnie za opłaty. 
Dotyczy to opłat 

m.in. pokrywających koszty związanych z  eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających 
na ich lokale, eksploatacją i  utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat 
zgodnie z postanowieniami statutu. 

W  postępowaniu rozwodowym tylko w  wyjątkowych 
sytuacjach dochodzi do formalnego podziału majątku 
wspólnego, zwykle w  większości spraw prowadzone jest 
odrębne postępowanie. Często struktura majątku jest nie-
zwykle złożona i  brak jest porozumienia pomiędzy mał-
żonkami w  kwestii takiego podziału. Jednakże sądowe 
rozstrzygnięcie sporu może być krzywdzące dla jednego 
z małżonków. Dzieje się tak wówczas, gdy każdy z nich pra-
gnął zachować mieszkanie na wyłączną własność (np. z po-
wódek sentymentalnych). W związku z powyższym najlep-
szym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia byłych 
małżonków i podpisanie umowy, która będzie uwzględnia-
ła interesy każdej ze stron. 

Marta Kuźma

Prawa do mieszkania po ustaniu małżeństwa
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Mieszkanie kupię 
– sprzedam!

Mimo pandemii Covid – 19 w  dalszym ciągu ob-
serwujemy sprzedaż mieszkań w  naszych zasobach 
na wysokim poziomie. Do sprzedaży mieszkania nota-
riusze wymagają zaświadczenia ze Spółdzielni, zawie-
rającego m.in. informację o braku zadłużenia oraz po-
twierdzeniu własności lokalu mieszkalnego, włącznie 
z numerem księgi wieczystej ( jeżeli jest ona założona). 
Odbiór takiego zaświadczenia jest możliwy po uprzed-
nim uregulowaniu opłat za dany miesiąc i stwierdzeniu 
ogólnego braku zadłużenia. 

W przypadku chęci zakupu mieszkania przez oso-
bę, która stara się o kredyt na jego zakup, banki rów-
nież wymagają zaświadczenia ze Spółdzielni, a  także 
założenia księgi wieczystej w  przypadku jej braku, 
celem wpisania hipoteki. Księgę wieczystą można za-
łożyć samodzielnie w Sądzie wypełniając odpowiedni 
wniosek i  dokonując stosownej opłaty samodziel-
nie lub poprzez Notariusza. W  obu przypadkach, na 
wniosek osoby, która posiada prawo własności lokalu 
mieszkalnego, należy pobrać ze Spółdzielni odpowied-
nie zaświadczenie.

Sprzedając mieszkanie pamiętajmy o  swoich pra-
wach i  obowiązkach. Wszelkie nadpłaty w  opłatach 
eksploatacyjnych do dnia aktu notarialnego podlegają 
co do zasady zwrotowi na konto zbywcy lub za zgodą 
zbywcy pozostają na koncie nabywcy. Nadpłata zosta-
nie zwrócona po złożeniu do Spółdzielni oświadczenia, 
w  którym należy wskazać numer konta bankowego. 
Często zbywcy posiadają także udział członkowski, 
który również podlega zwrotowi. Dokonać tego moż-
na w  sposób analogiczny jak przy nadpłacie. Zwrot 
udziału członkowskiego nastąpi po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadze-
nie Członków za rok poprzedni.

Tomasz Kołtun

Dodatek mieszkaniowy – komu?
Osoby będące w  trudnej sytuacji finansowej 

mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i zmniej-
szyć swoje zobowiązanie wobec Spółdzielni. 

Jeśli mieszkaniec spełnia jednocześnie trzy poniższe 
warunki może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
I warunek - posiadanie tytułu prawnego do mieszkania - 
osoby posiadające mieszkania lokatorskie, własnościowe 
a  także posiadające odrębną własność. Jeśli mieszkamy 
w lokalu należącym do kogoś innego, aby dostać dodatek, 
trzeba mieć zawartą tzw. umowę najmu; użyczenia. 

O  dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również 
osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie 
po wcześniejszym spisaniu ugody ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową dotyczącej sposobu spłaty zadłużenia pod wa-
runkiem, że zadłużenie nie powstało w trakcie pobierania 
poprzedniego dodatku. 
II warunek - nieprzekroczenie dochodu brutto - dla osoby 
samotnej nie może przekroczyć – 2 100,00 zł, zaś w gospo-
darstwie wieloosobowym – 1 500,00 zł na każdego człon-
ka rodziny. 
III warunek - metraż zajmowanego mieszkania, który nie 
może przekroczyć:
 dla 1 osoby - 35m2 + (30% normatywnej pow. użytko-

wej), czyli nie więcej niż 45,50 m2
 dla 2 osób - 40m2 + (30% normatywnej pow. użytko-

wej), czyli nie więcej niż 52,00 m2
 dla 3 osób - 45m2 + (30% normatywnej pow. użytko-

wej), czyli nie więcej niż 58,50 m2
 dla 4 osób - 55m2 + (30% normatywnej pow. użytko-

wej), czyli nie więcej niż 71,50 m2, albo 50% pod wa-
runkiem, że udział powierzchni pokoi i  kuchni w  po-
wierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Od 01.01.2014 r. można ubiegać się również o  dodatek 
energetyczny.
O dodatek energetyczny mogą starać się osoby, które :
1/ otrzymują przyznano dodatek mieszkaniowy
2/ są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawar-

tej z przedsiębiorstwem energetycznym 
3/ zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Z  wnioskiem o  przyznanie dodatku mieszkaniowego 
należy zgłosić się do biura Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 
w Zamościu pok. nr 15 lub 16, celem potwierdzenia przez 
Spółdzielnię wydatków na mieszkanie.

Decyzję o  przyznaniu dodatku mieszkaniowego i  do-
datku energetycznego wydaje Miejskie Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zamościu. 

Anna Kołtun
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Doskonale zdajemy sobie 
sprawę z  jakimi problemami 

zmagamy się jako 
mieszkańcy w  ostat-
nim czasie. Jest 
to okres szczegól-
nie trudny dla nas 

wszystkich, zarówno właścicieli 
mieszkań jak i  pracowników 
Spółdzielni ze względu na sza-
lejącą pandemię koronawirusa 
i ryzyko zakażenia się.

Długo zastanawialiśmy się 
w  jaki sposób zmienić funkcjo-
nowanie Zakładu Konserwacji, 
aby z  jednej strony ochronić 
pracowników oraz mieszkań-
ców, natomiast z  drugiej nie 
pozostawić właścicieli mieszkań 
z usterkami oraz poważnymi awariami.

Postanowiliśmy wprowadzić zmiany w  systemie go-
dzinowym pracy, ograniczyliśmy kontakt między pra-

cownikami Zakładu do minimum, 
wyposażyliśmy pracowników  
w  maseczki, rękawiczki oraz pły-
ny dezynfekujące, zakupiliśmy 
kombinezony na wypadek awa-
rii w  lokalu w  którym przebywa-

ją osoby na kwarantannie, przeprowadziliśmy sze-
reg rozmów z  pracownikami na tematy związane  
ze szczególnym przestrzeganiem tzw. zasady „DDM” (dy-
stans, dezynfekcja, maseczka).

Ze względu na bezpieczeństwo swoje i  miesz-
kańców ograniczyliśmy do minimum wyko-
nywanie usług nie wymagających pilnych in-
terwencji (np. wymiana baterii umywalkowej, 
kuchni gazowej, sedesu, żyrandola itp.) oraz 
wstrzymaliśmy czasowo przeprowadzanie pomia-
rów elektrycznych. Wyjątkiem są usługi wynikające  
z  winy mieszkańca, które należy usunąć w  trybie pilnym 
tak aby pozostali właściciele mieszkań czuli się bezpiecznie 
(np. pęknięty wężyk w  mieszkaniu powyżej lub wadliwe 
podłączenie wymienionego grzejnika).

W pierwszej kolejności skupiliśmy się na pracach gdzie 
kontakt na linii pracownik-mieszkaniec jest minimalny 
bądź mały, aczkolwiek wiadomo, że ze względu na specyfi-
kę pracy nie można tego całkowicie wyeliminować.

Przez cały okres trwania pandemii nasi pracow-
nicy przeprowadzają wszystkie prace na zewnątrz 
oraz usuwają usterki wodno-kanalizacyjne, elek-
tryczne oraz gazowe. Szczególnie jest to ważne 
w sytuacji gdzie większość urzędów czy firm została wpro-
wadzona w stan pracy zdalnej. W mieszkaniach do których 
musieliśmy wejść nasz pracownik zawsze posiadał masecz-
kę ochronną oraz przed wejściem dezynfekował ręce.

Przez cały czas niezmiennie w  weekendy 
i święta funkcjonuje telefon dyżurny.

W  związku z  tą sytuacją prosimy Państwa 
o  zrozumienie i  wyrozumiałość, nie zawsze 
usterka (szczególnie podczas pandemii) może 
być usunięta „od ręki”. Pomimo zachowania reżi-

mu sanitarnego również i MY napotkaliśmy na swoje pro-
blemy związane z Covid -19. 

Na koniec pozostaje Państwu i sobie życzyć dużo zdro-
wia oraz Wszelkiej Pomyślności z  okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia.

Bartosz Bujalski

Funkcjonowanie Zakładu Konserwacji 
w czasie trwania pandemii Covid 19.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o. o. 
w  Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją 
nr LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r. ogłoszoną 
w dniu 27.09.2019 r. orzeka: 
 o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej ta-

ryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zamość,

 o  zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na te-
renie miast Zamość, na okres 3 lat.

Nowa taryfa obowiązuje od 5 października 2019 r.
Link do strony z ogłoszeniem taryfy: 
https//wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/
Zgodnie z nową taryfą cena wody i ścieków wyniesie od-
powiednio:
- od 05.10.2019 r. do 04.10.2020 r. - 7,38 zł/m3,
- od 05.10.2020 r. do 04.10.2021 r. – 7,71 zł/m3,
- od 05.10.2021 r. do 04.10.2022 r. – 7,94 zł/m3.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskie-
go informuje, że rozliczenie zużycia wody i  ścieków za  
II półrocze 2020 r. nastąpi na podstawie średniej ceny  
t. j. dotychczasowej ceny wody i ścieków 7,38 zł/m3 obo-
wiązującej do 04.10.2020 r. oraz nowej ceny 7,71 zł/m3 
obowiązującej od 05.10.2020 r.

KOMUNIKAT PGK sp. z o.o. Zamość
o zmianie cen i stawek wody i ścieków 

dla miasta Zamość

Bezpieczeństwo naszej 
korespondencji

W  ubiegłym miesiącu upłynęło dokładnie 12 lat od 
chwili, gdy będące własnością Poczty Polskiej skrzynki na 
listy zostały zastąpione tzw. euroskrzynkami. W  wyniku 
ustawowych zmian nowe skrzynki zdawczo-odbiorcze 
stały się ogólnie dostępne dla wszystkich operatorów. Każ-
da skrytka na korespondencję przyporządkowana została 
dla danego lokalu mieszkalnego i od tego momentu sta-
ła się własnością osoby posiadającej lokal. To sprawia, że 
obowiązek ponoszenia kosztów związanych z  wymianą 
zamka lub drzwiczek ciąży wyłącznie na właścicielu skryt-
ki. Taką  naprawę właściciel może wykonać samodzielnie 
lub zlecić usługę swojemu zarządcy zobowiązanemu do 
bezzwłocznego jej wykonania. Co jakiś czas pojawiają się 
pytania o możliwość naprawy skrytek ze środków groma-
dzonych na funduszu eksploatacji lub funduszu remonto-
wym. Od razu warto wyjaśnić, że nie ma takiej możliwości. 
Wpłaty mieszkańców gromadzone na wspomnianych fun-
duszach mogą być przeznaczane jedynie na pokrywanie 
kosztów utrzymania, naprawy lub remontów części wspól-
nych nieruchomości. Zewnętrzna obudowa skrzynki na ko-
respondencję traktowana jest jak część wspólna, natomiast 
poszczególne skrytki już nie.

Konieczność naprawy skrytki, która uległa uszkodzeniu 
w wyniku czego pozostaje otwarta wydaje się zrozumiała 
i  oczywista. Do skrytki trafia większość naszej korespon-
dencji objętej ochroną prawną. Skrytka została skonstru-
owana w taki sposób, aby dostęp do korespondencji posia-
dał wyłącznie jej właściciel. W toku postępowań sądowych 
co pewien czas pojawia się opinia, że zabezpieczenie ko-
respondencji przed jej nieuprawnionym wyjęciem przez 
osobę trzecią jest obowiązkiem właściciela skrytki. Warto 
być świadomym, że w określonych sytuacjach nie będzie-
my mogli tłumaczyć się nieotrzymaniem korespondencji 
z powodu uszkodzenia skrytki, którego byliśmy świadomi 
i nic z tym nie zrobiliśmy.

Zasadność bezzwłocznej naprawy uszkodzonej skrytki na 
korespondencję nabiera szczególnego znaczenia w  okresie 
pandemii. Wprowadzona w  prawie pocztowym nowelizacja 
zezwala Poczcie Polskiej na dostarczanie naszej koresponden-
cji poleconej za pośrednictwem skrzynek zdawczo-odbior-
czych. Nie dotyczy to tylko przesyłek wysyłanych przez sądy, 
prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego. 
Pozostała korespondencja pozostawiona w skrzynce trakto-
wana jest jako dostarczona. Bez znaczenia jest tutaj fakt, że 
w wyniku uszkodzenia zamka korespondencja została wyjęta 
przez osobę nieuprawnioną i nie dotarła do adresata. 

Pozostawanie obojętnym na fakt, że nasza skrytka jest 
fizycznie otwarta i  dostępna w  zasadzie dla każdego wy-
daje się dalece niezrozumiałe. Tym bardziej, że większość 
z nas stara się na każdym kroku chronić swoją prywatność. 
Warto się nad tym zastanowić analizując zawartość dostar-
czanej do nas korespondencji, która z powodu uszkodze-
nia skrytki mogłaby trafić w niepowołane ręce.

W  zasobach naszej Spółdzielni naprawę skrytek kore-
spondencyjnych wykonuje odpłatnie Zakład Konserwacji. 
Taką usługę można zlecić dzwoniąc bezpośrednio do sie-
dziby Zakładu Konserwacji (tel. 84 638 03 68) lub za pośred-
nictwem administracji osiedla. Aktualny koszt wymiany 
zamka do skrytki wynosi 30 złotych, natomiast drzwiczek 
45 złotych. W przypadku innych, drobnych uszkodzeń skry-
tek wartość wykonanych napraw wyceniana jest indywidu-
alnie w oparciu o faktyczny czas pracy konserwatora.

Krzysztof Krzysztoń
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Wszyscy co pewien czas dokonujemy wymiany domo-
wych sprzętów RTV i  AGD. Zmieniamy  samochody, kom-
putery, telefony itp., za każdym razem nabywając sprzęt 
bardziej zaawansowany technologicznie. Nowe urządze-
nia mają więcej dodatkowych opcji, są bardziej funkcjo-
nalne, sprawne, oszczędne energetycznie, a w przypadku 
pojazdów samochodowych zdecydowanie bezpieczniej-
sze. Zmieniamy w zasadzie wszystko kierując się potrzebą 
otrzymania korzyści, których posiadany do tej pory sprzęt 
nie był w stanie nam zapewnić. 

Analizując w pełni naturalną potrzebę dążenia do po-
siadania wszystkiego co najlepsze dojdziemy do wniosku, 
że podobną zasadą kierujemy się w odniesieniu do posia-
danych usług. Zawierając wszelkiego rodzaju nowe umo-
wy dokonujemy takiej czynności oczekując otrzymania 
bardziej korzystnych od posiadanych 
dotychczas warunków. Chętnie 
korzystamy z  wszelkiego ro-
dzaju akcji promocyjnych, 
które stały się już natu-
ralnym elementem 
walki o klienta. 

Zjawisko ulepszania ofe-
rowanych usług dotyczy również sektora 
ubezpieczeniowego. Najczęściej 
oferta zawierająca bardziej atrak-
cyjne warunki odnosi się wyłącz-
nie do nowych klientów, jednak 
jak pokazuje rzeczywistość moż-
liwość otrzymania korzystniej-
szych warunków dotyczy również 
aktualnie ubezpieczonych osób. Do-
brym przykładem jest oferta zmiany warunków ubezpie-
czenia mieszkania płatnego przy czynszu. Aktualnie takie 
ubezpieczenie w  UNIQA TU S.A. posiada w  Spółdzielni 
1 735 właścicieli mieszkań, co w skali całych zasobów sta-
nowi około 40% ogółu lokali. Pomimo faktu, że dotychcza-
sowe warunki ubezpieczenia były korzystne i  nie  budziły 
zastrzeżeń, ubezpieczyciel postanowił je zmodyfikować 
i ulepszyć. W nowych warunkach poszerzony został zakres 
ubezpieczenia, a  także podwyższeniu uległy proponowa-
ne sumy ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne. 

W  praktyce właściciel mieszkania zmieniający swoją 
dotychczasową polisę otrzymuje konkretne korzyści w po-
staci szerszego zakresu ubezpieczenia. Nowe ubezpiecze-
nie w formule „All risk” (od wszystkich ryzyk) w istotny spo-
sób zwiększa ochronę naszego mienia. Przykładem mogą 

służyć występujące dość powszechnie pęknięcia ścian, 
które w  nowych, zmienionych warunkach zostały objęte 
ochroną ubezpieczeniową. Korzystnych zmian jest więcej, 
wszystkie zawarte zostały w  treści  dostępnych na stronie 
ubezpieczyciela „Ogólnych warunkach ubezpieczenia Bez-
pieczne Mieszkanie”.

W proponowanych, nowych warunkach ubezpieczenia 
mieszkania w  istotny sposób poszerzona została również 
ochrona naszej odpowiedzialności cywilnej. Przykładem 
może być objęcie ochroną szkód będących wynikiem tzw. 
„rażącego niedbalstwa”. Zgodnie z  nowymi warunkami 
ubezpieczyciel pokryje wyrządzone przez nas szkody na-
wet wtedy, gdy będą one następstwem skrajnie nieodpo-

wiedzialnego postępowania. Może to być np. pozosta-
wienie włączonego żelazka, które doprowadzi do pożaru.

Kolejną korzyścią jest ulepszenie usługi 
assistance, w  ramach której ubez-

pieczyciel pokryje koszty po-
mocy fachowców oraz części 

zamiennych zepsutego 
sprzętu RTV, AGD i PC, do 

kwoty 1  500,00 zł. Je-
dynym ograniczeniem 

jest w  tym przypadku wiek 
posiadanych przez nas urzą-
dzeń. Konkretne informacje 

dotyczące usługi assistance, 
którą objęci są prawie wszy-
scy właściciele lokali posia-

dający dobrowolne ubezpie-
czenie mieszkania przy czynszu, 

uregulowane zostały w  „Szczególnych warunkach 
ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie”.

Wzrost cen towarów i usług, a także bogacenie się na-
szego społeczeństwa posiadającego w  swoich lokalach 
coraz droższe wyposażenie oraz sprzęty przełożył się rów-
nież na większe koszty likwidacji szkód majątkowych. Takie 
zjawisko dotyczy zarówno szkód w wyniku których uszko-
dzeniu lub zniszczeniu uległ ubezpieczony przez nas nasz 
majątek, jak również odszkodowań wypłacanych z naszej 
polisy w  ramach odpowiedzialności cywilnej. Coraz czę-
ściej zdarzają się przypadki, że zawarta w  polisie suma 
ubezpieczenia lub suma gwarancyjna nie wystarcza na po-
krycie całości szkód. 

Uwzględniając takie negatywne zjawisko ubezpie-
czyciel zdecydował się w  zmienionych warunkach ubez-
pieczenia mieszkania zaproponować nowe, bardziej ko-

Bardziej korzystne warunki ubezpieczenia mieszkania
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rzystne stawki. Już po ich wstępnej analizie stwierdzimy, 
że sumy ubezpieczeń oraz sumy gwarancyjne wzrosły 
nieproporcjonalnie do stawek miesięcznych opłat. Przy-
kładem może służyć najniższa w obowiązujących dotych-
czas polisach suma ubezpieczenia wynosząca 10.000,00 
zł, za którą należy opłacać miesięczną stawkę w wysokości 
10,00 zł. Zmienione warunki zawarte w ubezpieczeniu Bez-
pieczne Mieszkanie przewidują, że najniższą sumą ubez-
pieczenia jest 18  000,00 zł za którą powinniśmy zapłacić 
miesięcznie 12,00 zł. Jak widać za opłatę wyższą o  20% 
otrzymujemy ochronę większą o  80%. W  żaden sposób 
nie można nazwać tego podwyżką, ponieważ za niewielką 
dopłatą otrzymujemy prawie dwa razy większą ochronę. 
Warto mieć świadomość, że wysokość sumy ubezpieczenia 
oraz sumy gwarancyjnej będzie miała ogromne znaczenie 
w przypadku szkód znacznych rozmiarów, które z uwagi na 
bardzo wysokie koszty likwidacji mogą okazać się szcze-
gólnie dotkliwe. Przykładem takich szkód są zniszczenia 
wywołane pożarem.

Część właścicieli lokali, która wcześniej miała możliwość 
zapoznania ze szczegółami nowej oferty dokonała zmia-
ny swojej polisy. Osoby takie otrzymały znacznie szerszą 
ochronę na bardziej korzystnych warunkach finansowych. 
Po przeanalizowaniu oferty w  pełni świadomie zmieniły 
dotychczasowe warunki ubezpieczenia swojego mieszka-
nia kierując się potrzebą posiadania lepszej, od dotychcza-
sowej ochrony własnego mienia oraz negatywnych skut-
ków postępowania w wyniku którego mogłyby wyrządzić 
komuś szkodę. 

Można się spodziewać, że nowa oferta zostanie wkrótce 
przedstawiona pozostałym właścicielom mieszkań, którzy 
w dalszym ciągu posiadają ubezpieczenie mieszkania przy 
czynszu na  niezmienionych warunkach. Warto się z  taką 
ofertą zapoznać, by być świadomym proponowanych 
zmian oraz wynikających z nich korzyści. 

Krzysztof Krzysztoń

Budowa bez pozwolenia i zgłoszenia 
19 września 2020 r. weszła w  życie ważna zmiana 

w  prawie budowlanym. Nowelizacja ustawy pozwala na 
rozpoczęcie inwestycji bez uprzedniego 
zgłoszenia jej i otrzymania 
pozwolenia budow-
lanego. Uproszczo-
na procedura odnosi 
się przede wszystkim 
do obiektów niezbęd-
nych w  gospodarstwie 
rolnym, ale nie tylko. Od 
września można budować 
wolno stojące parterowe 
budynki gospodarcze o po-
wierzchni nie przekraczają-
cej 35 mkw tj. garaże, tarasy, altanki, oranżerie, 
przydomowe ganki. Na działce do 500 mkw nie można bez 
pozwolenia i zgłoszenia wybudować więcej niż dwa takie 
obiekty.

Oddanie osocza przez ozdrowieńca a ulga po-
datkowa w PIT

W związku z panującą pandemią COVID-19 ozdrowień-
cy, którzy zdecydują się oddać osocze będą mogli skorzy-

stać z ulgi na cele krwiodawstwa. Aby skorzystać z odlicze-
nia podatnik musi otrzymać zaświadczenie 

od jednostki pobierającej 
krew o ilości oddanej hono-
rowo krwi lub jej składni-
ków. W  przypadku odda-
nia osocza do końca roku 
2020 będziemy mogli 
skorzystać z  ulgi za ten 
rok, natomiast jeśli do-
konamy tego w  przy-
szłym roku z ulgi sko-
rzystamy w 2022 roku 

składając zeznanie za 2021 r. 
Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość oddane-

go osocza przez przyjęty przelicznik. Ekwiwalent za 1 litr 
pobranej krwi wynosi 130 zł. Taką darowiznę należy wyka-
zać w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 bądź PIT-28 dołączając za-
łącznik PIT/0. Ulga na darowizny w PIT wynosi 6% dochodu 
rocznie i odnosi się do wszystkich darowizn. 

Estoński CIT 
Od 1 stycznia 2021 spółki kapitałowe tj. spółka z.o.o. 

i  spółka akcyjna, w  których udziałowcami/akcjonariu-
szami są tylko i  wyłącznie osoby fizyczne, będą mogły 

Ciekawostki Podatkowe
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skorzystać z odroczenia poboru podatku dochodowego 
do momentu wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Ozna-
cza to brak podatku dopóki zyski pozostają w  spółce. 
Podatnik będzie mógł wybrać nowy model rozliczeń na 
okres 4 lat i  przedłużyć go na kolejne 4 lata przy czym 
musi notować wzrost inwestycji o  15% w  ciągu dwóch 
lat. Estoński CIT ma zachęcić firmy do inwestowania zy-
sku w własny rozwój a nie przeznaczania go na wypłatę 
dywidend czy pokrycie straty. Jego zadaniem jest popra-
wienie płynności finansowej, zdolności kredytowej oraz 
produktywności.

Kryteria jakie małe i  średnie spółki kapitałowe muszą 
łącznie spełnić są następujące:
 przychody nie mogą przekraczać 100 mln zł
 udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne
 spółka nie może posiadać udziałów w innych jednost-

kach gospodarczych
 przychody pasywne nie mogą przewyższyć przycho-

dów z działalności operacyjnej
 firma musi ponosić nakłady inwestycyjne 
 zatrudniać co najmniej 3 osoby z  wyłączeniem udzia-

łowców.
Estoński CIT jest stosowany w Estonii, Łotwie i Macedo-

nii. Są też plany wprowadzenia go na Ukrainie.

Ulga abolicyjna – zmiana zasad opodatkowa-
nia dochodów zagranicznych 

Od nowego roku zaczną obowiązywać znowelizowane 
przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej. Polacy pracujący za grani-
cą będą mogli nadal dokonywać odliczeń od podatku docho-
dowego, ale tylko do wysokości nieprzekraczającej 1360zł. 
Polska zawarła z  niektórymi państwami umowy o  unikaniu 
podwójnego opodatkowania na tzw. zasadach odliczenia 
proporcjonalnego. Zasada ta polega na możliwości pomniej-
szenia podatku od dochodu zagranicznego należnego do 
zapłaty w Polsce, o wartość podatku zapłaconego za granicą. 
Jest stosowana do rozliczeń z  takimi krajami jak: Australia, 
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Irlandia, Izrael, Ja-
ponia, Kanada, Litwa, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, 
Rosja, Słowacja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Zjed-
noczone Emiraty Arabskie.

Zmiana wysokości ulgi abolicyjnej może dotknąć polskich 
rezydentów podatkowych, czyli osoby, które spędzają na te-
rytorium RP więcej niż 183 dni w ciągu roku bądź ich centrum 
zainteresowań znajduje się na terytorium Polski. Jeżeli war-
tość zapłaconego podatku za granicą będzie niższa od podat-
ku należnego w Polsce wówczas taka różnica będzie musiała 
być dopłacona na rachunek polskich organów podatkowych.

Dominika Kołtun

Poniżej znajdą Państwo nasze rady pozwalające 
„łagodnie przetrwać” tę porę roku.
1. Zdrowa dieta oraz suplementacja witamin wspomoże 

Państwa organizm i korzystnie wpłynie na dobre samo-
poczucie. Jedzmy zdrowo, sezonowo i  lokalnie. Pijmy 
dużo wody oraz pamiętajmy o kiszonkach gdyż są nie-
zwykle bogatym źródłem witaminy C.

2. Dbajmy o  swoją kondycję, spacerujmy, krótko, długo, 
w słońcu czy w deszcz, to na pewno korzystnie wpłynie 
na naszą odporność.

3. Zróbmy przegląd garderoby: czapka, rękawiczki, szalik, 
ciepła kurtka i nieprzemakalne buty to podstawa.

4. Unikajmy stresu, czasami drobnostka potrafi wyprowa-
dzić nas z  równowagi, pamiętajmy jednak, że zdrowie 
psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne i cza-
sem nie warto denerwować się na zapas.

5. Pamiętajmy o  relaksie, który pomoże nam się odstre-
sować. Wieczór z  książką? Film w  wygodnym fotelu? 

A  może długa gorąca kąpiel? Pamiętajmy o  drobnych 
przyjemnościach, które poprawią nasz nastrój.

6. Dbajmy o swoje zdrowie i nie bagatelizujmy pojawiają-
cych się objawów choroby, w tym jakże trudnym czasie 
korzystajmy ze zdalnej konsultacji z lekarzem POZ

7. Utrzymujmy telefoniczny kontakt z rodziną i znajomy-
mi, w dobie pandemii unikajmy spotkań, ale też nie za-
pominajmy o swoich bliskich.

8. Pamiętajmy o  utrzymaniu odpowiedniej temperatury 
w domu oraz regularnie wietrzmy pomieszczenia. Ogrzewa-
my nie przepłacając - odsuńmy meble oraz firanki od grzejni-
ków, wietrzyć krótko ale efektywnie, otwierajmy okna szero-
ko, nie trzymajmy ich uchylonych przez dłuższy czas.

9. Uprzątnijmy balkony, usuńmy przedmioty które mogą 
stwarzać zagrożenie przy silnym wietrze.

10. Wymieńmy opony w  aucie na zimowe, pamiętajmy 
również o zimowym płynie do spryskiwaczy.

Ewa Gromek

Zima to czas w którym w sposób szczególny należy 
zadbać o siebie, swój dom jak i swoich najbliższych
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Gdy się Chrystus rodzi…
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

Rok 2020 - grudzień - doczekaliśmy najradośniejszych, 
najbardziej wyczekiwanych, najbardziej rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Jest to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń roku liturgicznego, upamiętniające narodziny Jezusa. 
Poprzedza je trzytygodniowy, pełen radosnego oczekiwa-
nia i  przygotowań Adwent. Zygmunt Gloger pisze: „Prze-
bywszy ciemne listopadowe i  grudniowe dni Adwentu, 
serce radowało się na Gody’’, czyli Boże Narodzenie kiedy 
to poprzedzała je uroczysta Wigilia na sianie lub słomie 
w mieszkaniu, ze snopem zboża w kącie izby. Słomą z tego 
snopa gospodarz obwiązywał drzewa, aby dobrze rodziły 
lub karmił zwierzęta. Gromadziła się wówczas także rodzi-
na w domu ojca, dziadka lub babki i wtedy wszyscy, nieraz 
z dalekich stron przybyli, łamali się opłatkiem, chlebem Bo-
żym, chlebem Aniołów ściskając się i składając sobie z głębi 
szczerych serc i  dusz życzenia najgorętsze. Tak rozpoczy-

nały się i dzisiaj zaczynają się podobnie obchody Bożego 
Narodzenia (24 grudnia) oraz piękne nastrojowe nabożeń-
stwo - odprawiane o  północy - pasterka. W  dniu Bożego 
Narodzenia (25 grudnia) w  świątecznie przystrojonych 
Kościołach odbywają się msze, podczas których kapłani za-
kładają białe szaty liturgiczne. 26 grudnia świętujemy uro-
czystość upamiętniającą świętego Szczepana - pierwszego 
męczennika za wiarę chrześcijańską. Cyprian Kamil Norwid 
tak pisał o wieczerzy wigilijnej:

,,Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.’’

Wieczerza wigilijna była i jest najuroczyściej celebrowa-
nym posiłkiem przy wspólnym stole rodziny i najbliższych. 
Dla naszych przodków była wyrazem głębokiej wiary 
w tym m.in. łączności ze światem nadprzyrodzonym, która 
w  wigilijny wieczór jest szczególnie odczuwana. Do wie-
czerzy zasiadają wszyscy wraz z pojawieniem się pierwszej 
gwiazdy, której dzieci wypatrywały już od południa. Kola-
cję rozpoczynała wspólna modlitwa, po której gospodarz 
domu wypowiadał życzenia i następnie dzielono się opłat-
kiem, który na Lubelszczyznę dotarł w XVIII w., do innych 
regionów np. na Mazury i Warmię nieco później. Kajetan 
Kraszewski tak pisze o opłatku:

,, Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek
Symbol braterstwa, miłości i wiary,
Święty opłatek.
Dawniej po dworach chodzili kwestarze-
Przy nich Katechizm powtarzały dziadki,
I z Bożym słowem przynosili w darze
Białe opłatki.
Tuż za kwestarzem dążył organista,
Jakby na odpust, w świątecznej kapocie,
wraz z opłatkami sypał wierszów trzysta
i życzeń krocie’’

Było wiele zwyczajów wigilijnych i  bożenarodzenio-
wych np. w Lubelskiem gospodarz w czasie Wieczerzy wigi-
lijnej nabierał łyżkę kutii i rzucał o powałę – jeżeli przylepi-
ło się dużo ziaren, można się było spodziewać urodzaju na 
pszenicę. Na Mazowszu łyżki nie można było odkładać na 

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI…
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stół do końca Wieczerzy, co miało zapewnić dobre zdrowie. 
Pamiętano także o duszach zmarłych - ustawiano dla nich 
ławę przykrytą białym płótnem i stawiano talerzyk z opłat-
kiem. W niektórych regionach pozostawiano niesprzątnię-
ty stół, by dusze się posiliły. Władysław Reymont tak opisu-
je Wigilię u Borynów:

,,Uroczysta cisza zaległa izbę. Boryna się przeżegnał 
i  podzielił opłatek pomiędzy wszystkich, pojedli go ze 
czcią, kiedy ten chleb Pański. Chrystus się w owej godzinie 
narodził, to niech każde stworzenie krzepi się tym chlebem 
świętym. A chociaż głodni byli, boć to dzień cały o suchym 
chlebie, a pojadali wolno i godnie. Najpierw był buraczany 
kwas, gotowany na grzybach z ziemniakami całymi, a po-
tem przyszły śledzie w mące obtaczane i smażone w oleju 
konopnym, później zaś pszenne kluski z makiem, a potem 
szła kapusta z grzybami, olejem również omaszczona, a na 
ostatek (…) racuszki z  gryczanej mąki z  miodem zatarte 
i  w  makowym oleju uprażone, a  przegryzali to wszystko 
prostym chlebem (…) Jedli długo i  mało kiedy jeśli tam 
które rzekło jakie słowo, więc ino skrzybot łyżek o  wręby 
się rozlegał i mlaskanie (…)’’

Należy tutaj jeszcze wspomnieć o dwunastu potrawach 
i dzieleniu się po Wieczerzy opłatkiem ze zwierzętami, któ-
re w niektórych regionach były kolorowe w zależności od 
tego jakim zwierzętom miały być podawane. A  jeżeli po-
trawy to obowiązkowo ryba - pierwszy symbol chrześci-
jaństwa a  także chrztu i  odradzania się życia, ziarna zbóż 
- symbol życiodajnej mocy i dostatku, mak - symbol płod-
ności, obfitości i spokojnego snu, kiszona kapusta o życio-
dajnej mocy, chroniąca od złego i zapewniająca siłę, grzyby 
- tutaj wierzono, że umożliwiają nawiązywanie kontaktów 
ze zmarłymi, zapewniają szczęście i dostatek, miód - sym-
bol obfitości, szczęścia i miłości, orzechy zapewniające mą-
drość, pieniądze, płodność i pojednanie, owoce w tym jabł-
ka - symbole płodności, miłości, zgody, długowieczności, 
suszone śliwki odpędzały złe moce. Po Wieczerzy wigilijnej 
oczekiwanie na pasterkę - jedno z najpiękniejszych nabo-
żeństw. Już sama droga na mszę w cichej i białej zimowej 
scenerii, kościoły przystrojone, kapłani w  białych szatach, 
kolędy, szopki, żłobki - wszystko to budowało niesamowitą 
atmosferę tej jedynej w  roku nocy. Artur Oppman tak to 
opisuje w swoim wierszu pt. ,,Pasterka”:

Złoty blask się w oknach pali
niby łuną lśni czerwoną-
I kościółek widać w dali
I dzwonniczkę przygarbioną.
Siwy pleban mszę odprawia
I rzewnością wzbiera serce,

Zda się Chrystus sam się zjawia
Na wioskowej tej pasterce.

Jest wiele obrzędów związanych z  pasterką, wiele już 
odeszło w  zapomnienie. Zwyczaje pasterkowe są szcze-
gólnie zachowane i  obchodzone przez Górali, rozpalone 
w pobliżu kościołów ogniska, przygrywające kapele ludo-
we do wspólnego kolędowania, mieszkańcy starsi i dzieci 
w regionalnych strojach. Na Podhalu praktykowane są tzw. 
podłazy kiedy to kawalerowie, w odświętnych strojach od-
wiedzają domy swoich wybranek, sypią owies (sym- bol 
obfitości) i  składają gospodarzom życzenia na 
przykład takie:

Na scynście, na zdrowie,
Na to Boze Narodzenie, 
coby się Wom darzyło, mnozyło,
syćko Boskie stworzenie.
Cobyście mieli telo łowiecek, 
kielo w mrowiecnioku mrowecek.
Cobyście mieli telo wołków,
kielo na dachu kołków,
Cobyście mieli tylo konicków,
kielo w płocie kulicków.
W każdym kątku po dzieciątku,
a na pościeli troje,
ino cobyści nie podzieli, ze to ftore moje.
Na scynście, na zdrowie, na tyn nowy rok, coby
Wom wypad z pieca bok,
coby Wom z pieca wypadła ruła,
coby Wom gaździno schrubła.

W całej Polsce szczególnie na wsi zachowały się prze-
kazy o zabawach i dowcipach urządzanych przez młodzież 
po pasterce, szczególnie w pobliżu domów gdzie miesz-
kały dziewczyny - ściąganie bramek i chowanie ich w po-
bliżu, rozbieranie wozów i umieszczanie ich na dachach, 
zatykanie kominów itp. Po pasterce pierwszy dzień Świąt 
- Boże Narodzenie - najważniejsze Święto całego cyklu, 
obchodzone w rodzinnym gronie, przy obficie zastawio-
nym stole i  śpiewaniu kolęd. Nie urządzano w tym dniu 
hucznych zabaw - po prostu odpoczywało się. Wykony-
wano jedynie niezbędne prace w zagrodzie czy w domu 
w tym przy porządkowaniu i obrządku zwierząt. Nie na-
leżało sprzątać, rąbać drzewa, gotować, szyć, prząść. Naj-
większą radością dla dzieci była choinka a prezenty leżą-
ce pod choinką radowały nie tylko dzieci ale i dorosłych. 
Zanim w polskich domach pojawiła się choinka, w świą-
tecznie przystrojonych izbach królowała podłaźniczka 
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z zielonych drzew iglastych - była to gałąź sosny albo czu-
bek jodły lub świerka a wieszało się ją u powały czubkiem 
w dół. Inną jej odmianą był wieniec z jodłowych lub świer-
kowych gałązek - często spotykany i  dzisiaj w  naszych 
domach obok różnorodnych stroików. Według ludowych 
opowieści podłaźniczka nie tylko zdobiła dom ale także 
chroniła mieszkańców przed wszelkimi nieszczęściami, 
zapewniała dobrobyt i zgodę, chroniła przed chorobami, 
upiorami i złymi duchami. Choinki były ozdabiane zabaw-
kami z  bibuły, koloro- wych pa-
pierów. Wisiały na 
nich także jabłka, 
orzechy, pierniczki 
i  świeciły świecz-
ki w  lichtarzach. Po 
pierwszym dniu Świąt zaczynają odwie-
dzać nas kolędnicy - to piękny zwyczaj, nie zamy-
kajmy przed nimi drzwi, bo przecież te odwiedzające 
nas dzieci wkładają dużo pracy w  przygotowanie 
się do tej naszej polskiej tradycji - oby to byli praw-
dziwi kolędnicy, najlepiej dzieci. Do dzisiaj w  Polsce 
w wielu regionach chodzą weseli, kolorowi przebierańcy 
śpiewając pastorałki i kolędy, odgrywając sceny związane 
z Bożym Narodzeniem. 

Mości gospodarzu domowy szafarzu
Nie bądź tak ospały, każ nam dać gorzały 
Dobrej z alembika i do niej piernika.
Hej kolęda, kolęda!
Mościa gospodyni, domowa mistrzyni,
Okaż swoją łaskę, daj nam masła faskę,
Jeżeliś nie sknera, daj i kopę sera.
Hej kolęda, kolęda!

Grupa kolędnicza składała się na ogół z postaci betle-
jemskiej szopki, do której dołączały się rozmaite ludowe 
postaci np. diabeł, okrutny król Herod, wywijająca kosą 
kostucha, która porywała Heroda do piekła zapraszając 
słowami: 

„Za te wszystkie twoje zbytki choć do piekła, boś Ty 
brzydki”

Byli też baba, dziad, Cygan, Żyd, kominiarz, który sma-
rował wszystkich sadzą. Często kolędnicy mieli także mu-
zykantów ze skrzypkami, harmoszkami lub fujarkami. 
Był także turoń - rogaty, kłapiący wargami, sympatyczny 
zwierz, często przeganiany słowami:

„Idź turoniu do domu, nie zawadzaj nikomu, nie tuś się 
wychował, nie tu będziesz nocował’’

Ale większość naszych słowiańskich przodków wierzy-

ła, że turoń symbolizuje siłę i płodność i że udzieli swoich 
cech przyszłym plonom. Śpiewano:

,,Gdzie turoń chodzi tam się żytko rodzi.
A gdzie nie chodzi, tam się nie rodzi.
Gdzie jego stopy, tam staną kopy.’’

Czekamy więc zawsze na te najpiękniejsze nasze Święta 
- to przecież polska tradycja i  nie tylko polska. Bez naszych 
pięknych obrzędów, regionalnych obyczajów, wielowieko-
wych tradycji Polska nie byłaby Polską. Tradycja bowiem to 
dąb, któ- ry 1000 lat rósł w górę - niech nikt kiełka małego 
z  dę- bem nie przymierza. Tradycja naszych dziejów 

jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, 
świąteczna wieczerza. To jest ludu śpiewanie, 

to jest ojców mowa, to jest nasza historia, 
której nikt nie zmieni. Zachowaj-
my te tradycje w  pamięci a  także 

w miarę możliwości w działaniu. Chcie-
libyśmy chyba wszyscy, aby w tym roku Świę-

ta były piękne i  wzruszające, aby spadł śnieg 
i  aby była piękna, słoneczna, trochę mroźna pogoda, 
abyśmy mogli odwiedzać się i  świętować gromadnie, z  ro-
dzinami i znajomymi, wychodzić lub wyjeżdżać z dziećmi na 
sanki, łyżwy, narty, abyśmy byli prawdziwie radośni, szczęśliwi 
i jak zawsze wzruszeni do łez. Niestety - te Święta będą nieco 
inne, ale postarajmy się swoim optymizmem, wiarą w lepszą 
przyszłość przeżyć te święta po naszemu, po polsku. Życie to 
nie tylko radość ale i burze i smutek, ale przecież zazwyczaj 
tak bywa, że po burzy następuje błogi spokój, cisza i słońce. 
Postarajmy się tak myśleć - kierujmy się dobrymi wzorcami, 
które pozostawili nam nasi przodkowie w tym wielkie Posta-
ci naszego Narodu. Żal tylko, że tych wzorców mamy coraz 
mniej. Darujcie, że zakończę takim wierszykiem ubogim jak 
zwyczajny żłobek w zwyczajnej stajence:

Buon Natale! Dobrych Świąt!
Dobrych jak pod stopami ląd,
I dobrych życzeń, dobrych myśli,
I żeby ludzie dobrzy przyszli.
I żeby trochę śniegu spadło,
I żeby serce serce zgadło,
I żeby ludziom dobrej woli,
Bóg dobrych dni dożyć pozwolił.

Życzę wszystkim mieszkańcom naszego Osiedla Orzesz-
kowej-Reymonta i naszego Miasta radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2021 
Roku- Szczęść Boże. 

Janina Gąsiorowska
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Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Czas no-
wej nadziei, pojednania z bliskimi a także podsumowania 
kolejnego roku życia i snucia planów na przyszłość. Tego-
roczne Święta będą jednak inne niż te, do których zdąży-
liśmy się przyzwyczaić i na które zawsze czekamy. Ograni-
czenia liczby gości przy wigilijnym stole oraz strach przed 
chorobą i możliwością zarażenia bliskich nie pozwalają nam 
przeżywać tych dni odświętnie i  radośnie. Jak nie dać się 
zwariować i z godnością przygotować się do Bożego Naro-
dzenia? Na początek najlepiej ułożyć plan działania na cały 
grudzień. Nie odkładajmy zakupów (zarówno spożywczych 
jak i  prezentów) na ostatnią chwilę. Unikniemy tłumów 
w sklepach, a dzięki liście zakupów będą one przebiegały 
szybciej, sprawniej a w koszyku nie znajdziemy zbędnych 
rzeczy. Nie kupujmy rzeczy „na zapas” oraz jak dla tłumu 
gości. Coraz więcej sklepów dostosowując się do obecnej 
sytuacji oferuje możliwość zakupów on-line. Jeśli nie czu-
jemy się na siłach, możemy mieć np. prezenty z  dostawą 
pod drzwi. Dużo więcej czasu spędzamy teraz w  domu. 
Możemy pomyśleć jak to wykorzystać. Poszukajmy starych 
przepisów na potrawy i ciasta na które nigdy nie było cza-
su do zrobienia. Włączmy dzieci w przygotowania – niech 
pomogą nam przystroić dom, zrobić stroiki, ozdoby choin-
kowe, wykrawać i dekorować pierniczki itp. Święta Bożego 
Narodzenia spędzamy z rodziną, dlatego trudno nam sobie 
wyobrazić, że nie będziemy się mogli licznie zgromadzić 
przy świątecznym stole i nie odwiedzimy przyjaciół. Warto 

Wyznawcy prawosławia Święta Bożego Narodzenia 
obchodzą 7-8 stycznia (wigilia spożywana jest 6 stycznia). 
Jest to związane z kalendarzem juliańskim, którym posłu-
guje się w liturgii cerkiew. W cerkwiach nie ustawia 
się żłóbka, ponieważ nie ma tradycji przedstawiania 
postaci jako figur/rzeźb. Do adoracji wystawia się ikonę 
Bożego Narodzenia. Ikony zawsze opowiadają historię 
święta. Ustawia się je w centralnej części cerkwi po to, by 
wszyscy wierni mogli ją adorować. Oddają pokłony i cału-
ją ją wykonując znak krzyża. Według wschodniej tradycji 
ikony są kontynuacją objawienia. Każde ze świąt prawo-
sławnych („wielkich świąt” jest 12) ma swoją ikonę. Pa-
trząc na ikonę Bożego Narodzenia w centralnej części 
widzimy maleńkiego Chrystusa. Maryja jest niepro-
porcjonalnie większa od pozostałych postaci 

skorzystać z współczesnych mediów i komunika-
torów. W taki sposób możemy porozmawiać, zo-
baczyć się, pośpiewać kolędy, a nawet pograć w gry. Oczy-
wiście nie zastąpi nam to osobistego kontaktu, przytulenia 
się, złożenia życzeń i przełamania opłatkiem ale sprawi, że 
nie będziemy czuli się smutni i samotni w ten czas. Warto 
poświęcić też kilka chwil na przemyślenie i uzmysłowienie 
sobie tego, co najważniejsze. Czas pandemii pokazał nam, 
że praca zawodowa nie jest najważniejsza. Żyjemy w cią-
głym biegu nie mając czasu dla bliskich. Często nie wiemy 
jakie problemy mają nasi rodzice a nawet współmałżonek. 
Rozmowy były krótkie, urywane o bieżących problemach. 
Teraz, coraz częściej uświadamiamy sobie jakie relacje z bli-
skimi chcielibyśmy mieć nie tylko od święta. Pochylmy się 
też nad naszymi sąsiadami. Być może są wokół nas osoby 
samotne, starsze, schorowane, wymagające pomocy w za-
kupach. Czasami nawet krótka rozmowa, pytanie o  zdro-
wie, o  pomoc dla takiej osoby jest niezwykle ważna. Za-
cznijmy bardziej doceniać to, co w życiu jest najważniejsze. 
Nie zapominajmy o sobie nawzajem. Przypomnijmy sobie 
o tym, co ważne, a co nam umknęło. Zachowajmy rozwagę, 
by nie narażać na zakażenie siebie i naszych bliskich. Czas 
szybko płynie i zanim się spostrzeżemy, będziemy przygo-
towywać się do kolejnych świąt. Zróbmy wszystko, by te 
następne spędzić tak jak najbardziej lubimy w rodzinnym 
gronie, z magiczną atmosferą.

Katarzyna Szpakowska

i  znajduje się obok Syna. W  dolnej części przygnębiony 
Józef słucha jakiejś postaci. Teologia ikony mówi, że Józef 
nie może pogodzić się z  tym, że Syn Boży przyszedł na 

świat w tak skromnych warunkach. Tłem nie jest szopka 
Betlejemska nad którą widnieje gwiazda (jak jeste-
śmy przyzwyczajeni w  sztuce Zachodu), a  poszar-

pana skalista góra. Ma ona symbolizować świat, z którym 
człowiek musi się zmierzyć od czasu wygnania z Raju. Na 
ikonie Bożego Narodzenia przedstawiane są także chóry 

anielskie, pasterze i mędrcy ze wschodu. 
Boże Narodzenie jest jednym z  czterech „wielkich 

świąt” w  kalendarzu prawosławia, które poprzedza 
post. Tradycyjnie w wigilię nie spożywa się żadnego 

posiłku, aż do wieczerzy, która również ma post-
ny charakter. Tradycyjną potrawą na stole 

ŚWIĘTA W CZASACH PANDEMII

Święta Bożego Narodzenia u Braci Prawosławnych
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jest kutia. Sporządza się ją z pszenicy, miodu, maku i baka-
lii. Zamiast opłatka bracia prawosławni dzielą się prosforą 
– pszennym chlebem eucharystycznym. Jest to niewielka 
bułeczka na której są odciśnięte wizerunki Chrystusa. Na-
bożeństwa w  pierwszy dzień świąt rozpoczynają się tuż 
po północy tzw. Wieczornym Czuwaniem. Główna Liturgia 
rozpoczyna się ok. godz. 2-4 nad ranem i trwa ponad dwie 
godziny. 

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy ok. 600 
tys. wiernych. Ostoją polskiego prawosławia jest ludność za-
mieszkująca wschodnią Białostocczyznę identyfikująca się 
najczęściej z narodowością białoruską. Szacuje się, że na Bia-
łostocczyźnie mieszka blisko 70 proc. wszystkich wyznaw-
ców prawosławia w Polsce. Na Podlasiu znajduje się również 
miejsce kultu prawosławnych Święta Góra Grabarka. 

Katarzyna Szpakowska

Przed nami wyjątkowy czas, 
trudny ze względu na sytuację 

izolacji społecznej spowodo-
wanej stanem zagrożenia epi-
demicznego a  zarazem radosny, 
ponieważ oczekujemy na Święta 

Bożego Narodzenia. Jednak nie wszy-
scy mieszkańcy naszej Spółdzielni mogą ze spoko-

jem oczekiwać na te wyjątkowe dni. Wśród nich jest wiele 
osób starszych, samotnych i ubogich. Wychodząc naprze-
ciw ich potrzebom Spółdzielnia od wielu lat przeprowadza 
akcję pomocy świątecznej. Corocznie weryfikujemy i  wy-
bieramy grupę najbardziej potrzebujących mieszkańców, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z przyczyn od siebie 
niezależnych. Wsparcie otrzymują osoby ubogie, starsze, 
samotne i  niepełnosprawne. Informacja o  najbardziej 
potrzebujących mieszkańcach jest przekazywana przez 
pracowników administracji osiedlowych. Administratorzy 
i  gospodarze terenu są najbliżej mieszkańców, dlatego 
niejednokrotnie znają ich potrzeby i  problemy. Spośród 
wskazanych przez nich rodzin, wybierane są te najbardziej 
potrzebujące pomocy. Dla nich przygotowywane są pacz-
ki z produktów spożywczych takich jak: konserwy mięsne 
i  rybne, pakowane próżniowo wędliny, makarony, kasze, 

ŚWIĄTECZNA PACZKA
ryż, olej, herbata, kawa, i  ciastka. Część produktów zaku-
puje Spółdzielnia. Co roku również występujemy o wspar-
cie rzeczowe do firm, które od wielu lat wspierają akcję 
pomocy potrzebującym. To dzięki ich wsparciu paczki są 
większe i bardziej wartościowe. Każdego roku „świąteczna 
paczka” dociera do wielu rodzin. Akcja pomocy świątecznej 
ma być dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytu-
acji umocnieniem w zmaganiach, przywróceniem nadziei 
i  wiary w  bezinteresowną dobroć ludzi. Dziękujemy dar-
czyńcom, którzy w roku bieżącym ale również w poprzed-
nich latach wsparli akcję „Świątecznej paczki”.

1. Mars Dystrybucja Sp. z o. o. 
2. Piekarnia Kucharscy s.c. Elżbieta Kucharska, Adam 

Kucharski
3. Piekarnia Łepik – Kazimiera Łepik Robert Łepik Sp. j. 
4. Janina Kostrubała Feniks s.c. 
5. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Dariusz Otrocki 
6. „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu 
7. P.P.U.H Grześ Grzegorz Kuna 
8. Firma Janusz Bieliński 
9. Zieleniak s.c. Krystyna Gorzkiewicz i Wojciech Rycak
10. Carrefour Zamość

Marzena Hubala

Mityng modelarski modeli latających na uwięzi 
klasy F2B

W dniach 25-26 lipca 2020 roku modelarze ze Spółdziel-
ni gościli w  Tuszowie Narodowym na Mityngu modelar-
skim modeli latających na uwięzi klasy F2B. W ciągu dwóch 
dni wykonali kilkadziesiąt lotów modelami samolotów 
szkolnych na uwięzi. Obserwowali też loty modeli wyczy-
nowych, akrobacyjnych na uwięzi w wykonaniu reprezen-

tantów Polski na Mistrzostwa Euro-
py i Mistrzostwa Świata. 

V Mityng Modelarski w Zamościu
W  dniu 21.08.2020 roku na terenach zielonych Osiedla 

Planty w Zamościu odbył się V Mityng Modelarski. W spotka-
niu wzięło udział dziewięć zespołów Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z terenu miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego. 

WYDARZENIA KULTURALNE 
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Rywalizację przeprowadzono w dwóch klasach modeli lata-
jących – rzutków F1 (zawodnicy wykonali trzy kolejki lotów 
- po trzy loty) i z napędem gumowym F1G/N (dwie kolejki 
lotów - po dwa loty). Ocenie podlegały dwa najlepsze loty 
oraz dwa najlepsze wyniki z  tych kolejek. Sędzią głównym 
był Pan Krzysztof Korzeniowski. I miejsce zajął WTZ z Lipiny 
Starej. Na zakończenie zawodów Pan Andrzej Niezgoda - In-
struktor Modelarstwa Lotniczego przeprowadził pokaz lotu 
szkolnego modelu akrobacyjnego na uwięzi.

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy 
balkon i ogródek przyblokowy”

W dniu 04.09.2020 r. w Świetlicy Osiedlowej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego na ul. Wiejskiej 17 
odbyło się uroczyste rozdanie nagród wyróżnionym w kon-
kursie na „Najładniejszy balkon i  ogródek przyblokowy 
2020”. Fundatorem nagród było Towarzystwo Ubezpieczeń 
„UNIQA”. Nagrodzonych zostało 7 balkonów i 3 ogródki przy-
blokowe. Cieszymy się, że pomimo trwającej pandemii nasi 
mieszkańcy dbają o  wygląd swoich balkonów i  ogródków 
przyblokowych. Z każdym rokiem komisja konkursowa ma 
coraz trudniejsze zadanie, gdyż przybywa pięknie ukwieco-
nych balustrad i zasadzonych powierzchni. Jeszcze raz skła-
damy serdeczne gratulacje na ręce zwycięzców! 

Spotkanie dla dzieci i  młodzieży „Pożegnanie 
wakacji – zabawy z koroną”

Piątkowe popołudnie dnia 04.09.2020 r. należało do 
dzieci i młodzieży. Na terenach rekreacyjnych nad rzeką Ła-

buńką od godziny 16:30 do 18:30 animatorzy prowadzili gry 
i zabawy. Każdy znalazł coś dla siebie. Były quizy z nagro-
dami, w których trzeba było wykazać się wiedzą na temat 
utrzymania zasad bezpieczeństwa w  czasie pandemii, 
a także rywalizacje sportowe. Dzieci mogły same puszczać 
duże bańki mydlane oraz stać się, dzięki pomalowanej 
buzi, wymarzonym zwierzątkiem. Gościliśmy również fir-
mę „EDUKIDO” prowadzącą na co dzień edukacyjne zaję-
cia z klockami Lego. Najmłodsi mogli pojeździć jeździkami 
oraz pobawić się na matach. Podczas imprezy pojawił się 
także EMPIŚ czyli Wielki Ptak z Archipelagu Roztocze w Bu-
dach, który chętnie fotografował się oraz losował atrakcyj-
ne nagrody w kończącej spotkanie loterii fantowej. 

Jubileusz 70-lecia Koła Wędkarskiego Padwa 
W  piękne sobotnie popołudnie dnia 12.09.2020 r. 

w  miejscowości Józefów Koło Wędkarskie Padwa obcho-
dziło 70-lecie istnienia. Obchody jubileuszu rozpoczęły się 
od zawodów towarzyskich (spławik). Następnie Prezes Koła 
opowiedział o historii oraz planach Koła na przyszłość. Na-
stępnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy składali gra-
tulacje i życzenia. Po części oficjalnej wszyscy zebrani zo-
stali zaproszeni na poczęstunek i urodzinowy tort. Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej jeszcze raz składa najserdecz-
niejsze życzenia dalszej owocnej działalności oraz wszelkiej 
pomyślności, aby pasja, którą Państwo pielęgnujecie i roz-
wijacie sprawiała wiele radości i była źródłem satysfakcji. 

IX Zawody Halowych Modeli Latających Szy-
bowców klasy F1N

W dniu 17.09.2020 roku na Hali Sportowej Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Zamościu odbyły się IX Zawody Halowych 
Modeli Latających Szybowców klasy F1N. W  Zawodach 
wzięło udział dziesięć zespołów zawodników z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z  terenu miasta Zamość oraz z  powiatu 
zamojskiego. Każda drużyna wytypowała po trzech zawod-
ników, którzy wykonali dwie kolejki lotów po trzy w każdej. 
Ocenie podlegał czas lotu modelu. Do oceny końcowej 
kwalifikowały się dwa najlepsze wyniki każdego zawodnika 
z dwóch kolejek. I miejsce zdobył WTZ z Lipiny Starej. 
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Już pół roku u nas mieszka,
to on, koronawirus, ale nie koleżka.
Siedzi cicho przyczajony, tu Was dorwę
tam dopadnę, ale hola- stop!
My Cię tu nie chcemy, bo dbamy o siebie
Maseczki zakładamy.

Choć nas krew zalewa jasna
bo całować się nie można,
to rzecz oczywista.
Ale człowiek musi kochać,
czy w wirusie, czy już po nim
życie dalej się niech toczy.

Stres nas też od środka zżera,
niech ten wirus porwie cholera.
A seniorzy też się boją,
w dwumetrowych odstępach w kolejce stoją.
Ale wirus im nie grozi,
bo wciąż duchem piękni, młodzi.

Już dosyć mamy w zamknięciu siedzenia,
wirus w głowie zawrócił od nic nie robienia.
Choć on do nas ciągle pcha się-
może Bóg sprawi, że w nasze drzwi nie trafi.

KORONAWIRUS

Barbara Szura

(jeden z wierszy konkursowych)

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Zwracajmy uwagę i pamiętajmy o sąsiadach, w szczególności osobach starszych i samot-

nych, które mogą potrzebować pomocy w czasie epidemii koronawirusa! Zainteresujmy się 
czy ktoś „za ścianą” nie potrzebuje naszej pomocy przy zrobieniu codziennych zakupów lub 
lekarstw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w  Zamościu wraz z  Fundacją 
Wszystko Mogę z myślą o osobach starszych, samotnych i z niepełnosprawnością, zamieszku-

jących zasoby Spółdzielni, oferuje pomoc w zakupie leków, żywności i niezbędnych środków czystości.
Osoby potrzebujące prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu: 84-63-80-334
Osoby zainteresowane wolontariatem i pomocą osobom starszym w zakupach proszone są również o kontakt telefonicz-
ny (84-63-80-334) lub mailowy kadry@sml.zamosc.pl. W tym trudnym okresie życzymy Państwu zdrowia i spokoju.

Wszyscy mamy jego dosyć, 
więc na szczepionkę czekamy.
A czas płynie i ucieka,
ale wirus nie czeka.
Wciąż zakażeń nowych przybywa,
więc może trzeba się gdzieś zmywać.

Lecz gdy z hukiem go pokonamy,
to wszyscy ze sobą się spotykamy. 
Bo człowiek to istota stadna
nie umie żyć w samotności,
bo psychika wysiada.
Więc głupi wirusie-
my nie chcemy tu Cię!
Zmiataj tam, gdzie pieprz rośnie
bo tu jesteś nieproszonym gościem.

Spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”
23 września 2020 roku w świetlicy osiedlowej przy ulicy 

Orzeszkowej 28 w Zamościu odbyło się spotkanie z cyklu 
„Ciekawy człowiek”. Gościliśmy Pana Huberta Chwedyka, 
który jest pasjonatem historii oraz kolei wąskotorowej. Jest 
współautorem książki „Hrubieszowskie koleje wąskotoro-
we” oraz autorem książki „Koleje wąskotorowe ordynacji 
zamojskiej”. Pan Hubert opowiedział jak budowano kolej 
wąskotorową w naszych okolicach już od czasów pierwszej 
wojny światowej. Dowiedzieliśmy się z  jakich materiałów 

były budowane tory, skąd brano siłę roboczą. Mogliśmy 
zobaczyć na zdjęciach mapy ówczesnych tras, przystanki 
kolejowe jakie były w Zamościu i okolicznych miejscowo-
ściach, lokomotywy (wygląd oryginalny i odrestaurowany), 
wagony oraz miejsca w których do dziś możemy podziwiać 
pozostałości tych tras. Pan Hubert z zawodu jest policjan-
tem. W  wolnym czasie bierze udział w  rekonstrukcji oko-
licznych bitew, zgłębia historię regionu. Mamy nadzieję, 
że jeszcze nie raz będziemy mogli słuchać opowieści Pana 
Huberta. 
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System internetowy umożliwiający każdemu mieszkańcowi Spółdzielni dostęp do własnej kartoteki księgowej po-
wstał pod koniec 2007 roku. System umożliwia przy pomocy łącza internetowego sprawdzenie wysokości aktualnych nali-
czeń pobieranych za użytkowanie lokalu mieszkalnego, a także salda opłat eksploatacyjnych. Można również zapoznać się 
ze szczegółową ewidencją poszczególnych naliczeń oraz dokonanych wpłat. Ponadto program daje dostęp do kartoteki 
z danymi osobowymi oraz cechami zamieszkiwanego lokalu. 

Aby skorzystać z elektronicznej informacji zainteresowana osoba powinna posiadać dostęp do Internetu. Udostępnie-
nie dokonywane jest poprzez stronę internetową Spółdzielni www.smlukasinski.zamosc.pl. Do obsługi programu wystar-
czy zwykła przeglądarka internetowa.

Legitymująca się tytułem prawnym do lokalu osoba otrzymuje identyfikator (login) i hasło startowe. Powyższe dane po oka-
zaniu dowodu osobistego uzyskamy w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Wiejskiej 17, pokój numer 11. W tym samym momencie 
informatyk Spółdzielni pełniący jednocześnie funkcję administratora programu uaktywnia osobiste konto mieszkańca.

Po wejściu na stronę internetową Spółdzielni zainteresowana osoba powinna kliknąć na zakładce „Twój czynsz”. Auto-
matycznie zostanie ona przekierowana na serwer z danymi. 

Internetowy dostęp do wysokości 
naliczeń i salda opłat eksploatacyjnych

W oknie logowania powinna wprowadzić otrzymane wcześniej w Spółdzielni login i hasło. Prawidłowe zalogowanie 
umożliwia dostęp do danych wyłącznie osoby zainteresowanej.

Sprawdzanie własnych danych za pomocą łącza internetowego pozwala w sposób szybki i skuteczny, a co ważniejsze 
bez wychodzenia z domu, uzyskać natychmiastowy dostęp do interesujących nas informacji. Jest to bardzo korzystna 
usługa, która z każdym dniem zyskuje coraz więcej zwolenników. 

Szczegóły dotyczące korzystania z informacji elektronicznej, a także niezbędną pomoc możemy uzyskać w siedzibie 
Spółdzielni pokój nr 11, lub dzwoniąc pod numer 84 638 03 64.

Zarząd SM
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Związana z  pandemią konieczność 
zachowania ostrożności i dystansu spo-
łecznego, jak też zbliżający się okres 
świąt Bożego Narodzenia sprawia-
ją, że wzrasta zainteresowanie za-
kupami w  Internecie. Zakupy w sie-
ci są szybkie i wygodne, a towar trafia 
wprost pod drzwi naszego domu – to 
dodatkowa korzyść z  zakupów online. 
Niestety wykorzystują to również oszuści. Warto 
o tym pamiętać, aby nie stracić pieniędzy. 

Minimalizując ryzyko nieprzyjemnych sytuacji w czasie 
internetowych zakupów warto przestrzegać kilku zasad. 
Oto one: należy korzystać ze znanych i będących na rynku 
już kilka lat sklepów internetowych. Często oszuści zakła-
dają konto/firmę/stronę na krótki czas, w którym oszukują 
wiele osób i zamykają swoją „działalność”. Przed finalizacją 
zakupów zawsze należy sprawdzić wiarygodność sprze-
dawcy. Czytając komentarze innych kupujących można się 
wiele dowiedzieć. Dobrze jest również ustalić dane sprze-
dawcy: nazwę firmy lub imię i  nazwisko, adres, telefon 
kontaktowy oraz możliwości kontaktu z nim. Warto także 
sprawdzić, jakie sprzedawca daje możliwości dostawy to-
waru, czy możemy zakupić daną rzecz z wysyłką za pobra-
niem, czy jest możliwy odbiór osobisty. Jeśli jedyną opcją 
jest wpłata na konto bankowe – wówczas należy dokładnie 
sprawdzić sprzedawcę. Realizując zamówienie nie należy 
ulegać presji dokonywania natychmiastowych płatności. 
Nie przyspieszy to realizacji transakcji, a w przypadku nie-
uczciwych sprzedawców możemy stracić pieniądze. 

Szczególną ostrożność należy zachować podczas roz-
mów i transakcji zawieranych przez komunikatory interne-
towe – pamiętaj, że rozmówca może w dowolnej chwili za-
blokować możliwość konwersacji i usunąć treść rozmowy. 
Profil osoby sprzedającej również może być fikcyjny i stwo-
rzony na potrzeby oszustwa. Należy dokładnie sprawdzić 
profil sprzedającego – czy zamieszczane przez niego zdję-
cia nie pochodzą z Internetu, ilu ma znajomych, czy wcze-
śniej udostępniał treści lub pisał posty. 

Warto również zwrócić uwagę na podejrzane linki lub 
też wiadomości tekstowe wysyłane na telefon. Informacja 
o konieczności dopłaty kilku złotych może kosztować utra-
tę oszczędności z konta bankowego. Po kliknięciu w treść 
przesłanego SMSem linku następuje przekierowanie na 
stronę bankową. Realizując przelew na wskazaną kwo-
tę udostępniamy oszustom możliwość realizacji innych 
transakcji. W kilka minut z konta mogą zniknąć wszystkie 
oszczędności. 

Popularność „sieci” rośnie również wśród 
dzieci. 

W  dzisiejszej pandemicznej sytuacji 
dzieci i młodzież coraz więcej czasu spę-
dzają przed komputerem. Serfują po 

sieci dla przyjemności, dla własnych celów 
lub też korzystają z Internetu w związku z ko-
niecznością uczestnictwa w zajęciach online. 

A  to oznacza, że rodzice chcący zapewnić im bezpie-
czeństwo powinni mieć znacznie szerszą świadomość niż 

kiedyś. Muszą być czujni pod kątem prowadzonych przez 
dzieci aktywności w  świecie wirtualnym. Dzieciom trze-
ba ufać, jednak niech to zaufanie będzie ograniczone. Od 
czasu do czasu warto sprawdzić zawartość telefonu lub 
komputera użytkowanego przez dziecko. Warto także za-
poznać się z  historią przeglądanych przez dziecko stron, 
monitorować treści, jakie przesyłają za pośrednictwem 
portali społecznościowych, czy innych aplikacji służących 
do komunikacji. Ponadto należy właściwie zabezpieczyć 
użytkowany przez dziecko komputer, np. poprzez wpro-
wadzenie zabezpieczenia sieci domowej, które nie tylko 
będą blokować i filtrować strony, lecz także mogą ochro-
nić sieć i urządzenia przed hakerami i zagrożeniami inter-
netowymi. Dobrym pomysłem na ochronę jest również 
wprowadzenie zabezpieczeń routera, które umożliwiają 
zarządzanie urządzeniami (np. odłączanie niepożądanych 
urządzeń od sieci), kontrolują korzystanie z mediów spo-
łecznościowych, blokują nieodpowiednie strony interneto-
we i  ograniczają czas używania urządzeń. Chronić należy 
także smartfony,  instalując najnowsze wersje oprogramo-
wań. Dla bezpieczeństwa istotne jest także pobieranie tyl-
ko wiarygodnych aplikacji z  oficjalnych sklepów, a  przed 
instalacją sprawdzanie uprawnień aplikacji. 

Z dziećmi należy rozmawiać m.in. o zagrożeniach pły-
nących z  Internetu. Należy im uświadomić, że wirtualny 
świat niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, a z sieci nale-
ży korzystać zachowując rozsądek i rozwagę. Młodzi ludzie 
często nawiązują w sieci kontakty i nowe znajomości. Nie-
stety, nie wszyscy mają uczciwe zamiary – o tym zagroże-
niu również trzeba rozmawiać z młodzieżą. Należy uświa-
domić im, że aby nie stać się łatwym celem internetowego 
przestępcy, przede wszystkim nie należy podawać o sobie 
zbyt wielu informacji, w szczególności danych wrażliwych, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu czy kodów PIN. Nie 
należy podawać swoich prawdziwych danych, ale posłu-
giwać się nickiem. Pod żadnym pozorem nie można udo-
stępniać nieznajomym swoich zdjęć. Nigdy, bowiem nie 
wiadomo do końca, kto jest po drugiej stronie monitora. 
Dobry kontakt z dzieckiem oraz wzajemne zaufanie sprawi, 
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że jeśli nawet dziecko otrzyma wulgarną lub niepokojącą 
wiadomość to pokaże ją rodzicom. Dzieci należy wyczulić 
także na spotkania w realnym świecie z osobami poznany-
mi przez Internet. Takie spotkania mogą być niebezpiecz-
ne, dlatego zawsze powinny być konsultowane z rodzicami 
i  odbywać się w  miejscu publicznym w  obecności osoby 
dorosłej. 

Do wspólnych rozmów – również o czyhających zagro-
żeniach i budowania zaufania zachęcają spacery na świe-
żym powietrzu. Wspólny spacer przyniesie korzyści dla 
zdrowia całej rodzinie. Jednak i tu należy pamiętać o bez-

pieczeństwie. Nie zapominajmy, że wieczorem jesteśmy 
słabo widoczni dla kierowców, zwłaszcza spacerując w ob-
szarach nieoświetlonych lub słabo oświetlonych. 

Dla własnego bezpieczeństwa nie zapominajmy o ele-
mentach odblaskowych. Odblaskowa opaska, czy inny ga-
dżet odbijający światło samochodowych reflektorów może 
uratować nam i naszym bli-
skim życie. Relaksując się na 
świeżym powietrzu bądź-
my widoczni dla innych 
uczestników ruchu. 

Korzystając z okazji wszystkim mieszkańcom spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Waleriana Łukasińskiego życzymy dużo zdrowia. 

Z powodu pandemii COVID – 19 obowiązuje nas wszystkich przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa. Większość z nas spędzi tegoroczne Święta 

w kameralnym gronie najbliższej rodziny. Życzymy Państwu, aby te Święta 
obfitowały w radość i nadzieję, a spotkania z bliskimi były roziskrzone miłością 

i stanowiły odpoczynek od codziennych trosk. Niech ten czas wypełni magia wzruszeń, 
a nadchodzący rok przyniesie optymizm i wiarę w lepsze jutro.

Policjantki i Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Godziny otwarcia:
Poniedziałek  7.00-15.00
Wtorek   9.00-17.00
Środa   7.00-15.00
Czwartek  7.00-15.00
Piątek   7.00-15.00

Administracje Osiedli: 
(m.in. zgłaszanie awarii/usterek)

Administracja Wiejska:
84 63 80 341 - ul. Wspólna, Wąska, 
Wiejska, Lubelska, Szwedzka, 
Brzozowa, Piłsudkiego 67, Wspól-
nota Mieszkaniowa Dąbrowskie-
go 2, Wspólnota Mieszkaniowa 
Wybickiego 8, Wspólnota Ga-
rażowa, ul. Wspólna 15a, 15b

Administracja Orzeszkowej:
84 63 80 336, 84 63 95 602 -  
ul. Orzeszkowej, Oboźna, Piłsud-
skiego, Ciepła, Sadowa, Redutowa, 
Kamienna, Kilińskiego, Wspól-
nota Garażowa ul. Okrzei 37

Administracja Peowiaków:
84 63 80 337- ul. Peowiaków

Dział Gospodarki Mieszkaniowej: 
(m.in. ubezpieczenia mieszkań, go-
spodarka odpadami komunalnymi)
84 63 80 353
e-mail: mieszkaniowy@sml.zamosc.pl

Dział Księgowości: (m.in. czynsze, 
rozliczenia, portal obsługi lokatora)
84 63 80 364 84 63 80 333
84 63 80 357 84 63 80 363
84 63 80 342 84 63 80 358

Główny Księgowy - 84 63 80 356
e-mail: ksiegowosc@sml.zamosc.pl

Dział Nadzoru i Eksploatacji: 
(m.in. sprawy remontowe, budowlane)
84 63 80 366
84 63 80 345
84 63 80 369
e-mail: eksploatacja@sml.zamosc.pl

Dział Członkowsko-Lokalowy: 
(m.in. zaświadczenia, dekla-
racje, wynajem lokali)
84 63 80 351
84 63 80 367
e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
Dział Organizacji i Samorządu: 
(m.in. kadry, działalność 
społeczno-kulturalna)
84 63 80 334
e-mail: kadry@sml.zamosc.pl

Zakład Konserwacji: 
84 63 80 368
84 63 92 029
e-mail: konserwacja@sml.zamosc.pl

Pogotowie techniczne: 
502 390 365- w sprawach 
pilnych w soboty, niedziele, 
święta i dni wolne od pracy

Sekretariat:
84 63 80 350
84 63 93 681
fax: 84 63 80 344
e-mail: sekretariat@sml.zamosc.pl
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