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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny

oraz wesołego Alleluja.
Rada Nadzorcza, Zarząd,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W Łukasińskiego w Zamościu

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil,
serdecznych spotkań w gronie najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności.

Zarząd Osiedla
Orzeszkowej – Reymonta

Szukamy miejsc przyjaznych dzieciom w Zamościu!
Dnia 5 marca ruszyła akcja społeczna „Miejsce przyja-

zne dzieciom”, której pomysłodawcami i organizatorami są 
Klub Rodzica oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łuka-
sińskiego. 

W ramach inicjatywy „Miejsce przyjazne dzieciom” szu-
kamy na terenie naszego miasta miejsc przygotowanych 
na wizytę małych gości, w których małe dzieci wraz z  ro-
dzicami są zawsze mile widziani. Mogą to być restauracje, 
kawiarnie, sklepy, osiedla, instytucje użytku publicznego... 
Celem akcji jest, z  jednej strony, zwrócenie uwagi na po-
trzeby rodziców z małymi dziećmi, a z drugiej strony, chce-
my zachęcić rodziców do spędzania czasu ze swoimi pocie-
chami poza domem. Chcemy promować lokalizacje, które 
dbają o swoich najmniejszych gości i interesantów. 



Klub Rodzica funkcjonuje od października 2013. Od tej 
pory na naszych spotkaniach działo się już bardzo dużo... 
Zrealizowaliśmy cykl warsztatów z psychologiem dziecię-
cym, spotykaliśmy się z  lekarzem, dietetykiem, artystami. 
Realizowaliśmy się artystycznie oraz kulinarnie. Przed nami 
ogrom nowych pomysłów! 

Zapraszamy w każdy poniedziałek w godz. 16:30 – 18:30 
do świetlicy przy ul. Wiejskiej 17. Udział w spotkaniach jest 
bezpłatny.

Aleksandra Kuniszyk
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Miejsce przyjazne maluchom może zgłosić każdy. Zgło-
szenia przyjmujemy na specjalnych formularzach zgłosze-
niowych dostępnych na stronie www.zamoscprzyjazny-
dzieciom oraz w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 17.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców do włączenia się 
do naszej akcji.

Przy okazji, po raz kolejny zapraszamy rodziców z ma-
łymi dziećmi do udziału w spotkaniach Klubu Rodzica, 
działającego przy SM. 

Klub jest miejscem, w którym rodzice mają okazję miło 
spędzić czas oraz doskonalić swoje rodzicielskie umiejętno-
ści, natomiast dzieci – bawić się z rówieśnikami i rozwijać.

http://www.zamoscprzyjaznydzieciom/
http://www.zamoscprzyjaznydzieciom/
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1. Działalność pozostała Spółdzielni zamknęła się wyni-
kiem dodatnim w wysokości 710 803,63 zł. Wynik ten 

Koszty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowy-
mi w 2013 r. wyniosły 19 803 450,49 zł natomiast przycho-
dy 19 511 399,68 zł. w związku z powyższym gospodarka 
zasobami mieszkaniowymi zamknęła się wynikiem ujem-
nym w wysokości 292 050,81 zł.

W  39 nieruchomościach wystąpił wynik ujemnym na 
kwotę (-) 639 107,30 zł i 13 nieruchomości wynik dodatni 
na kwotę 347 056,49 zł.

Wynik ten zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkanio-
wych zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksplo-
atacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

2. Koszty Zakładu Konserwacji w 2013 r. kształtowały 
się następująco:
a) Usługi zewnętrzne remontowe 11 044,75 zł 
b) Usługi remontowe (f. remontowy) 814 441,61 zł
c) Usługi transportowe 86 103,70 zł
d) Koszty sprzętu lekkiego 168 549,63 zł
e) Koszty odśnieżania 233 835,24 zł

3. Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej za 2013 r. wy-

noszą 176  535,76 zł, wykonane zostały w  100,62% planu 
rocznego.

będzie podlegał podziałowi przez Walne Zgromadzenie 
Członków w 2014 r. 

Koszty w  wysokości 117  891,96 zł rozliczono w  ciężar 
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (0,05 zł/m2 
p.u. miesięcznie na lokale zajmowane przez członków Spół-
dzielni) co stanowi 98,65% kwoty planowanej na 2013 r.

W 2013 r. działalność tą zasiliły przychody w wysokości 
13  910,96 zł z  tytułu wynajmu świetlic i  reklam w  trakcie 
imprez organizowanych przez Spółdzielnię. 

Na dzień 31.12.2013 r. działalność społeczno-kulturalna 
zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 44 732,84 zł 
co stanowi 100,64 % planowanego wyniku.

4. Koszty obsługi zasobów 
Na 2013 r. planowano koszty obsługi zasobów (admi-

nistracji osiedlowych) w wysokości 475 623,00 zł – koszty 
poniesione w 2013 r. wynoszą 478 580,42 zł (wykonane zo-
stały w 100,62% planu rocznego).

Planowane koszty obsługi to 0,17 zł/m2 miesięcznie wy-
konane 0,18 zł/m2.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni za 2013 r.

Poniższa tabela przedstawia wyniki z działalności Spółdzielni w roku 2013 r.

Lp. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik finansowy

1 Mienie i dodatkowe przychody uzyskane z tyt. mienia 
wspólnego 2 007 335,62 2 419 424,23 412 088,61

2 Działalność społeczno-kulturalna 58 643,80 13 910,96 -44 732,84

3 Roboty i usługi Zakładu Konserwacji 11 044,75 14 767,68 3 722,93

4 Sprzedaż materiałów 8 443,35 8 618,35 175,00

5 Refakturowanie usług, ogłoszenia i inne 195 079,71 198 359,61 3 279,9

6 Zarządzanie Wspólnotami 5 815,72 27 647,87 21 832,15

7 Sprzedaż środka trwałego 26 744,89 141 566,58 114 821,69

8 Działalność finansowa 19,13 296 395,58 296 376,45

9 Pozostała działalność operacyjna 30 075,68 110 495,42 80 419,74

  Pozostała działalność brutto (1-9) 2 343 202,65 3 231 186,28 887 983,63

10 Podatek dochodowy     177 180,00

11 Wynik netto     710 803,63
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Wkrótce minie rok od chwili wprowadzenia w życie no-
welizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach nazywanej „ustawą śmieciową”. O samego początku 
zmienione przepisy wzbudzały wiele kontrowersji, pytań, 
a nawet obaw. Najczęściej powtarzające się głosy dotyczy-
ły ewentualnych finansowych skutków nowych zasad go-
spodarowania odpadami. W dniu dzisiejszym po kilku mie-
siącach obowiązywania nowelizacji przepisów możemy 
stwierdzić, że system funkcjonuje prawidłowo, a śmieci od-
bierane są bez większych opóźnień. Na szczególną uwagę 
zasługuje pozytywne zjawisko zwiększonej ilości odpadów 
wrzucanych do pojemników na surowce wtórne. Powyższe 
świadczy o  wysokim stopniu świadomości mieszkańców 
Spółdzielni w zakresie segregacji odpadów. W zasadzie dla 
przysłowiowego Kowalskiego w  sposobie odbioru śmie-
ci nic się nie zmieniło. Oczywiście wyjątek stanowi opłata 
pobierana za wywóz odpadów, która w przypadku miesz-
kańców naszej Spółdzielni z chwilą wprowadzenia nowych 
przepisów wzrosła w niektórych nieruchomościach nawet 
o kilka złotych.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną przepisami nowe-
lizacji ustawy stał się obowiązek złożenia deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Fundusz remontowy 
Przychody funduszu remontowego zostały wykonane 

w 90,65% planu rocznego – 4 181 889,12 zł. Przychody z ty-
tułu odpisu podstawowego od lokali mieszkalnych zostały 
wykonane w 99,87% planowanych na 2013 r.

Planowanych remontów wykonano na kwotę 
3  740  466,95 zł co stanowi 56,42% wartości planowanej 
na 2013 r. W 2013 roku Spółdzielnia nie otrzymała premii 
termo modernizacyjnej ze względu na ograniczenia w bu-

W przypadku spółdzielczości mieszkaniowej obowiązek taki 
zgodnie z  zapisami ustawy ciąży na właścicielach i  współ-
właścicielach nieruchomości, lub na jednostce organiza-
cyjnej posiadającej nieruchomość w  zarządzie. Wprawdzie 
zdarzają się wyjątki, to jednak w  przypadku budownictwa 
wielorodzinnego w większości polskich miast obowiązkiem 
złożenia deklaracji oraz pobierania i przekazywania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lokalne władze 
obarczyły Spółdzielnie Mieszkaniowe. W  drodze narzuco-
nego odgórnie nakazu pozyskiwanie informacji o ilości za-
mieszkałych w poszczególnych lokalach osób oraz składanie 
zbiorczych deklaracji w  oparciu o  oświadczenia właścicieli 
lokali mieszkalnych stało się obowiązkiem Spółdzielni. Do-
datkowo Spółdzielnie Mieszkaniowe zostały obarczone 
obowiązkiem pobierania od tychże właścicieli opłat za wy-
wóz śmieci mających wszystkie cechy lokalnego podatku, 
a  w  konsekwencji windykacji należnych miastu zaległości. 
W  wyniku tej decyzji wątpliwe stało się stosowanie pod-
stawowej zasady demokratycznego porządku prawnego tj. 
zasady równości wobec prawa, ponieważ inaczej potrakto-
wani zostali mieszkańcy domów jednorodzinnych, a inaczej 
mieszkańcy Spółdzielni. W przypadku budownictwa jedno-
rodzinnego każdy właściciel domu płaci wyłącznie za siebie. 

dżecie (brak środków w Banku Gospodarstwa Krajowego) 
i  w  związku z  tym nie przeprowadziła prac związanych 
z dociepleniem budynków. 

Na dzień 31.12.2013 r. fundusz remontowy wykazuje 
saldo ujemne – 3 767 201,77 zł. Po uwzględnieniu kredytu 
na docieplanie w wysokości 3 730 348,29 zł saldo funduszu 
remontowego jest ujemne i wynosi 36 853,48 zł. 

Stanisława Dziaduszek

Weryfikacja danych zawartych w „deklaracjach śmieciowych”

5. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości

Koszty

Wyszczególnienie Wykonanie % wykonania planu

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości 21 897 892,81 zł 94,94%

– Koszty sprzedaży zewnętrznej 21 741 630,74 zł 95,02%

– Koszty utrzymania lokali na potrzeby własne SM 156 476,31 zł 85,15%

Przychody

Przychody z eksploatacji nieruchomości 21 861 668,54 zł 96,77%

– Przychody zewnętrzne 21 705 192,41 zł 96,87%

– Przychody od lokali własnych 156 476,13 zł 85,15%
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W  nieruchomościach wielorodzinnych każdy właściciel lo-
kalu ma obowiązek płacić za siebie oraz dodatkowo zobo-
wiązany jest do kredytowania w określonej części właściciela 
uchylającego się od wnoszenia opłaty za wywóz odpadów. 
Dzieje się tak dlatego, że na Spółdzielni ciąży obowiązek ter-
minowego wnoszenia należnego miastu podatku również 
za te osoby, które uchylają się od tego obowiązku. Myślę 
tutaj przede wszystkim o mieszkańcach posiadających zale-
głości w opłatach za mieszkanie. 

Wracając do istoty niniejszego artykułu podstawą nali-
czenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
są informacje zawarte w deklaracji wypełnianej osobiście 
przez każdego właściciela lokalu. Ponieważ z  dokona-
nych przez pracowników Urzędu Miasta analiz wynika, że 
ilość osób w  wykazywanych łącznie w  całym mieście de-
klaracjach jest znacząco niższa od liczby osób w rejestrze 
mieszkańców podjęta została decyzja o weryfikacji danych 
zawartych w złożonych oświadczeniach. Takiej weryfikacji 
dokonują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość. Podstawą 
podjętych przez Urząd Miasta działań są przepisy zawar-
te w  Ordynacji podatkowej oraz w  ustawie o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Weryfikacji poddawane są 
lokale w których w drodze wnikliwych analiz organ stwier-
dził duże rozbieżności pomiędzy ilością osób wskazanych 
w deklaracji jako zamieszkałe, a ilością osób z danych reje-
stru mieszkańców. Właściciele takich lokali otrzymują we-

zwania do złożenia w terminie siedmiu dni pisemnych wy-
jaśnień. Mówiąc najogólniej przedmiotem zainteresowania 
pracowników Urzędu Miasta jest informacja dotycząca 
osób zameldowanych w lokalu, które nie zostały wykazane 
w deklaracji śmieciowej. Najczęściej jest to związane z cza-
sową nieobecnością osoby, która nie chce rezygnować 
z  zamojskiego meldunku. Niestety zdarzają się również 
przypadki celowego ukrywania faktycznej liczby przeby-
wających w lokalu osób. Z otrzymanych informacji wynika, 
że tego typu naganne praktyki dotyczą przede wszystkim 
budownictwa jednorodzinnego. Dzieje się tak dlatego, że 
w budynkach wielorodzinnych trudno jest ukryć prawdzi-
wą liczbę zamieszkałych w lokalu osób.

Wzywanie do składania wyjaśnień dotyczących wąt-
pliwości organu może budzić kontrowersje, a w skrajnych 
przypadkach nawet sprzeciw. Nikt z nas nie lubi kontroli, 
a  tym bardziej podejrzeń o  składanie nieprawdziwych 
oświadczeń. Warto jednak zwrócić uwagę na społeczny 
charakter działań weryfikacyjnych oraz ich ewentualne 
finansowe skutki. Objęcie opłatą za wywóz śmieci bez-
względnie wszystkich mieszkańców miasta spowoduje, że 
w konsekwencji każdy będzie płacił za siebie. W przeciw-
nym wypadku powstające z  tytułu uchylania się od opłat 
za wywóz odpadów komunalnych straty zmuszeni będą 
pokrywać solidarnie uczciwi mieszkańcy naszego miasta.

Krzysztof Krzysztoń

Jazda rowerem po drogach i chodnikach osiedlowych
Sezon rowerowy już się rozpoczął, 

czego najlepszym dowodem jest 
zwiększająca się z każdym dniem 
aktywność miłośników dwóch 
kółek napędzanych siłą własnych 
mięśni. Rower jako środek trans-

portu staje się coraz popularniej-
szy, a  ten ogólnoświatowy trend zy-

skuje coraz większą akceptację otoczenia. Dzieje się tak 
przede wszystkim dlatego, że współczesne społeczeństwa 
skłaniają się w  stronę zdrowego, a  zarazem oszczędnego 
trybu życia.

Regularna jazda na rowerze pozytywnie wpływa na na-
sze zdrowie zapobiegając wielu chorobom cywilizacyjnym. 
Poprawia wydolność układu krążenia, przyśpiesza metabo-
lizm i jest dobrym sposobem na spalenie kalorii. Wzmacnia 
mięśnie polepszając ogólną sprawność fizyczną. Pozwala 
zmniejszyć stres oraz ma pozytywny wpływ na nasze sa-
mopoczucie.

Rower to niewątpliwie najtańszy środek transportu. 
Przemieszczając się za pomocą roweru możemy sporo 
zaoszczędzić na benzynie lub biletach. Jazda na rowerze 
może być lekiem na wszechobecne korki ponieważ rower 

to idealny środek miejskiej komunikacji pozwalający nam 
przemieścić się w  krótkim czasie do dowolnego miejsca. 
Upowszechniając jazdę na rowerze postępujemy proeko-
logicznie ponieważ rower nie wytwarza żadnych szkodli-
wych substancji.

Biorąc pod uwagę obecną infrastrukturę miejską oraz 
warunki architektoniczne należy stwierdzić, że rowerzyści 
nie mają w  naszym kraju łatwego życia. Kierowcy narze-
kają na rowery poruszające się po jezdni, a rowerzyści na 
pieszych chodzących po ścieżkach rowerowych. Piesi z ko-
lei uskarżają się na rowerzystów mijających ich slalomem 
na chodniku. Każda ze stron przedstawia swoje racje i ar-
gumenty. Zdarzają się przypadki, że wywołane na tym tle 
incydenty przybierają niemiłą, a czasem wręcz agresywną 
formę. W najmniej komfortowej sytuacji są rowerzyści, po-
nieważ zarówno na jezdniach jak również na chodnikach 
traktowani są często jak zło konieczne. Jest w  tym sporo 
winy samych rowerzystów, którzy w  wyniku nieznajomo-
ści przepisów lub ich własnej, często mylnej interpretacji 
wzbudzają złość, a  nawet niechęć pozostałych użytkow-
ników ciągów pieszych i  jezdnych. Ponieważ sam wielo-
krotnie byłem świadkiem takich zachowań postanowiłem 
ustalić komu i jakie przysługują w tym zakresie prawa oraz 
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obowiązki. Swoją ocenę dotyczącą przede wszystkim za-
sobów spółdzielczych oparłem na przepisach obecnie 
obowiązującego prawa, głównie ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym zwanej Kodeksem Dro-
gowym.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w świetle obowią-
zujących przepisów na naszych osiedlach, a  zapewne na 
terenie całego miasta Zamościa nie ma dróg dla rowerów. 
Istniejące ciągi jezdne nazywane potocznie ścieżkami ro-
werowymi to drogi dla rowerów i  pieszych. Z  punktu wi-
dzenia prawa różnica pomiędzy tymi dwoma drogami jest 
bardzo istotna, ponieważ stanowi najczęstszą przyczynę 
niepotrzebnych sporów.

Droga dla rowerów to oznaczona odpowiednimi zna-
kami pionowymi C-13 i C-13a oraz poziomymi P-23 droga 
przeznaczona wyłącznie dla ruchu rowerów. Ruch rowerów 
po takiej drodze odbywa się na całej jej szerokości. Celem 
uzupełnienia dodam, że zgodnie z  art. 11 ust. 4 przywo-
łanej ustawy dozwolone jest korzystanie przez pieszego 
z drogi dla rowerów wyłącznie w przypadku braku chodni-
ka lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. W ta-
kim wypadku piesi, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, 
korzystając z tej drogi obowiązani są ustąpić miejsca rowe-
rzystom. Jak wcześniej wspomniałem na terenie naszego 
miasta takie typowe drogi dla rowerów nie istnieją.

Droga dla rowerów i  pieszych to oznaczona odpo-
wiednimi kompilacjami znaków pionowych C-13 i  C-16 
oraz ewentualnie w  wyznaczonej w  części dla rowerów 
znakami poziomym P-23 droga na  której dopuszcza się 
ruch pieszych i rowerów. 

Istnieją dwa rodzaje takich dróg. Najczęściej spotykaną 
drogą jest ciąg komunikacyjny podzielony wzdłuż na część 
dla pieszych oraz część dla rowerów. Taka droga oznaczo-
na jest znakiem na którym na niebieskim tle przedstawio-
ne są białe symbole pieszych i roweru oddzielone pionową 
kreską. Podzielenie takiej drogi na dwie części ma ułatwić 
komunikację tj. zapobiec kolizji pieszych i  rowerzystów. 
Każdy z uczestników ruchu powinien trzymać się w miarę 
możliwości swojej, wyznaczonej części drogi. W zasobach 
Spółdzielni wszystkie tzw. ścieżki rowerowe są elementem 
tego typu dróg dla rowerów i pieszych.

Drugim rodzajem jest droga dla rowerów i pieszych na 
której nie zostały wyznaczone pasy dla  poszczególnych 
użytkowników. W takim przypadku piesi jak również rowe-
rzyści poruszają się po  całej szerokości drogi. Taka droga 
oznaczona jest znakiem przedstawiającym symbole pie-
szych oraz roweru oddzielone poziomą kreską.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 33 ust. 1 KD kierują-
cy rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest 
obowiązany zachować szczególną ostrożność i  ustępować 
miejsca pieszym. Ten zapis jednoznacznie wskazuje, że na 
całej szerokości drogi dla rowerów i pieszych pierwszeństwo 
mają piesi. Powyższe dotyczy również części wyznaczonej 
dla rowerzystów. Szczególnie powinni o tym pamiętać kie-
rujący rowerami z uwagi na ewentualne kolizje z pieszymi 
na tzw. ścieżkach rowerowych. Zgodnie z  przywołanym 
przepisem odpowiedzialność za tego typu zdarzenia będzie 
zawsze spoczywała na kierujących rowerami. Taki stan nie 
oznacza, że piesi mogą swobodnie chodzić po części wyzna-
czonej dla rowerów, jednak jeśli tak się zdarzy mają do tego 
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pełne prawo. Używanie w tym wypadku przez rowerzystów 
dzwonka, a  nawet upomnień słownych będzie przejawem 
braku znajomości prawa lub kultury osobistej.

Trudną sytuację rowerzystów pogłębiają przepisy do-
tyczące chodników dla pieszych na których zgodnie z art. 
26 ust. 3 pkt. 3 KD zabroniony jest ruch pojazdów, w tym 
także rowerów. Istnieją od tego zakazu wyjątki uregulo-
wane w art. 33 pkt. 5 ust. 1-3 KD w myśl których korzysta-
nie z  chodnika dla pieszych przez kierującego rowerem 
jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą 
w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub szerokość chod-
nika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolo-
ny z  prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 
2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa 
ruchu dla rowerów, lub gdy warunki pogodowe zagraża-
ją bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Oczywiście trudno się dziwić 
rowerzystom, którzy przy braku ścieżek rowerowych korzy-
stają z chodników pod warunkiem, że jeżdżą po nich wolno 
i ostrożnie nie zagrażając w ten sposób pieszym. Z drugiej 
strony niedopuszczalne jest przejeżdżanie rowerem po za-
tłoczonym chodniku. Takie zjawisko można bardzo często 
zaobserwować na ciągu pieszym przy straganach na ba-
zarku osiedlowym. 

Na uwagę zasługuje również zawarty we wspomnia-
nym art. 26 ust. 3 pkt. 3 KD zakaz przejeżdżania na rowerze 
przez przejście dla pieszych. Nie chodzi tutaj o uregulowa-
ny w Kodeksie Drogowym oraz odpowiednio oznakowany 
znakami pionowymi i  poziomymi przejazd dla rowerzy-
stów, a o zwykłe przejście dla pieszych przez które rowe-
ry powinny być przeprowadzane. Dziwi mnie nagminne 
łamanie tego zakazu, ponieważ takie zachowanie stwarza 

W bieżącym roku upływa kolejna trzyletnia kadencja 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana 
Łukasińskiego. Samorząd ten wybrany był na okres 2011- 
2014. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 
a  także w  oparciu o  aktualny obowiązujący Statut Spół-
dzielni Rada Nadzorcza wybierana jest spośród członków 
Spółdzielni na okres trzech lat. Członkiem Rady Nadzorczej 
można być przez dwie kolejne trzyletnie kadencje. Zgod-
nie ze statutem Spółdzielni, Walne Zgromadzenie zwołu-
je Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w terminie 
6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. W roku 
bieżącym Walne Zgromadzenie planowane jest w termi-
nie 02.06 2014 r. - 10.06.2014 r. Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych określa zasady i  sposób zwoływania 
Walnego Zebrania Członków. Ponieważ liczba członków 
przekracza 500, Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni 
może być podzielone na części. Decyzję o  podziale na 
części oraz zasady zaliczania członków do poszczegól-

poważne niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowni-
ków drogi. Tym bardziej, że przejeżdżający przez przej-
ście rowerzysta za takie wykroczenie może zostać ukara-
ny mandatem karnym w wysokości 200 zł. Dla  informacji 
dodam, że jazda po chodniku rowerem lub nie ustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu może skończyć się dla rowerzy-
sty mandatem w wysokości 50 zł. 

Podsumowując obowiązujące uregulowania prawne 
warto pamiętać jeszcze o  jednym przepisie dotyczącym 
strefy zamieszkania. Zgodnie z  art. 11 ust. 5 KD w  takiej 
strefie piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed po-
jazdami i  mogą korzystać z  całej szerokości drogi. Obec-
nie  zdecydowana większość zasobów Spółdzielni objęta 
jest strefą zamieszkania.

Mając na uwadze możliwość wystąpienia ewentual-
nych kolizji oraz ich negatywne skutki być może dobrym 
rozwiązaniem dla rowerzystów byłoby zawarcie odpo-
wiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej. Wprawdzie 
ubezpieczenie OC rowerzystów nie jest w Polsce obowiąz-
kowe to jednak warto mieć świadomość, że rowerzyści za 
wyrządzone szkody odpowiadają na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego. Zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego za 
wyrządzone szkody ponoszą osobistą odpowiedzialność 
całym swoim majątkiem.

Przedstawiając niniejsze informacje nie opowiadam 
się za żadną z grup uczestników dróg, a jedynie wskazuję 
aktualny stan prawny. Osobiście uważam, że manifestacja 
własnych ambicji i walka o przywileje na drogach powin-
ny być zastąpione wzajemnym szacunkiem, uprzejmością, 
a przede wszystkim tolerancją. 

Krzysztof Krzysztoń

nych części podejmuje ustępująca Rada Nadzorcza. Do-
konując podziału Walnego Zgromadzenia na VIII części, 
ustala również liczbę członków Rady Nadzorczej wybiera-
nych z nieruchomości obejmujących daną część Walnego 
Zgromadzenia. 
I część Osiedle Planty 
II część Osiedle Elizy Orzeszkowej
III część Osiedle Lubelskie Przedmieście
IV część Osiedle Oboźna 
V część Osiedle Jana Kilińskiego
VI część Budynek – Radecznica, ul. Parkowa 2
VII część Członkowie Oczekujący 
VIII część Osiedle Reymonta, Szwedzka-Brzozowa, Lubelska

Każdej części Walnego Zgromadzenia przysługuje 
mandat w Radzie Nadzorczej Spółdzielni w proporcjach 
uzależnionych od ilości członków. Członkiem Rady Nad-
zorczej z  danej grupy zostaje osoba, która uzyskała naj-
większą ilość głosów w głosowaniach na wszystkich czę-

Wybory samorządowe w Spółdzielni
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ściach Walnego Zgromadzenia. Głosowania odbywają się 
w sposób tajny. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nad-
zór nad działalnością Spółdzielni. Członkowie Rady nie 
mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec 
Spółdzielni a  także odpowiadają za podejmowane de-
cyzje w sprawach dotyczących Spółdzielni do wysokości 
poniesionej szkody.

O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walne-
go Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na 

W  zasobach naszej Spółdzielni pierwsza siłownia na 
świeżym powietrzu została utworzona w  ubiegłym roku. 
Od samego początku zyskała ogromną akceptację miesz-
kańców wyrażających swoje zadowolenie z tego typu ini-
cjatywy. Już po kilku dniach od oddania siłowni do użytku 
do Spółdzielni zaczęły napływać wnioski o jej rozbudowę. 

Niejednokrotnie osoby zgłaszające tego typu wnioski po-
sługiwały się konkretnymi nazwami urządzeń, a nawet ich 
zestawów. Informacja o  powstaniu w  okolicach terenów 
rekreacyjnych pierwszego tzw. ogrodu zdrowia w krótkim 
czasie dotarła do mieszkańców innych osiedli spółdziel-
czych. Kolejne wnioski dotyczyły potrzeby budowy podob-
nych siłowni na osiedlach Peowiaków, Kilińskiego, a przede 
wszystkim osiedlu Wiejska. Liczne prośby w  tej sprawie 
zgłaszane za pośrednictwem administracji osiedlowych 
dały Zarządowi Spółdzielni podstawę do zakupu kolejnych 
urządzeń do specjalistycznych ćwiczeń.

Ponieważ najczęściej powtarzającymi się wnioskami były 
postulaty rozbudowy dotychczasowej siłowni oraz utwo-
rzenia nowej na osiedlu Wiejska Zarząd Spółdzielni zde-
cydował, że dwa nowe urządzenia tj. orbitrek oraz biegacz 
wzbogacą ofertę dotychczasowej siłowni zlokalizowanej na 

piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Wal-
nego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomie-
nie powinno zawierać czas, miejsce i porządek obrad. Walne 
Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych 
członków i może podejmować uchwały jedynie w sprawach 
objętych w podanym członkom porządku obrad.

Zarząd Spółdzielni

osiedlu Oboźna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom bar-
dzo aktywnej grupy mieszkańców osiedla Wiejska w miesią-
cu marcu bieżącego roku utworzona została druga osiedlo-
wa siłownia na świeżym powietrzu. Na zlokalizowanym przy 
głównym ciągu pieszym terenie obok budynku Wąska 1 
ustawione zostały: wyciąg górny, wyciskanie siedząc, a tak-
że wioślarz i prasa nożna. Oczywiście tak jak w przypadku 
pierwszej siłowni teren pod urządzeniami został wyłożony 
kostką brukową. W tym przypadku urządzenia do ćwiczeń 
dla dorosłych zostały zlokalizowane w  bezpośrednim są-
siedztwie placu zabaw. W ten sposób umożliwione zostało 
jednoczesne wykonywanie ćwiczeń przez rodziców opieku-
jących się przebywającymi na placu zabaw dziećmi. Realiza-
cja tego projektu stała się elementem promocji wspólnego, 
aktywnego trybu życia w rodzinie.

Krzysztof Krzysztoń

Kolejne urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu
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Głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środo-
wiska są zanieczyszczenia powietrza spowodowane m.in. 
emisją dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla 
i azotu oraz pyłami węglowymi i zawieszonymi. Zanieczysz-
czenia powietrza mają wpływ na zmiany klimatyczne, przy-
czyniają się do schorzeń układu oddechowego, powodują 
korozje metali i materiałów budowlanych. Wiele krajów na 
świecie, w tym Polska, zapobiega powstawaniu zanieczysz-
czeń poprzez wdrażanie polityki ekologicznej. Ze wzglę-
du na to, że w  Polsce zużywa się ponad dwa razy więcej 
energii na jednostkę powierzchni mieszkania, niż w krajach 
zachodnioeuropejskich, kluczowym stało się oszczędzanie 
energii cieplnej, co wpływa na zmniejszenie emisji CO2 do 
atmosfery i  ochronę klimatu. Szkodliwe oddziaływanie 
energetyki na środowisko naturalne w znacznym stopniu 
zmniejsza pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych 
(wiatru, wody, zasobów geotermalnych, promieniowania 
słonecznego, biogazu i  biopaliw). Innowacyjne rozwiąza-
nia techniczne zyskują coraz większe zainteresowanie i co-
raz większą liczbę zwolenników. W  ostatnim czasie dużą 
popularnością cieszą się urządzenia zamieniające energię 
słoneczną na energię cieplną, czyli kolektory słoneczne. 
Energooszczędność kolektora związana jest z uzyskaniem 
możliwie wysokiej sprawności jego pracy, która zależy m.in. 
od lokalizacji, kąta ustawienia oraz miejsca jego montażu. 
Największą wydajność ma urządzenie zwrócone w kierun-
ku południowym, na które promienie słoneczne padają 
prostopadle do jego powierzchni. Całkowite natężenie pro-
mieniowania przy bezchmurnym niebie wynosi 1000 W/m2, 
natomiast w  pochmurny zimowy dzień 100 W/m2. 
Ze względu na zmianę położenia Słońca w  ciągu roku, 
optymalny kąt nachylenia kolektora nie jest stały: w  le-
cie wynosi 30°, a  zimą 60°. Kolektor, który przeznaczony 
jest do pracy tylko latem można ustawić pod kątem 30°, 
całoroczny pod kątem 45°. Kolektor słoneczny może być 
zamontowany na powierzchni ziemi, na ścianie budynku 
lub na dachu (najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie). 
Najważniejsze, aby miejsce montażu urządzenia nie było 
zacienione przez drzewa lub budynki. 

Firmy sprzedające i  instalujące kolektory słoneczne 
proponują wykorzystywanie ich przede wszystkim do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki sprawnej instala-
cji solarnej można zużyć nawet 60% mniej energii do celów 
podgrzania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku. 

Zainteresowani kolektorami słonecznymi zadają sobie 
pytanie: jak szybko nastąpi zwrot inwestycji? Jednak na to 
pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Przy wyborze ko-
lektorów stajemy przed dylematem: kupić kolektory tańsze 
czy droższe. Ponadto, to jak szybko zwróci się zakup urzą-
dzeń zależy również od ilości zużywanej wody oraz ceny 
jaką będziemy musieli płacić za energię produkowaną z tra-
dycyjnych źródeł za pięć, czy dziesięć lat. Najważniejszym 
czynnikiem, który decyduje o  opłacalności inwestycji jest 
rodzaj instalacji grzewczej, którą mają zastąpić kolektory 
słoneczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej, który wprowadził dopłaty do kolektorów 
słonecznych, przeanalizował opłacalność inwestycji na przy-
kładzie testowych instalacji solarnych w Szczawnicy, Suchej 
Beskidzkiej oraz Łodzi. W  analizie porównano czas zwrotu 
inwestycji kolektorów słonecznych w  przypadku, gdy bu-
dynki, na których je zamontowano, były wcześniej ogrzewa-
ne za pomocą prądu, oleju opałowego, gazu i węgla. Wyniki 
badań pokazały, że inwestycja w urządzenia solarne zwróci 
się najszybciej, gdy zastąpią one ogrzewanie elektryczne 
– 10 lat. Gdy zastąpimy kolektorami słonecznymi ogrzewa-
nie olejem opałowym, czas zwrotu inwestycji to ok. 18 lat. 
Najdłuższy czas zwrotu wystąpi w przypadku, gdy kolektory 
zastąpią ogrzewanie gazem i węglem – odpowiednio 26 i 36 
lat. Istnieje możliwość skrócenia okresu zwrotu inwestycji 
po otrzymaniu dofinansowania z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Po otrzymaniu 
45-procentowego dofinansowania z NFOŚiGW czas zwrotu 
inwestycji skróci się o ok. 10 lat. O dotację mogą starać się 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie 
mieszkaniowe. Program zostanie uruchomiony od lipca 
2014 roku. Więcej informacji o programie można uzyskać na 
stronie NFOŚiGW /www.nfosigw.gov.pl/.

Justyna Pańczyk

Energia słoneczna
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Zakres rzeczowy planu remontów opracowywany jest 
w  oparciu o  wnioski z  jesiennych przeglądów zasobów, 
uwzględnia również wnioski i  sugestie zgłaszane przez 
mieszkańców w tym zakresie. Plan jest kompromisem po-
trzeb i  możliwości finansowych funduszu remontowego 
poszczególnych nieruchomości. Jak co roku w wiosennym 
wydaniu gazetki spółdzielczej „Nasz Dom” przedstawiamy 
Państwu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą rzeczowy 
plan robót remontowych na bieżący rok.

Głównymi zadaniami będą roboty związane z  termo-
modernizacyją budynków mieszkalnych tj. ul. Peowiaków 
56, 58, 60, ul. Wspólna 8, 12 ul. J. Piłsudskiego 31, 35 wraz 
z  lokalami handlowymi w  parterze budynku, budynek 
usługowo-administracyjny ul. J. Piłsudskiego 33. Są to pra-
ce, które z uwagi na brak środków w budżecie państwa na 
premię termomodernizacyjną nie były wykonane w 2013 r. 
Ponadto w  2014 r. termomodernizacji poddane zostaną 
budynki ul. Redutowa 2, Wiejska 15 pod warunkiem przy-
znania premii termomodernizacyjnej przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

Prace termomoderniazcyjne budynków – części miesz-
kalnych w całości będą finansowane z kredytu bankowego 
w  ramach Ustawy o  wspieraniu termomodernizacji i  re-
montów z dnia 21.XI.2009 r. (Dz. U. nr 223 poz. 1459). Sza-
cunkowa wartość tych robót wynosi ok. 4 134 tys. zł.

Kontynuujemy prace związane z remontami balkonów, 
jak również rozpoczęte będą nowe zadania – remonty bal-
konów w budynkach, gdzie w trakcie przeglądów stwier-
dzony został zły stan techniczny płyt balkonowych. Prace 
związane z  remontami balkonów z konieczności dzielimy 
na etapy uwzględniając możliwości finansowe danych nie-
ruchomości i potrzeby w tym zakresie.

Wydatki funduszu remontowego uwzględniają również:
   remonty chodników, parkingów, klatek schodowych, 

wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, piwnicach 
oraz na klatkach schodowych. 

   coroczne przeglądy zasobów wymagane przez Prawo 
Budowlane takie jak: przeglądy instalacji gazowych, 
przewodów spalinowych i  wentylacyjnych, instalacji 
elektrycznych zapewniające bezpieczeństwo.

   koszty działalności Zakładu Konserwacji związane 
z bieżącą konserwacją zasobów.
Szacunkowa wartość robót remontowo-konserwacyj-

nych w 2014 r. wynosi ok. 7 426 tys. zł w tym sfinansowane 
z kredytu bankowego ok. 3 817 tys. zł. Rzeczywistą wartość 
robót określi przetarg na roboty remontowe, który corocz-
nie jest ogłaszany przez Spółdzielnię w celu wybrania wy-
konawców.
Poniżej przedstawiamy prace które planujemy wyko-
nać na poszczególnych osiedlach:

OSIEDLE PEOWIAKÓW
   Termomodernizacja budynków /docieplenie – budynki 

ul. Peowiaków 56, 58, 60.
   Malowanie klatek schodowych – budynek ul. Peowia-

ków 2
   Wymiana zaworów podpionowych w instalacji central-

nego ogrzewania – budynek ul. Peowiaków 50
   Remont – przebudowa i grupowanie przewodów komi-

nowych ponad połacią dachu – budynek ul. Peowiaków 
56, 58.

   Remont naświetli okiennych w piwnicach – budynek ul. 
Peowiaków 62.

   Wybrukowanie miejsc pod ławki budynki – ul. Peowia-
ków 74, 78, 80. 

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań.

OSIEDLE KILIŃSKIEGO
   Termomodernizacja /docieplenie – budynek ul. Redu-

towa 2.
   Remont chodników w rejonie budynku ul. Kilińskiego 3A.
   Wymiana okien w naświetlu klatki schodowej – budy-

nek ul. Kilińskiego 3A. 
   Malowanie klatek schodowych budynek ul. Kamienna 3. 
   Wymiana drzwi w wiatrołapie – budynek ul. Kamienna 7 

kl. III.
   Wymiana wyłazu dachowego budynki ul. J. Piłsudskie-

go 14, Kilińskiego 42.
   Przebudowa wiatrołapów w wejściach do klatek scho-

dowych – budynek ul. Piłsudskiego 10.
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców przecie-

ków przez złącza płyt WK-70 – bud. ul. Kilińskiego 42.
   Wymiana poziomu kanalizacyjnego w  budynku ul. 

Kilińskiego 42 kl. IV.
   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 

OSIEDLA:
ORZESZKOWEJ, OBOŹNA, LUBELSKIE PRZEDMIEŚCIE

   Termomodernizacja budynków /docieplenie – budynki 
ul. J. Piłsudskiego 31, 33, 35.

   Remont płyt balkonowych w  budynkach ul. J. Piłsud-
skiego 31, 35, E. Orzeszkowej 22 kl. II, Oboźna 23 kl. I, II.

   Utwardzenie miejsc pod pojemniki na surowce wtórne 
– nieruchomość J. Piłsudskiego 15, 15A, Sadowa 4, Cie-
pła 1, w rejonie budynku ul. Ciepła 4. 

   Wykonanie wywiewek kanalizacyjnych w  budynkach 
ul. J. Piłsudskiego 31, 35.

   Remont nasad kominowych na budynku ul. Ciepła 4, 6.

Remonty planowane do wykonania w 2014 r.
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   Wymiana wyłazu dachowego – budynki ul. J. Piłsud-
skiego 35, Oboźna 21, 23, 25, 27, 29, 31.

   Wybrukowanie miejsc pod ławki – budynki ul. E. Orzesz-
kowej 15, 36, 38, 40, Oboźna 3, 25, 27, 29. 

   Malowanie klatek schodowych budynki ul. E. Orzeszko-
wej 34, Oboźna 13.

   Wymiana skrzynki gazowej – budynki ul. J. Piłsudskiego 
19, Oboźna 9, 27A 

   Remont chodników i dojść do klatek schodowych przy 
budynkach ul. E. Orzeszkowej 19, 21, 23. 

   Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV 
w budynkach ul. Oboźna 29,

   Remont wiatrołapów – wejść do budynków w budyn-
kach ul. Oboźna 27, 29. 

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicie-
li mieszkań.
 

BUDYNEK w RADECZNICY – ul. Parkowa 2
   Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym – 

pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 

OSIEDLE REYMONTA 
   Termomodernizacja budynków /docieplenie – Wspólna 

8, 12, Wiejska 15.
   Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV 

– budynek ul. Wiejska 3
   Malowanie klatek schodowych – budynki ul. Wiejska 13, 

23, Wspólna 6.
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców niesz-

czelności na złączach płyt WK-70 – budynki Wiejska 19, 
21, 23, Wąska 3

   Remont płyt balkonowych w  budynkach ul. Wąska 16 
kl. II, III, Wąska 18 kl. II, III, IV, Wąska 5.

   Remont wiatrołapów – wejść do budynków w budynku 
ul. Wąska 20.

   Remont parkingu w  rejonie budynków ul. Wąska 11, 
Wiejska 15. 

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicie-
li mieszkań. 

OSIEDLE SZWEDZKA – BRZOZOWA
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców niesz-

czelności na złączach płyt WK-70 w  budynkach przy 
ul. Szwedzkiej 21, 31, 33, Brzozowej 20, 26.

   Remont nawierzchni dróg osiedlowych w  rejonie bu-
dynków Szwedzka 31, 33, Brzozowa 20, 26

   Wymiana wewnętrznych drzwi stalowych w  wiatroła-
pach na drzwi aluminiowe w budynkach Szwedzka 21, 
33, Brzozowa 20, 26

   Wymiana wiatrołapów stalowych na wiatrołapy alumi-
niowe w budynku ul. Szwedzka 31.

   Remont wiatrołapów wejściowych (wewnątrz i zewnątrz) 
w budynkach ul. Szwedzka 21, 33, Brzozowa 20, 26

   Malowanie V klatki schodowej w budynku ul. Szwedzka 
31.

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicie-
li mieszkań. 

OSIEDLE LUBELSKA
   Remont płyt balkonowych w budynku ul. Lubelska 36 

kl. I, II. 
   Wykonanie zadaszeń nad remontowanymi balkonami 

/V kondygnacja/ w w/w budynku.
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców niesz-

czelności na złączach płyt WK-70 w budynku ul. Lubel-
ska 36.

   Docieplenie lukarn w budynku ul. Lubelska 36A kl. I, II.
   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicie-
li mieszkań. 

Zarząd Spółdzielni
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Dewastacja to najogólniej mówiąc nieuzasadnione 
niszczenie cudzego mienia. W przypadku skrajnych zacho-
wań nazywana jest również wandalizmem. Osoby uszka-
dzające cudze rzeczy o wartości do 420 złotych mogą zo-
stać pociągnięte do odpowiedzialności w oparciu o kodeks 
wykroczeń. Celowe działania powodujące szkody przewyż-
szające podaną kwotę podlegają przepisom kodeksu kar-
nego.

Teoretycznie istnieje społeczny sprzeciw przeciwko ak-
tom wandalizmu, jednak w praktyce dość często spotyka-
my się z  przypadkami bierności wobec takich zachowań. 
Powyższe spowodowane jest obawą przed ewentualnymi 
działaniami odwetowymi, ale przede wszystkim brakiem 
poczucia wspólnej własności. W  dalszym ciągu pomimo 
zmian społecznych i cywilizacyjnych uważamy, że własność 
wspólna to własność niczyja. Każdy z nas widząc wandala 
uszkadzającego nasz samochód zareaguje natychmiast 
odstraszając sprawcę osobiście, lub wzywając policję. Nie-
stety, będąc świadkami uszkodzeń naszego wspólnego 
mienia np. ławek, koszy ulicznych lub elewacji budynków 
zdarza się nam udawać, że tego nie widzimy. Oczywiście 
każdy z nas reaguje inaczej i ma inne motywy kierujące na-
szą postawą, jednak warto czasem pomyśleć o ewentual-
nych konsekwencjach w szerszej perspektywie czasu. Być 
może dzisiejsza bezkarność wandali malujących sprayem 
po drzwiach budynków rozzuchwali ich do tego stopnia, 
że jutro dokonają dewastacji naszego prywatnego mienia. 
Przykłady innych miast, a nawet państw borykających się 
ze znacznie większymi problemami na tym tle dowodzą, 
że pobłażanie wandalom jest rozwiązaniem najgorszym 
z możliwych.

Nie chodzi tutaj o otwartą walkę ze sprawcami dewasta-
cji, ale czynny udział w przekazywaniu informacji służbom 
odpowiedzialnym za ład i porządek publiczny. Obawiając 
się o  własne bezpieczeństwo możemy to robić również 

anonimowo. Zgłaszając wykroczenie na telefon dyżurny 
policji lub straży miejskiej mamy prawo odmówić podania 
naszych danych personalnych. To samo dotyczy informacji 
o okolicznościach, a nawet sprawcach wykroczeń.

Poruszając ten temat mam na myśli przede wszystkim 
zdarzenia dotyczące naszych, spółdzielczych zasobów. 
Przykładem może posłużyć jedno z  osiedli, na którym 
w  ubiegłym roku w  godzinach rannych nieznani spraw-
cy zdemontowali listwy w  ławkach osiedlowych. Na tym 
samym osiedlu kilka miesięcy wcześniej w większości ko-
rytarzy piwnicznych ktoś powyrywał wyłączniki światła 
i  przewody elektryczne narażając mieszkańców na po-
ważne, realne niebezpieczeństwo. Kolejnym przykładem 
dotyczącym tego samego osiedla było namalowanie farbą 
napisów na 23 drzwiach wejściowych w  czterech budyn-
kach mieszkalnych. Wykonanie malunków musiało zająć 
sprawcom określoną ilość czasu świadczącą o  poczuciu 
całkowitej bezkarności. Trudno uwierzyć, że żadne z przy-
toczonych zdarzeń w trakcie popełniania czynu nie zosta-
ło zauważone przez mieszkańców. A  przecież ewentualni 
świadkowie tych zdarzeń musieli mieć świadomość, że na-
prawa wspomnianych uszkodzeń obciąży wyłącznie osoby 
zamieszkałe na tym osiedlu. 

Oczywiście tego typu zdarzenia z  różnym natężeniem 
mają miejsce w  całych zasobach mieszkaniowych oraz 
obiektach handlowo-usługowych i  pochłaniają każdego 
roku znaczące środki finansowe pochodzące z wpłat miesz-
kańców. Być może większa społeczna wrażliwość pozwoli-
łaby na bardziej skuteczną walkę z tym szkodliwym proce-
derem, którego powstrzymanie leży w naszym wspólnym 
interesie.

Krzysztof Krzysztoń

Tajemnicze dewastacje
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W końcu zrobiło się ciepło, a wraz z nadejściem wiosny 
natura uaktywniła wszelkiego rodzaju owady. Szczególnie 
uciążliwe i natrętne są muchy oraz wkrótce będą komary, 
których z uwagi na bliskość np. akwenów wodnych jest la-
tem wyjątkowo dużo. Dodatkowo ukąszenia komarów po-
wodują u niektórych osób silne reakcje alergiczne. Kolejną 
grupą uciążliwych owadów są osy, a nawet szerszenie bu-
dujące swoje gniazda w przestrzeni stropodachu. Obecno-
ści różnego rodzaju muszek itp. sprzyja duże zadrzewienie 
zasobów spółdzielczych. W koronach drzew i krzewów żyje 
niezliczona liczba owadów, które przyciąga zapalone w na-
szych mieszkaniach światło. 

Ponieważ powyższy problem odczułem osobiście, a do-
tychczasowe sposoby na pozbycie się uciążliwych owadów 
nie przynosiły oczekiwanego rezultatu zdecydowałem się 
na montaż w  oknach specjalnych siatek. Po kilku latach 
od chwili pierwszego ich montażu stwierdzam, że jest to 
najlepszy i chyba najtańszy sposób zabezpieczenia miesz-
kania przed obecnością owadów. Co ważniejsze zabezpie-
czone siatką okno może być szeroko otwarte nawet całą 
noc. Takie rozwiązanie umożliwia swobodne przewietrza-
nie pomieszczeń pomimo zapalonych w mieszkaniu świa-
teł. Niewątpliwą zaletą siatek nazywanych najczęściej mo-
skitierami jest ich wysoka skuteczność. Drobne oczka siatki 
uniemożliwiają przedostanie się do mieszkania nawet naj-
mniejszym owadom. 

Tego typu zabezpieczenie okna możemy kupić w więk-
szości sklepów z artykułami gospodarstwa domowego już 
za kilka lub kilkanaście złotych. Największą ofertę w  tym 
zakresie mają markety budowlane lub spożywcze. Zaku-
piona siatka w zależności od rozmiarów może wystarczyć 
na jedno, lub dwa skrzydła okienne. W komplecie otrzymu-
jemy siatkę oraz taśmę, która z jednej strony ma tzw. rzep, 
natomiast z drugiej powłokę samoprzylepną. 

Montaż jest bardzo prosty, a każde opakowanie zawiera 
graficzną instrukcję. Wystarczy oczyścić ramę okna, przy-
kleić rzep, a następnie po około 2 godzinach przymocować 
siatkę dociskając ją do rzepu. W tym momencie pozostaje 
tylko odcięcie nadmiaru siatki. W ten sposób zamontowa-
na moskitiera jest prawie niezauważalna, a co ważniejsze 
przepuszcza światło dzienne oraz świeże powietrze. Decy-
dując się na tego typu rozwiązanie zapewnimy sobie kom-
fort, jakiego nie zagwarantuje nam żadne ze stosowanych 
wcześniej zabezpieczeń.

Krzysztof Krzysztoń

Sposób na uciążliwe owady

Podwójna wypłata odszkodowania za zalanie mieszkania
Rozwój systemu ubezpieczeniowego oraz rosnąca 

z każdym rokiem popularność ubezpieczeń majątkowych 
sprawiają, że coraz więcej osób ubezpiecza swoje miesz-
kanie. Jedną z najczęściej występujących szkód są różnego 
rodzaju zalania. Z  chwilą wystąpienia tego typu zdarzeń 
zastanawiamy się kto i  z  jakiej polisy powinien wypłacić 
nam odszkodowanie, a nieznajomość przepisów może do-
prowadzić do wypłaty tzw. podwójnego odszkodowania. 
Na szczęście tego typu przypadki zdarzają się niezmiernie 
rzadko, jednak warto wiedzieć jak w takiej sytuacji powin-
niśmy się zachować.

Na wstępie zaznaczę, że w przypadku ubezpieczeń ma-
jątkowych możemy otrzymać wyłącznie odszkodowanie 
odpowiadające wartości poniesionej szkody tj. stracie, któ-
rej doznaliśmy w następstwie zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową. O  tym mówi wprost art. 824 kodeksu 
cywilnego informujący, że odszkodowanie ma pozwolić je-
dynie na przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody i nie 
służyć wzbogaceniu się. 

Do wypłaty podwójnego odszkodowania może dojść 
w wyniku celowego lub nieświadomego działania. Dla lep-
szego zobrazowania problemu posłużę się przykładami.
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Pierwszy przypadek to sytuacja z  jaką osobiście kilka-
krotnie się zetknąłem, gdy sprawcą szkody jest Spółdziel-
nia (typowy przeciek z  dachu), a  poszkodowany posiada 
indywidualną polisę. W takim wypadku szkoda najczęściej 
jest zgłaszana przez Spółdzielnię do swojego ubezpieczy-
ciela i  likwidowana z  polisy Spółdzielni. O  tym fakcie po-
szkodowany jest wstępnie informowany podczas oględzin 
szkody, a następnie otrzymuje pisemną informację o dacie 
zgłoszenia i nadaniu numeru szkody wysyłaną przez Dział 
Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie Spółdzielnia swoją 
polisę OC posiada w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Do podwójnej wypłaty odszkodowania może dojść wtedy, 
gdy poszkodowany w tym samym czasie zgłosi szkodę do 
własnego ubezpieczyciela. 

Drugi przypadek to sytuacja, gdy do zalania doszło 
z winy sąsiada np. w wyniku przelania się wody w wannie. 
Jeżeli zarówno sprawca, jak również poszkodowany mają 
polisy u dwóch różnych ubezpieczycieli zgłoszenie tej sa-
mej szkody w obu firmach może skutkować podwójną wy-
płatą odszkodowania.

Trzeci przypadek to sytuacja, gdy poszkodowany ma 
ubezpieczone mieszkanie w  dwóch firmach ubezpiecze-
niowych czyli posiada dwie pełne polisy. W  takim przy-
padku poszkodowany może chcieć zgłosić szkodę do obu 
ubezpieczycieli uważając, że skoro dokonuje wpłat składek 
w dwóch firmach przysługuje mu wypłata odszkodowania 
od każdej firmy z osobna.

We wszystkich tych przypadkach przysługuje nam wy-
łącznie jedno odszkodowanie do  wysokości kwoty, jaką 
musimy ponieść aby doprowadzić rzecz do stanu sprzed 
wystąpienia szkody. Wypłatę wyższego, lub podwójnego 
odszkodowania uniemożliwia wspomniany wcześniej art. 
824 KC oraz art. 8 ust. 2 ustawy o  działalności ubezpie-
czeniowej informujący, że odszkodowanie otrzymane od 
wszelkich ubezpieczycieli łącznie nie może przekroczyć 
wartości szkody.

Powyższe przepisy mają zapobiec próbom wyłudza-
nia odszkodowań w wyniku otrzymania zadośćuczynienia 

przewyższającego poniesioną stratę. Dobrym przykładem 
może być celowe podpalenie domu ubezpieczonego 
wcześniej w pełnych wartościach u dwóch ubezpieczycie-
li. W  takim wypadku otrzymanie wypłaty odszkodowania 
z  obu firm ubezpieczeniowych, czyli zwrot kwoty odpo-
wiadającej łącznie dwukrotnej wartości domu stanowi 
bezpodstawne wzbogacenie i  może być uznane za prze-
stępstwo z art. 286 kodeksu karnego.

Wracając do omawianych dwóch pierwszych przypad-
ków tj. gdy ubezpieczony jest zarówno sprawca, jak rów-
nież poszkodowany do wypłaty podwójnego odszkodowa-
nia może dojść w wyniku nieświadomości lub zaniedbania. 
W takim wypadku otrzymując odszkodowanie z niezależ-
nych polis należy dokonać zwrotu niesłusznie przyznanej 
kwoty, aby nie narazić się na zarzut wspomnianego wcze-
śniej bezpodstawnego wzbogacenia.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za otrzy-
maniem odszkodowania wyłącznie z  jednego źródła jest 
fakt, że wypłata odszkodowania z  polisy poszkodowane-
go może skutkować postępowaniem regresowym wobec 
polisy sprawcy. W takim wypadku ubezpieczyciel poszko-
dowanego po dokonaniu wypłaty ma prawo żądać zwrotu 
kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. 

Warto przy tym pamiętać, że poszkodowanemu służy 
prawo wyboru polisy z której będzie likwidowana szkoda. 
Może to być indywidualna polisa poszkodowanego lub po-
lisa sprawcy. W  przypadku nieruchomości spółdzielczych 
szkody powstałe z winy Spółdzielni zgłaszane są do UNIQA 
TU S.A. i likwidowane z polisy odpowiedzialności cywilnej 
Spółdzielni. Wyjątkiem są przypadki, gdy  poszkodowany 
zgłasza wcześniej zamiar likwidacji szkody z indywidualnej 
polisy.

Wszelkich informacji w  tej sprawie udziela Dział 
Gospodarki Mieszkaniowej mający siedzibę w  biurze 
Spółdzielni – pokój nr 18, Tel. 638 03 53.

Krzysztof Krzysztoń
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Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych 
reguluje Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych ( Dz. U Nr 71 poz. 734 z 2001 r. z późn. zmianami. 

O dodatek mieszkaniowy mogą starać się osoby mające 
mieszkania lokatorskie, własnościowe a także posiadające 
odrębną własność. Jeśli mieszkamy w lokalu należącym do 
kogoś innego, aby dostać dodatek, trzeba mieć zawartą 
tzw. umowę użyczenia. 

Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty maksy-
malnego dochodu brutto (czyli wartość po odliczeniu 
kosztów uzyskania przychodu i  składek ZUS) przypadają-
cego na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym.

Dochód brutto w gospodarstwie jednoosobowym nie 
może przekroczyć – 1 477,78 zł, zaś w  wieloosobowym 
– 1 055,56 zł na każdego członka rodziny.

Natomiast nie uległy zmianie warunki dotyczące metra-
żu zajmowanego mieszkania i wynoszą odpowiednio:

   dla 1 osoby – 35m2 + (30% normatywnej pow. użytko-
wej), czyli nie więcej niż 45,50 m2

Od 01.01.2014 r. uprawnione osoby mogą ubiegać się 
o nowe świadczenie – dodatek energetyczny.

O dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby - od-
biorcy energii elektrycznej, dokonujący zakupu energii 
elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie 
domowym, po spełnieniu następujących warunków:
1. otrzymują dodatek mieszkaniowy
2. są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej za-

wartej z przedsiębiorstwem energetycznym 
3. zamieszkują w  miejscu dostarczania energii elek-

trycznej.
Wystąpienie łącznie tych trzech przesłanek po stronie 

uprawnionego jest podstawą do przyznania dodatku ener-
getycznego.

Wniosek o  przyznanie dodatku energetycznego 
wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej oraz kopię decyzji o przyznaniu dodat-
ku mieszkaniowego należy złożyć w Biurze Obsługi Intere-
santa Urzędu Miasta Zamość (Ratusz).

Dodatek energetyczny będzie wypłacany odbiorcy 
energii elektrycznej w terminie do 10 dnia każdego miesią-
ca „z góry” w kasie Urzędu Miasta. 

   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 warunkiem, że udział powierzchni pokoi 
i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie prze-
kracza 60%.
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 oraz osoby 
wywiązujące się z wcześniej zawartych porozumień.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku mieszkanio-
wego zostaną Państwu udzielone w siedzibie Spółdziel-
ni w pokoju nr 15 oraz pod numerem tel. 84 638 03 51. 

 Anna Kołtun

Wysokość dodatku energetycznego w okresie
od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. wynosi:

   11,36 zł/m-c – dla gospodarstwa domowego prowa-
dzonego przez osobę samotną

   15,77 zł/m-c – dla gospodarstwa domowego składają-
cego się z 2 do 4 osób.

   18,93 zł/m-c – dla gospodarstwa domowego składają-
cego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego będzie ogłaszana 
corocznie do 30 kwietnia w Monitorze Polskim na kolejne 
12 miesięcy.

Dodatek energetyczny nie podwyższy dochodu, który 
jest podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego.

Anna Kołtun

Dodatek mieszkaniowy – nowa wysokość dochodów brutto

Dodatek energetyczny – komu?
N o w e  ś w i a d c z e n i e  o d  s t y c z n i a  2 0 1 4  r .
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Kultura fizyczna i  sport stanowią w  dzisiejszym społeczeństwie 
zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Wychowanie w kul-
turze fizycznej i sporcie powinno być jedną z podstawowych dziedzin 
przygotowujących człowieka do życia w  społeczeństwie. Kultura fi-
zyczna wpływa także na ogólną kulturę jednostek i  społeczeństwa, 
a w dużej mierze też określa samego człowieka. Szczególnie ważną rolę 
do spełnienia ma kultura fizyczna wśród dzieci i  młodzieży szkolnej, 
u  której następuje intensywny rozwój fizyczny i  psychiczny. Sukcesy 
sportowe oraz sam udział w rywalizacji sportowej stanowią zachętę do 
wybierania tych wartości, które kształtują charakter, rozwijają fizycznie 
i wzbogacają osobowość. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w rywalizacji 
sportowej, poprzedzone wielogodzinnymi przygotowaniami treningo-
wymi, przeciwdziała zachowaniom patologicznym: odciąga od nikoty-
ny, alkoholu, narkotyków, zmniejsza liczbę młodocianych przestępców, 
a także zachęca do systematycznego uprawiania ruchu przez całe życie.

Jednym z  przedmiotów działalności Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Waleriana Łukasińskiego, zgodnie z jej statutem, jest prowadzenie 
działalności związanej z kulturą, sportem i rekreacją. Działalność ta jest 
prowadzona w oparciu o posiadaną bazę sportową, która jest syste-
matycznie rozbudowana i modernizowana. Aktualnie posiadamy dwie 
siłownie na świeżym powietrzu tzw. „ogrody zdrowia”, zlokalizowane 
przy ul. Oboźnej i Wspólnej oraz siłownię przy ul. Wiejskiej 17. Lokaliza-
cja sprzętu do ćwiczeń sprawia, że spółdzielcze, zewnętrzne siłownie 
są ogólnie dostępne dla mieszkańców.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. dokonano uroczystego otwarcia zmo-
dernizowanego boiska sportowego, zlokalizowanego na osiedlu Elizy 
Orzeszkowej w  rejonie budynków ul. Orzeszkowej 17, 11 i  13. Wie-
lofunkcyjne boisko jest przeznaczone do gier zespołowych takich jak: 
piłka ręczna, siatkowa, koszykowa czy też nożna. W uroczystości udział 
wzięli zaproszeni goście oraz mieszkańcy spółdzielczych osiedli. Se-
kretarz miasta Karol Garbula przekazał na ręce Prezesa Jerzego Nizio-
ła dwie piłki dla młodych sportowców, którzy pod okiem instruktora 
d/s sportu Krzysztofa Turzynieckiego rozegrali swój pierwszy mecz. 
Z ogrodzonego, nowego boiska mogą korzystać wszyscy mieszkańcy 
do godz. 22.00. Posiadamy również bazę sportowo – rekreacyjną nad 
rzeką Łabuńką, są to boiska do piłki nożnej i  koszykowej oraz Skate 
Park. W  roku ubiegłym byliśmy gospodarzami Międzyosiedlowych 
Igrzysk Sportowych Miasta Zamościa. Dzięki tak rozbudowanej bazie 
sportowej jesteśmy przygotowani na organizację wielu imprez sporto-
wych dla mieszkańców. Od maja wznawiamy działalność Osiedlowego 
Klubu Sportowego przy ul. Oboźnej 19, który będzie organizatorem 
zawodów sportowych i rekreacyjnych na boiskach sportowych, a także 
rajdów rowerowych po Zamojszczyźnie. 

Informacje dotyczące organizowanych przedsięwzięć będą 
umieszczane na stronie internetowej Spółdzielni www.smlukasinski.
zamosc.pl i gablotach osiedlowych. 

Janina Wojtas
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Wędkarze z  koła przy naszej Spółdzielni rozpoczyna-
ją nowy sezon wędkarski. Chociaż pierwszymi zawodami 
w tym roku były rozegrane 16 lutego „Podlodowe Mistrzo-
stwa Koła” to jednak oficjalne otwarcie sezonu 2014 odbę-
dzie się dnia 3 maja nad rzeką Wieprz w miejscowości Nielisz. 
Nie jest to jednak jedyna forma rozpoczęcia sezonu, gdyż 
do naszych obowiązków należy również porządkowanie ło-
wisk. Dnia 5 kwietnia dziewięcioosobowa grupa porządku-
jąc zbiornik w Krynicach zebrała w sumie 36 worków śmieci 
po 120l pojemności.  W bieżącym roku Zarząd Koła Węd-
karskiego zaplanował następujące imprezy wędkarskie: 

Kalendarz imprez wędkarskich koła Zamość
– „PADWA” na rok 2014

 Lp.  Data  Rodzaj imprezy  łowisko Adnotacje
1. 03-05-2014 r. Otwarcie sezonu rz. Wieprz GP

 2. 18-05-2014 r. Spławikowe 
Mistrzostwa Koła zb. Krynice GP

3. 22-06-2014 r. Puchar Prezesa Koła 
„PADWA” zb. Krynice GP

 4. 12,13-07-2014 r. I Nocne Zawody 
Koła „PADWA” zb. Krynice GP

 5. 3-08-2014 r. Wycieczka 
wędkarska rz. San GP

 6. 21-09-2014 r.
Puchar Prezesa S-ni 
Mieszk. im. 
W. Łukasińskiego

zb. Nielisz GP

 7. 14-09-2014 r. Spinningowe 
Mistrzostwa Koła rz. Bug GP

 8. 12-10-2014 r. Zakończenie 
sezonu. rz. Bug GP

9.  9-02-2014 r. Podlodowe 
Mistrzostwa Koła zb. Zamość GP

Na wszystkie imprezy Zarząd Koła PZW zapewnia trans-
port, a na zakończenie dla wszystkich uczestników mały 
poczęstunek. Dla najlepszych przewidziano nagrody.

Zachęcamy czytelników do uczestniczenia w przedsta-
wionych zawodach.

Zarząd Okręgu PZW w Zamościu zrobił promocję dla 
nowych wędkarzy pod nazwą „WĘDKUJ ZA GROSZE” skie-
rowaną do dzieci i młodzieży oraz emerytów. Osoby te po 
raz pierwszy wstępujące do Polskiego Związku Wędkar-
skiego będą musiały ponieść następujące koszty: 6-16 lat 
– 18 zł, 17-24 lat – 40 zł, emeryci (kobiety 60 lat, mężczyźni 
65 lat) – 40 zł, dodatkowo osoby zamieszkałe poza Zamo-
ściem – 10 zł za wydanie Karty Wędkarskiej przez Starostwo 
Powiatowe. Okręg zamojski organizuje wiele imprez węd-
karskich dla dzieci i młodzieży, w których niejednokrotnie 
może brać udział również młodzież niezrzeszona w  PZW. 
Bliższych informacji można zasięgnąć u prezesa koła kol. 
Artura Szopy pod numerem tel. 502 686 602 lub www.pzw.
org.pl/prezentacje_www/padwa/.

Zdrowych, pogodnych, spędzonych w gronie 
rodzinnym Świąt ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

życzy Prezes koła PZW „ZAMOŚĆ – PADWA”
Artur Szopa

Sport i rekreacja w osiedlu Wędkarze rozpoczynają sezon wędkarski
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Wielkanoc to czas wielkiej radości,
nadziei i wspólnego świętowania.

Najbardziej popularnym symbolem Wielkiej Nocy jest 
jajko. Jajko jest symbolem życia, zarodkiem Wszechświata, 
jajko to zmartwychwstanie. 

Jajko symbolizuje nowe życie, odrodzenie, którego 
dokonał Zmartwychwstały Chrystus. Symbol ten wystę-
pował także w  innych wierzeniach, już w czasach antycz-
nych. W  niedzielę wielkanocną przy śniadaniu, dzielimy 
poświęcone jajko na tyle części, ile jest osób w  rodzinie. 
Wszyscy domownicy składają sobie nawzajem życzenia. 
Ten obyczaj jest typowo polski i  w  żadnym kraju Europy 
nie jest praktykowany. Zając i  jajko są pozostałościami 
pogańskich przedchrześcijańskich rytuałów wiosny i  uro-
dzaju. Kiedyś sądzono, że zając śpi z  otwartymi oczami, 
tak więc również dla chrześcijan, jest symbolem czujności. 
Symbolizuje płodność i  odradzanie się, dlatego również 
jest symbolem zmartwychwstania. Ten symbol jest rozpo-
wszechniony w  niemieckojęzycznych krajach, Niemczech 
i  Austrii, gdzie w  pierwszy dzień świąt przynosi dzieciom 
słodycze. Tradycją jest szukanie przez dzieci zajączka i  ja-
jek wielkanocnych. W niektórych regionach Polski istnieje 

także zwyczaj wręczania prezentów wielkanocnych. I choć 
może u nas takiej tradycji nie ma, każde dziecko słodki dro-
biazg z pewnością ucieszy. W koszyczku ze święconką nie 
powinno zabraknąć chleba, który jest podstawowym po-
karmem człowieka i przypomina mu Eucharystię. Jest to je-
den z najważniejszych symboli w tradycji chrześcijańskiej. 
Chleb oznacza dostatek i jest podstawowym pokarmem do 
życia. Zajączek i  jajko to także wielkanocne elementy de-
koracyjne. Większość z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy 
bez świątecznych ozdób. Mamy tu na myśli kolorowe pi-
sanki, którymi przystrajamy mieszkanie.

Najstarsze pisanki pochodzą z  terenów sumeryjskiej 
Mezopotamii i liczą ponad 5 tys. lat. Nieco później pojawiły 
się w Egipcie, Persji, Cesarstwie Rzymskim i Chinach. W Pol-
sce zwyczaj malowania wielkanocnych jajek pojawił się naj-
prawdopodobniej w  X wieku. W  średniowiecznej Europie 
z  okazji Świąt Wielkanocnych w  kościołach odbywały się 
zabawy polegające na podawaniu sobie na twardo jajka. 
Zawsze ksiądz rozpoczynał zabawę rzucając jajko jednemu 
z chórzystów, ten przekazywał je następnemu i tak dalej – 
zwycięzcą zabawy zostawał chórzysta, który trzymał jajko 
w  momencie, gdy zegar wybił godz.12.00, nagrodą było 
trzymane przez niego jajko. 

M. Bender

Wielkanocne ciekawostki

„WSPÓLNE KOLĘDOWANIE”
W  dniu 24.01.2014 r. w  Zespole Szkół Podstawowych 

Nr 3 odbyła się druga edycja spotkania pokoleń pn. „Wspól-
ne kolędowanie”. 

Spotkanie zostało zorganizowane w  ramach współ-
pracy z Zespołem Szkół Podstawowych Nr 3, Spółdzielnią 

Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego oraz Zarządem 
Osiedla Orzeszkowej-Reymonta. 

Były życzenia, kolędy i wiersze o tematyce świątecznej 
oraz wspomnienia minionych wieczorów wigilijnych. 

Atmosferę świąt Bożego Narodzenia dopełniły kolędy 
w  wykonaniu dzieci i  młodzieży oraz zespołu wokalnego 
Klubu Seniora „U Waleriana” 

Przegląd wydarzeń kulturalnych
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Organizatorzy dla uczestników spotkania przygotowali 
słodki poczęstunek.

SPOTKANIE Z CYKLU „CIEKAWY CZŁOWIEK” 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskie-

go w Zamościu od kilku lat jest organizatorem cyklicznych 
spotkań dla mieszkańców pn. „Ciekawy Człowiek”. Spotka-
nia odbywają się jeden raz w  kwartale. W  roku bieżącym 
gośćmi spotkania byli Państwo Małgorzata i  Piotr Koczu-
łap, których pasją jest rękodzieło artystyczne oraz muzyka 
ludowa polska, ukraińska i  białoruska. Podczas spotkania 
z  mieszkańcami Państwo Koczułap opowiadali o  swoich 
pasjach, prezentując piękne prace. Na swojej drodze za-
wsze spotykali ludzi, od których mogli czerpać inspiracje 
do dalszej pracy artystycznej.

Twierdzą, że wystarczą chęci i dobry humor, aby czer-
pać radość z tworzenia. 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
„O PUCHAR PREZESA”

W dniu 25 lutego 2014 r. na terenie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 4 odbył się „Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezesa”. Organizatorem turnieju była Spółdziel-
nia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego. 

Zawody rozegrano w trzech kategoriach: kobiety, open, 
osoby dorosłe.

W wyniku rozgrywek w ocenie sędziów kolejne miejsca 
zdobyli: 
w kategorii kobiety:
I miejsce Marlena Tadeusz
II miejsce Magdalena Mulawa
III miejsce Karolina Kapuśniak 
w kategorii open:
I miejsce Marek Różycki
II miejsce Jarosław Osóbka
III miejsce Jacek Martyniuk
w kategorii seniorzy:
I miejsce Zbigniew Pilip
II miejsce Ignacy Majdański
III miejsce Stanisz Adam

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i  puchary ufundowane 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasiń-
skiego w Zamościu.

„WITAJCIE W NASZEJ BAJCE” 
W  dniu 29 marca 2014 r. w  świetlicy osiedlowej przy 

ul. Orzeszkowej 28 odbyła się impreza poetycka dla dzieci 
pn. „Witajcie w naszej bajce”

Organizatorem imprezy była Spółdzielnia Mieszkanio-
wa im. Waleriana Łukasińskiego w  Zamościu. W  imprezie 
wzięły udział dzieci z osiedli spółdzielczych, rodzice, opie-
kunowie, dziadkowie oraz seniorzy.

Impreza miała na celu promocję twórczości Jana 
Brzechwy poprzez zabawę, recytację wierszy, konkurs 
plastyczny, prezentacje scenek rodzajowych, w  oparciu 
o wiersze: „Do biedronki przyszedł żuk” czy „Tańcowała igła 
z nitką”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały także recytacji 
wierszy Jana Brzechwy w wykonaniu seniorów. Spotkanie 
było zachętą do czytania dzieciom książek oraz stanowiło 
znakomitą okazję do integracji międzypokoleniowej.
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ZAWODY O PUCHAR BURMISTRZA
W  dniu 29.03.2014 r. w  Hrubieszowie odbyły się 

„VII Zawody Modeli Halowych F1N o  Puchar Burmistrza 
Miasta Hrubieszowa”

W zawodach uczestniczyło 46 zawodników z sześciu Klu-
bów: Bochni, Chełma, Sawina, Rudej Huty, Zamościa i Hru-
bieszowa. 
W wyniku rywalizacji zawodnicy z klubu modelarskie-
go przy Spółdzielni Mieszkaniowej osiągnęli następu-
jąc wyniki:

IV miejsce Kamil Czop 
V miejsce Serafin Grzegorz 
VI miejsce Jakubowski Arkadiusz
VII miejsce Jakubowski Kacper
VIII Puchacz Michał
IX Jakubowski Jan

Informujemy, że kolejną imprezą organizowaną tym ra-
zem w Zamościu będą II Zawody Modeli z napędem gumo-
wym „Żuczek”, które odbędą się w maju na osiedlu Planty.

Zainteresowanych budową modeli zapraszamy do 
Modelarni przy ul. Peowiaków 60, która jest czynna we 
wtorki w godz. 11.00-15.00 oraz piątki i soboty w godz. 
15.00-17.00

Weź kredyt i spełnij marzenia

Weź prosty kredyt gotówkowy na PIT-11.
  Na dowolny cel konsumpcyjny, w tym spłatę podatku 

dochodowego
 Atrakcyjne oprocentowanie
 Stała rata

Zapraszamy do naszej placówki Raiffeisen Polbank  
w Zamościu, przy ul. Piłsudskiego 31.

DRUKARNIA
PRACOWNIA REKLAMY
PIECZĄTKI
LASER GRAWERUJĄCY

22-400 Zamość, ul Partyzantów 61
tel./fax 84 627 19 16, 693 12 13
biuro@attyla.eu www.attyla.eu


