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Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Waleriana Łukasińskiego

Nadzieja umiera ostatnia
O życzliwości władzy do spółdziel-

czości mógłby świadczyć fakt obję-

cia przez Prezydenta RP Bronisława

Komorowskiego patronatu nad ob-

chodami w 2012 Międzynarodowe-

go Roku Spółdzielczości. Prowadzo-

ne debaty o polskiej spółdzielczości 

stwarzają nadzieję na bardziej życzli-

wy stosunek środowisk politycznych 

i ustawodawczych. Powtarzane cią-

gle stwierdzenie, że w Unii Europej-

skiej 6% produktu krajowego brut-

to tworzą Spółdzielnie, a u nas tylko 

1% wymusza na stanowiących pra-

wo i warunki gospodarowania potrze-

bę poświęcenia więcej czasu na roz-

mowę i poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań. Gospodarce polskiej po-

trzebna jest spółdzielczość, to ona 

daje poczucie bezpieczeństwa i stabi-

lizacji. Na tle rozwijającej się gospo-

darki, wzrostu gospodarczego – rola 

i miejsce spółdzielczości są szczegól-

nie istotne. W 2011 roku na terenie 

naszego kraju inwestorzy zagranicz-

ni zostawili około 10 mld euro. Jak 

stwierdził Ryszard Petru – Przewod-

niczący Towarzystwa Ekonomistów 

Polskich, wynika to głównie z niskich 

kosztów pracy, a jednocześnie wykwa-

lifikowanych i produktywnych pra-

cowników – najlepszych ludzi na kon-

tynencie europejskim. Tak korzystne 

tendencje w gospodarce narodowej 

napotykają niestety na niekorzystne 

uwarunkowania takie jak: opieszałe 

sądownictwo, ogrom biurokracji, nie-

przewidywalność przepisów podat-

kowych, słaba infrastruktura drogo-

wa, transport i służba zdrowia. Coraz 

większego znaczenia nabiera oddzia-

ływanie instytucji i organizacji euro-

pejskich. Światowy kryzys finansów 

wymusza tworzenie unii bankowych 

– europejskiego nadzoru bankowego. 

Dotychczasowe zapewnienia o bezpie-

czeństwie depozytów w bankach skła-

dane obywatelom przez rządy i poli-

tyków tracą wiarygodność. Pomimo 

zapewnienia podstawowych praw dla 

obywatela w Konstytucji RP, Państwo 

przekazuje we władanie koncernom, 

grupom interesów, organizacjom go-

spodarczym coraz większy zakres od-

działywania na nasze życie. Dziś grupy 

interesów decydują o prawach i włas-

nościach do tej pory gwarantowa-

nych przez nasze Państwo. Obywatel 

jest zdecydowanie słabszy od Państwa, 

a więc to Państwo powinno zapewnić 

mu ochronę i bezpieczeństwo. Agre-

sywny rynek gospodarczy nie uchroni 

słabszych. Stąd też pojawiają się straj-

ki i protesty żądające większego wpły-

wu na decyzje władzy, lepszej polityki 

mieszkaniowej, zaprzestanie prywa-

tyzacji edukacji, kultury, służby zdro-

wia. W tych uwarunkowaniach szcze-

gólnego wymiaru i znaczenia nabiera 

między innymi spółdzielczość, to ona 

ma dać nam poczucie bezpieczeństwa, 

spokoju i nadziei, że będzie żyło nam 

się lepiej. Pomimo określenia Polski 

„zieloną wyspą”, coraz trudniej wiązać 

koniec z końcem. Według niektórych 

firm doradczych wydatki na czynsz 

i remonty nie przekraczają u nas po-

łowy średniej unijnej, która w 2011 

roku wynosiła 5,8 tys. euro na gospo-

darstwo domowe. Jest to prawdą, tyle 

że w Polsce dochody na gospodarstwo 

domowe są 8 razy mniejsze. 

Statystycznie w 2011 roku obywa-

tel Polski miał na rękę 1227 zł, a więc 

około 1,5% mniej niż w roku poprzed-

nim. Jak więc ma się to do kolejnych 

lat wzrostu gospodarczego. Rosnące 

opłaty za wodę i ścieki, użytkowanie 

wieczyste, wzrost nośników energii 

o około 10% w tym najbardziej gazu 

o około 14,9%, opału o 7,5%, energii 

elektrycznej o prawie 6%, a także za-

powiadane uwolnienie rynku energii 

postawi wiele rodzin w bardzo trudnej 

sytuacji. Szczególnego wymiaru i zna-

czenia nabierze system pomocy spo-

łecznej. Nie zmienione od 2006 roku 

kryterium dochodowe uprawniające 

do uzyskania pomocy (421 zł/osobę), 

wzrost kosztów codziennego życia, in-

flacja, bezrobocie, spadek realnej pła-

cy i emerytury przedstawia mało op-

tymistyczną najbliższą przyszłość. 

Miejmy nadzieję, że tak nie będzie.

Jerzy Nizioł
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Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za 2011 r.
W dniach od 18.05.2011r. - 

25.05.2011r. odbywały się poszcze-

gólne części Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni Mieszkanio-

wej im. Waleriana Łukasińskiego 

w Zamościu, które zatwierdziło spra-

wozdanie finansowe w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania,

- bilans Spółdzielni za 2011 r. zamy-

kający się po stronie aktywów i pa-

sywów kwotą 78 993 117,50 zł,

- rachunek zysków i strat za rok ob-

rotowy zamykający się zyskiem 

netto 335 248,37 zł,

- zestawienie zmian w kapitale (fun-

duszu własnym) za rok obrotowy 

wykazujące zmniejszenie kapitału 

własnego o kwotę 2 076 773,27 zł,

- rachunek przepływów pienięż-

nych za rok obrotowy wykazują-

cy zmniejszenie środków pienięż-

nych o kwotę 110 645,15 zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sytuację finansową Spółdzielni przedstawiają wskaźniki płynności:

Wskaźnik płynności 2009 r. 2010 r. 2011 r.

Płynności bieżącej 1,73 1,65 1,85

Szybki 0,91 0,87 0,91

Natychmiastowej wymagalności 0,62 0,65 0,68

Wskaźniki płynności przyjęły dobre poziomy, co oznacza, że Spółdzielnia 

utrzymuje płynność finansową. 

Poniższy wykres przedstawia wynik finansowy netto na przełomie lat 2009-

2011 (wartość w tys. zł)

Lp Wyszczególnienie 2009 rok 2010 rok 2011 rok Zmiana stanu

  kwota % kwota % kwota %  % %

   udziału udziału  udziału 2011/2010 2011/2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A.
Działalność 

podstawowa
          

1.

Przychody netto ze 

sprzedaży i zrównane 

z nimi, w tym:

20 494,8 98,6 21 830,8 98,6 21 946,7 98,5 115,8 100,5 1 451,8 107,1

2.
Koszt własny 

sprzedaży
20 379,7 99,4 21 309,2 99,8 21 794,3 99,8 485,1 102,3 1 414,6 106,9

3. Wynik na sprzedaży 115,2  521,7  152,4  -369,3 29,2 37,2 132,3

B.
Pozostała działalność 

operacyjna
          

1.
Pozostałe przychody 

operacyjne
60,2 0,3 51,2 0,2 65,9 0,3 14,7 128,8 5,7 109,4

2.
Pozostałe koszty 

operacyjne
113,3 0,6 50,6 0,2 46,6 0,2 -4 92,1 -66,7 41,1

3.

Wynik na 

działalności 

operacyjnej 

-53,1  0,6  19,3  18,7 3 415,3 72,4 -36,3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - dane w tys. zł
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C.
Wynik operacyjny 

(A3+B3)
62,1  522,2  171,7  -350,6 32,9 109,6 276,5

D.
Działalność 

finansowa
          

1. Przychody finansowe 236,4 1,1 252,2 1,1 273,3 1,2 21,1 108,4 36,9 115,6

2. Koszty finansowe 0,1 0 0 0 0 0 0 1,3 -0,1 0,4

3.

Wynik na 

działalności 

finansowej

236,3  252,1  273,3  21,2 108,4 37 115,7

E.
Zdarzenia 

nadzwyczajne
          

1. Zyski nadzwyczajne           

2. Straty nadzwyczajne           

3.
Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych
          

F.
Zysk (strata) brutto 

(C+D3+E3)
298,3  774,3  445  -329,4 57,5 146,6 149,1

1. Podatek dochodowy 54,5  156,8  109,7  -47,1 70 55,2 201,4

2.

Pozostałe 

obowiązkowe 

zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)

  -2,2    2,2    

G.
Obowiązkowe 

obciążenia-razem
54,5  154,6  109,7  -44,9 71 55,2 201,4

 
Zysk (strata) netto 

(F-G)
243,9  619,7  335,2  -284,5 54,1 91,4 137,5

     

Przychody ogółem 20 791,4 100 22 134,1 100 22 285,9 100 151,7 100,7 1 494,4 107,2

Koszty ogółem 20 493,1 100 21 359,8 100 21 840,9 100 481,1 102,3 1 347,8 106,6



4

Nr 2/2012/Lipiec Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Walne Zgromadzenie Spółdzielni 

jest najważniejszym zebraniem człon-

ków Spółdzielni, będące jednocześnie 

najwyższym jej organem. Do kompe-

tencji Walnego Zgromadzenia należy 

między innymi: rozpatrywanie spra-

wozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, 

uchwalanie kierunków rozwoju dzia-

łalności Spółdzielni, podejmowanie 

uchwał, udzielanie członkom Zarzą-

du absolutorium, a także uchwalanie 

zmian statutu. Walne Zgromadzenie 

Spółdzielni zostało zwołane przez Za-

rząd SM na podstawie § 36 ust.1 sta-

tutu Spółdzielni. Uchwałą Rady Nad-

zorczej nr 7/2012 zostało podzielone 

na VI części i odbyło się w okresie od 

18.05.2012 r. do 25.05.2012 r. Obra-

dy Walnego Zgromadzenia rozpoczę-

ło zebranie I części, do której należą 

członkowie Spółdzielni zamieszkali 

na osiedlu Planty. Zebraniem podsu-

mowującym wszystkie części była VI 

część Walnego Zgromadzenia, do któ-

rej należą członkowie zamieszkujący 

osiedla Wiejska, Szwedzka – Brzozo-

wa oraz Lubelska. 

Ogółem w Walnym Zgromadzeniu 

uczestniczyło 97 członków, co stano-

wi 2,27% ogółu członków uprawnio-

nych do udziału. Poszczególne części 

Walnego Zgromadzenia odbywały się 

zgodnie z porządkiem obrad, z którym 

członkowie Spółdzielni zostali zawia-

domieni na piśmie zgodnie z § 37 sta-

tutu Spółdzielni.

W każdej części Walnego Zgroma-

dzenia Spółdzielni uczestniczyli człon-

kowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spół-

dzielni, a także kierownicy poszczegól-

nych komórek organizacyjnych.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni 

podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia 

i zatwierdzenia sprawozdania Za-

rządu za 2011 rok

1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r.

nr 188, poz. 1848 z późniejszymi 

zmianami), art. 35 § 1 pkt.1 Statutu, 

postanawia przyjąć główne kierunki 

działalności polegające na:

1. Inwestycjach:

a). Realizacji zadania inwestycyj-

nego polegającego na budowie 

budynku mieszkalnego wielo-

rodzinnego na osiedlu Kiliń-

skiego w Zamościu na dział-

kach 117/10, 117/11 objętych 

KW ZA1Z/00040373/3 Zada-

nie inwestycyjne zakłada rea-

lizację budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z nie-

zbędną infrastrukturą zgodnie 

z opracowaną dokumentacją 

techniczną. Koszty realizowa-

nego zadania inwestycyjnego 

finansowane będą w całości ze 

środków własnych członków – 

przyszłych właścicieli miesz-

kań, z którymi zostaną spisane 

umowy o budowę lokali miesz-

kalnych w nowobudowanym 

budynku,

b). Realizacji zadania inwestycyj-

nego polegającego na budowie 

zespołu garaży przy ul. Wspól-

nej w Zamościu na działce nr 

84/26 objętą KW 24954. Zada-

nie inwestycyjne polegać bę-

dzie na budowie boksów gara-

żowych zgodnie z opracowaną 

dokumentacją techniczną, bu-

dową infrastruktury, w tym 

w szczególności: dojazdu, pla-

cu manewrowego, ukształto-

wania i utrzymania terenu, 

ogrodzenia. Koszty realizowa-

nego zadania finansowane będą 

w całości ze środków własnych 

członków- przyszłych użytkow-

ników boksów garażowych.

Walne Zgromadzenie Członków 

działając na podstawie § 35 pkt.2 Sta-

tutu Spółdzielni postanawia przyjąć 

i zatwierdzić sprawozdanie z działal-

ności Zarządu za 2011 rok.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia 

i zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej za 2011 rok

Walne Zgromadzenie Członków 

działając na podstawie § 35 pkt.2 Sta-

tutu Spółdzielni postanawia przyjąć 

i zatwierdzić sprawozdanie z działal-

ności Rady Nadzorczej za 2011 rok.

Uchwała nr 3 w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego 

za 2011 r.

Walne Zgromadzenie Członków 

działając na podstawie § 35 ust.2 Statu-

tu Spółdzielni postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

Uchwała nr 4 w sprawie podziału 

nadwyżki bilansowej

Uchwała nr 5 przeznaczenie przy-

chodu ze sprzedaży działki 115/3

Walne Zgromadzenie Członków, 

działając na podstawie art. 38 § 1 pkt.5 

Prawa Spółdzielczego i § 35 pkt. 6 Sta-

tutu i w nawiązaniu do uchwały nr 7 

z dnia 17.06.2011 r. dotyczącej wyra-

żenia zgody na sprzedaż prawa użyt-

kowania wieczystego działki o nr geo-

dezyjnym 115/3 o pow. 619 m2 , po-

stanawia: Przychód ze sprzedaży pra-

wa wieczystego użytkowania dział-

ki niezabudowanej o nr geodezyjnym 

115/3, o powierzchni 619 m2 objętej 

KW ZA1Z00011685/1 przeznaczyć na 

sfinansowanie kosztów eksploatacji 

i utrzymania lokali członków położo-

nych w następujących nieruchomości 

mieszkaniowych: Kilińskiego 42, Re-

dutowa 2, 4.

Uchwała nr 6 w sprawie kierun-

ków działalności

Walne Zgromadzenie Członków, 

działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 

Z obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego



5

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Nr 2/2012/Lipiec

2. Eksploatacji i utrzymaniu nieru-

chomości polegających na:

a). Działaniach związanych 

z eksploatacją nieruchomo-

ści mieszkaniowych zmierza-

jących do poprawy ich stanu 

technicznego, a także minima-

lizowania kosztów związanych 

z utrzymaniem i eksploatacją 

oraz poprawą komfortu, bez-

pieczeństwa i warunków za-

mieszkiwania,

b). Racjonalizowaniu kosztów 

dostawy mediów w kierunku 

zmniejszenia ich zużycia,

c). Dalszym realizowaniu docie-

pleń budynków mieszkalnych.

3. Działalności społeczno-kultural-

nej polegającej na:

a). Pogłębieniu działań w kierun-

ku zwiększenia pomocy dla 

osób starszych oraz inwalidów 

i osób niepełnosprawnych,

b). Rozwijaniu obecnie prowa-

dzonej działalności w celu za-

interesowania szerszej grupy 

uczestników.

Uchwała nr 7 w sprawie wyklu-

czenia ze Spółdzielni

Uchwała nr 7 w sprawie rozpozna-

nia odwołania od uchwały Rady Nad-

go Spółdzielnię w obradach zjazdu 

przedkongresowego Krajowej Rady 

Spółdzielczej

Walne Zgromadzenie Członków 

na podstawie § 35 pkt 3 Statutu posta-

nawia dokonać wyboru Adama Ku-

tyłę na przedstawiciela reprezentują-

cego Spółdzielnię w obradach zjazdu 

przedkongresowego Krajowej Rady 

spółdzielczej

Uchwala nr 12 w sprawie wybo-

ru przedstawiciela reprezentujące-

go Spółdzielnię w obradach zjazdu 

przedkongresowego Krajowej Rady 

Spółdzielczej

Walne Zgromadzenie Członków 

na podstawie § 35 pkt 3 Statutu po-

stanawia dokonać wyboru Jerzego Ni-

zioła na przedstawiciela reprezentują-

cego Spółdzielnię w obradach zjazdu 

przedkongresowego Krajowej Rady 

Spółdzielczej.

Uchwala nr 13 w sprawie wyboru 

delegata na zjazd Związku Rewizyj-

nego Spółdzielni Mieszkaniowych

Walne Zgromadzenie Członków 

na podstawie § 35 pkt 3 Statutu po-

stanawia dokonać wyboru Jerzego 

Nizioła na delegata na zjazd Związ-

ku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-

kaniowych.

zorczej nr 41/2011 z dnia 29.11.2011 r.,

podjętej w I instancji w postępowaniu 

wewnątrz spółdzielczym.

Uchwała nr 8 w sprawie udziele-

nia absolutorium Prezesowi Zarzą-

du Jerzemu Niziołowi

Walne Zgromadzenie Członków 

na podstawie § 35 pkt 3 Statutu posta-

nawia za działalność w roku sprawo-

zdawczym 2011 udzielić absolutorium 

Prezesowi Zarządu Jerzemu Niziołowi.

Uchwała nr 9 w sprawie udziele-

nia absolutorium Zastępcy Prezesa 

Jerzemu Kościowi

Walne Zgromadzenie Członków 

na podstawie § 35 pkt 3 Statutu po-

stanawia za działalność w roku spra-

wozdawczym 2011 udzielić absoluto-

rium Zastępcy Prezesa Jerzemu Koś-

ciowi.

Uchwala nr 10 w sprawie udziele-

nia absolutorium Członkowi Zarzą-

du Władysławowi Chomickiemu

Walne Zgromadzenie Członków 

na podstawie § 35 pkt 3 Statutu po-

stanawia za działalność w roku spra-

wozdawczym 2011 udzielić absoluto-

rium Członkowi Zarządu Władysła-

wowi Chomickiemu.

Uchwala nr 11 w sprawie wybo-

ru przedstawiciela reprezentujące-

Wnioski z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
I część osiedle Planty

1. Rozważyć możliwość zabezpie-

czenia ogrodzenia kontenerów na 

śmieci przy ul. Peowiaków 56, 68

2. Przeanalizować możliwości zmia-

ny godz. pracy świetlicy TPD 

z rannych na popołudniowe

3. Wystąpić do Prezydenta Miasta 

Zamość o rozwiązanie problemu 

związanego z sąsiedztwem miesz-

kańców, zamieszkałych w bara-

kach przy ul Peowiaków

4. Rozważyć możliwość organizowa-

nia częstszych spotkań Zarządu 

SM z mieszkańcami

4. Czynić starania w kierunku zli-
kwidowania szkodliwej reklamy 
przy ul Piłsudskiego 63 

5. Rozważyć możliwość nasadzenia 
żywopłotu przy ul Oboźnej 13 

6. Wyróżnić gospodarzy terenu 
sprzątających na terenach osiedla 
Oboźnej i Orzeszkowej 

7. Wystąpić o kontynuację budowy 
zatoki parkingowej przy ul Ciepłej 
od strony PKS.

8. Rozważyć możliwość postawienia 
znaku drogowego „STREFA RU-
CHU” (Znak D-52) przy wjeździe 
w osiedle od strony ul Piłsudskie-

go 31,33,35.

5. Wystąpić do Policji o częstsze 

kontrole w okolicach baraków na 

osiedlu Planty

II część Osiedle Orzeszkowej 

1. Rozważyć możliwość zwiększenia 

ilości ławek na osiedlach Oboźna 

i Orzeszkowej

2. Wystąpić do instytucji odpowiada-

jących za słupy ogłoszeniowe na te-

renie osiedla Orzeszkowej i Oboź-

nej o utwardzenie dojścia do nich

3. Rozważyć możliwość przebudo-

wy – remontu chodnika przy ul 

Orzeszkowej 21 i Orzeszkowej 23
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wych oraz Zespołu Szkół Mundu-

rowych. Całość działań obserwowa-

li zaproszeni goście, w tym Zastępca 

Prezydenta Miasta Zamościa Pan To-

masz Kossowski. Ponieważ symulacja 

dotyczyła zdarzenia mającego miej-

sce w jednym z budynków wysokoś-

ciowych (wieżowców) Spółdzielni 

im. W. Łukasińskiego, w ćwiczeniach 

uczestniczyli również przedstawicie-

le naszej Spółdzielni odpowiedzial-

ni jako zarządca nieruchomości za 

współdziałanie ze służbami ratowni-

czymi, a także za udział w przeprowa-

dzeniu ewakuacji osób oraz mienia.

Wybór poligonu wojskowego (bu-

dynek starej piekarni) na miejsce ćwi-

czeń podyktowany był zamiarem 

przeprowadzenia działań w warun-

kach maksymalnie zbliżonych do rze-

czywistych. Rozpoczęcie ćwiczeń po-

przedził głośny huk wybuchu. Chwilę 

później pojawił się prawdziwy ogień 

i dym. Powiadomiony telefonicznie 

o zdarzeniu Dyżurny Miejskiego Sta-

nowiska Kierowania podejmuje decy-

zję o skierowaniu na miejsce zdarzenia 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz 

zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Jednocześnie informację o wybuchu 

przekazuje wszystkim służbom i insty-

tucjom odpowiedzialnym za działania 

Dbałość o bezpieczeństwo miesz-

kańców jest jednym z podstawowych 

zadań władz miasta, służb ratowni-

czych i porządkowych, a także po-

szczególnych zarządców nieruchomo-

ści. Obowiązek ten realizowany jest 

poprzez nadzór nad przestrzeganiem 

odpowiednich aktów prawnych, norm 

oraz zasad zapewniających bezpieczne 

zamieszkiwanie. Podejmowane w tym 

zakresie czynności poza działaniami 

prewencyjnymi obejmują również go-

towość do niesienia pomocy w przy-

padku bardzo poważnych zagrożeń 

będących następstwem wybuchów, 

pożarów, skażeń, itp. Nie ulega żadnej 

wątpliwości, że nasze bezpieczeństwo 

w takich przypadkach zależy od od-

powiedniego wyszkolenia oraz profe-

sjonalizmu służb ratunkowych. Doty-

czy to także zdolności poszczególnych 

jednostek do szybkiego, a co ważniej-

sze efektywnego współdziałania. 

Mając na uwadze powyższe jed-

nym z obowiązków wszystkim służb 

i instytucji odpowiedzialnych za nasze 

bezpieczeństwo są ćwiczenia symula-

cyjne oraz sprawdzanie poziomu go-

towości na wypadek tzw. sytuacji kry-

zysowych. Obowiązek nadzoru nad 

tego typu działalnością spoczywa na 

Miejskim Zespole Zarządzania Kry-

zysowego działającym przy Prezyden-

cie Miasta. W bieżącym roku w ra-

mach realizacji rocznego planu MZK 

przeprowadzone zostały specjalistycz-

ne ćwiczenia z zakresu zarządzania 

kryzysowego w temacie: Współdzia-

łanie służb, inspekcji i straży pożar-

nej podczas prowadzonych działań 

ratowniczo-gaśniczych w budynku 

zamieszkania zbiorowego w następ-

stwie wybuchu gazu. Celem tych ćwi-

czeń było doskonalenie umiejętności 

podejmowania decyzji podczas pro-

wadzenia akcji ratowniczej, spraw-

dzenie przyjętych rozwiązań systemo-

wych w reagowaniu na ekstremalne 

sytuacje oraz doskonalenie systemu 

współdziałania pomiędzy poszczegól-

nymi służbami podczas prowadzenia 

akcji ratowniczej powstałej wskutek 

wybuchu gazu i pożaru. Tegorocz-

ne ćwiczenia zostały przeprowadzo-

ne w dniu 19 kwietnia na poligonie 

jednostki wojskowej. Uczestniczy-

li w nich przedstawiciele Miejskie-

go Zespołu Zarządzania Kryzysowe-

go, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarne-

go, 3 Batalionu Zmechanizowanego 

w Zamościu, Rozdzielni Gazu, Rejonu 

Energetycznego, dwu największych 

w mieście Spółdzielni Mieszkanio-

Kolejne ćwiczenia służb ratowniczych

III część Osiedle Kilińskiego,

Lubelskie Przedmieście

Rozważyć możliwość zamonto-

wania daszków nad wejściem do bu-

dynków w nieruchomości Kamienna 

1,3,7.

IV część budynek w Radecznicy 

1. Dokonać malowania klatek scho-

dowych 

2. Zakupić nową kosiarkę 

3. W miarę możliwości finansowych 

wyremontować parking przy ul 

Lubelskiej 36. 

3. Rozważyć możliwość docieplenia 

ściany szczytowej przy ul Lubel-

skiej 36. 

4. Wystąpić do Policji o częstsze 

patrole na osiedlach Wiejska, 

Szwedzka i Lubelska. 

5. Rozważyć możliwość zamontowa-

nia ekranów balkonowych w trak-

cie prowadzenia remontów balko-

nów przy ul Lubelskiej 36.

rozważyć możliwość wymiany 

okienek piwnicznych.

V część członkowie oczekujący - brak 

wniosków z uwagi na brak członków 

Walne Zgromadzenie nie odbyło się

VI część osiedle Reymonta, Szwedz-

ka, Brzozowa, Lubelska 

1. Rozpoznać uciążliwość – szkodli-

wość funkcjonowania placu zabaw 

przy ul. Wąskiej 18 i Wąskiej 20. 

2. W miarę możliwości finansowych 
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ratownicze, w tym Zarządowi Spół-

dzielni. Od tego momentu głównym 

dowodzącym jest przedstawiciel Stra-

ży Pożarnej koordynujący na miejscu 

zdarzenia działania wszystkich jedno-

stek biorących udział w akcji ratun-

kowo-gaśniczej. Po przeprowadzeniu 

szybkiego rozpoznania kierujący akcją 

podejmuje decyzję o ewakuacji miesz-

kańców oraz rozpoczęciu gaszenia po-

żaru. W tym czasie Policja zabezpie-

cza zagrożony teren oraz organizuje 

ruch drogowy w obrębie miejsca zda-

rzenia. Chwilę potem Pogotowie Ga-

zowe odcina dopływ gazu do obiektu, 

natomiast Pogotowie Energetyczne 

dopływ prądu. W bezpiecznej strefie 

służby Pogotowia Ratunkowego two-

rzą punkt pomocy medycznej ustawia-

jąc pneumatyczny namiot. Ponieważ 

część poszkodowanych mieszkańców 

została odcięta zwałami gruzu dowo-

dzący akcją prosi o wsparcie siły woj-

ska. W tym czasie Straż Miejska za-

bezpiecza teren działań, jednocześnie 

przygotowując miejsce do ewakuacji 

mienia poszkodowanych. Przedsta-

wiciel Spółdzielni zobowiązany zosta-

je do ustalenia ilości osób mogących 

budynku jednostka wojskowa przy-

stępuje do działań poszukiwawczych. 

Ostatnia osoba, na szczęście wykazu-

jąca oznaki życia zostaje odnaleziona 

pod zwałami gruzu. Ten element koń-

czy całość trwających około trzech go-

dzin ćwiczeń.

Pomimo, że przedstawiony 

w ogromnym skrócie i uproszczeniu 

przebieg wydarzeń znam wyłącznie 

z działań symulacyjnych, to jednak 

na długi czas zapadnie on w mojej pa-

mięci. Zapewne dlatego, że pełen po-

dziwu obserwowałem zaangażowanie 

poszczególnych służb i uczestników 

działań, które w rzeczywistości były 

tylko ćwiczeniami. Powyższe utwier-

dziło mnie w przekonaniu, że nasze 

bezpieczeństwo jest w rękach osób 

które poważnie traktują swój zawód, 

a przede wszystkim obowiązki. Jestem 

przekonany, że gdy zajdzie taka po-

trzeba dołożą wszelkich starań by ra-

tować nasze zdrowie i życie. Jedno-

cześnie mam nadzieję, że uczestnicy 

tego szkolenia nie będą mieli realnej 

okazji by to udowodnić.

Krzysztof Krzysztoń

pozostawać w obiekcie oraz priory-

tetów ewakuacji mienia z budynku. 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzyso-

wego organizuje (w autobusie MZK) 

punkt tymczasowego pobytu ewakuo-

wanych osób, których ewidencję prze-

prowadza pracownik Spółdzielni. Od 

tej chwili w akcję ratunkową zaanga-

żowane są wszystkie służby i insty-

tucje. Na miejsce zdarzenia przyby-

wa Jednostka Wojskowa oraz kolejne 

siły Straży Pożarnej mające pomóc 

w gaszeniu pożaru oraz w ewakuacji 

mieszkańców. Ratownicy medyczni 

Pogotowia dokonują wstępnej segre-

gacji poszkodowanych. Ciężej ran-

ne osoby zostają przetransportowane 

do szpitali, pozostali otrzymują na-

tychmiastową pomoc w przygotowa-

nym wcześniej punkcie medycznym. 

Po odgruzowaniu przez wojsko wejść 

do wszystkich pomieszczeń oraz wy-

prowadzeniu poszkodowanych z bu-

dynku, dokonujący weryfikacji miesz-

kańców przedstawiciel Spółdzielni 

zgłasza brak w punkcie ewakuacji jed-

nej osoby. W chwili, gdy Strażacy koń-

czą dogaszanie pożaru oraz rozpo-

czynają oddymianie i przewietrzanie 
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Pewna grupa dłużników nie rea-

guje na wezwania, ponieważ lekcewa-

ży spółdzielczą korespondencję, bądź 

nie widzi możliwości spłaty długu.

Jeżeli dłużnik nie reaguje na we-

zwanie i nie jest zainteresowany współ-

pracą, której celem jest systematyczna 

spłata długu, Spółdzielnia po wysła-

niu ostatecznego lub przedsądowego 

wezwania do zapłaty, zmuszona jest 

skierować sprawę zaległości na drogę 

postępowania sądowego. Wiąże się to 

z dodatkowym obciążeniem dłużnika 

w postaci kosztów sądowych. Postę-

powanie sądowe o należności odbywa 

się w trybie uproszczonym bez udzia-

łu dłużnika, ponieważ należność z ty-

tułu opłat zwykle jest bezsporna. 

Ale w sytuacji, gdy został już wy-

dany nakaz zapłaty, można jeszcze za-

wrzeć ugodę ze Spółdzielnią o spłatę 

zaległości. Sprawa nie trafi do komor-

nika.

Jeżeli w dalszym ciągu zaległość jest 

niespłacana, rozpoczyna się komorni-

cze postępowanie egzekucyjne na wnio-

sek Spółdzielni, które łączy się z dodat-

kowymi kosztami komorniczymi.

W ostatecznym przypadku, gdy 

zawiodą wszelkie próby porozumie-

nia, Spółdzielnia kieruje do sądu spra-

wę o eksmisję w stosunku do miesz-

kańców, zajmujących mieszkania 

lokatorskie. Odnośnie zadłużonych 

mieszkań typu spółdzielczego włas-

nościowego lub odrębnych własności 

wszczynane jest postępowanie o licy-

tację z nieruchomości.

Dlatego warto rozmawiać z za-

rządcą na każdym etapie postępowa-

nia o zapłacie długu, ponieważ: 

- można rozłożyć dług na raty na 

miarę możliwości finansowych

- można uniknąć dodatkowych wy-

sokich kosztów postępowania eg-

zekucyjnego

Anna Kołtun

Zadłużenie z tytułu opłat za miesz-

kanie to niezwykle dotkliwy, a także 

wstydliwy problem dla wielu mieszań-

ców. Gdy w domu brakuje pieniędzy 

na bieżące wydatki, często dochodzi 

do zadłużania mieszkania. Ta pew-

nego rodzaju chwilowa „pożyczka” 

prowadzi niekiedy do długotermino-

wego zadłużenia, z którym trudno so-

bie poradzić. Wtedy dłużnicy wezwa-

ni do zapłaty wspierają się kredytem 

bankowym, którego oprocentowa-

nie i inne koszty dodatkowo obciąża-

ją mieszkańca. I tak nakręca się spira-

la długu.

Gdy zadłużenie przekroczy wiel-

kość trzymiesięcznych naliczeń opłat, 

wówczas Spółdzielnia wszczyna po-

stępowanie windykacyjne.

Po stwierdzeniu zadłużenia wysy-

łana jest pierwsza pisemna informacja 

o kwocie zaległości z wyznaczonym 

terminem zapłaty.

I wówczas bardzo ważne jest, aby 

po otrzymaniu wezwania zgłosić się 

do Spółdzielni, właśnie w celu wspól-

nego znalezienia wyjścia z trudnej sy-

tuacji.

Ugoda dotycząca sposobu spła-

ty zadłużenia zawierana jest na miarę 

możliwości finansowych osoby zadłu-

żonej. Dług może być rozłożony na 

raty miesięczne. Może zostać również 

ustalony wydłużony, jednorazowy 

termin spłaty. Przy zawieraniu poro-

zumienia należy pamiętać o bieżących 

miesięcznych naliczeniach opłat za 

mieszkanie, które przy braku wpłat 

zwiększają zobowiązania.

Pomocny w regulowaniu bieżą-

cych opłat za mieszkanie może okazać 

się również dodatek mieszkaniowy, 

który jest przyznawany przy spełnie-

niu określonych ustawą warunków. 

O przyznanie dodatku mieszkanio-

wego mogą ubiegać się również osoby 

posiadające zadłużenie z tytułu opłat 

za mieszkanie.

Czasem wyjściem z sytuacji jest 

dobrowolna zamiana mieszkania na 

mniejsze. 

WARTO ROZMAWIAĆ O DŁUGU 
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• Posłowie Platformy Obywatel-

skiej, ponownie wnieśli do laski 

marszałkowskiej praktycznie te 

same projekty ustaw: o spółdziel-

niach mieszkaniowych i Prawo 

spółdzielcze odrzucone przez 

Sejm poprzedniej kadencji. Co 

Pan jako prawnik i senator sądzi 

o takich praktykach?

- Jestem zaskoczony, a jednocześnie 

zdumiony. Kiedy trwały prace nad 

ustawą Prawo spółdzielcze, której ini-

cjatorem był w 2004 i 2005 r. prezy-

dent Aleksander Kwaśniewski, to 

w Sejmie została powołana specjalna 

komisja, która zakończyła prace. Go-

towy projekt został złożony u marszał-

ka, ale kadencja się skończyła i prace 

nad tym projektem nigdy nie zosta-

ły wznowione. Nikomu nie przyszło 

do głowy ażeby do niego powrócić 

choć uważam, że był to dobry projekt. 

Również bardzo dobry projekt został 

przygotowany przez ekspertów prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego, odrzucony 

w pierwszym czytaniu. Nawiązał on 

do ustawy z 1920 r., pierwszej polskiej 

ustawy o spółdzielczości, powszech-

nie uznawanej za jedną z najlepszych 

w Europie. Wydaje się, że gdyby tę 

spółdzielczości. Posłowie PO na-

zywają przy tym swoje ustawy „re-

wolucją w spółdzielniach” twier-

dzą, że „powstanie więcej wspólnot 

mieszkaniowych i wszechwładna 

władza prezesów spółdzielni zo-

stanie ograniczona”. Czy to istot-

nie są to ustawy o spółdzielczości 

czy o jej likwidacji?

- Zanim odpowiem na pytanie, chcę 

zwrócić uwagę, iż w Sejmie poprzed-

niej kadencji udało się PO przekształ-

cić spółdzielnie pracy w spółki han-

dlowe. Znowelizowano ustawę Prawo 

spółdzielcze, dodając przepis art. 203 a.

Regulacja ta jest bardzo negatywnie 

oceniana, gdyż prowadzi do margina-

lizacji spółdzielczości pracy, czy wręcz 

do ich likwidacji. Uważam, że w no-

woczesnej gospodarce jest miejsce dla 

spółek prawa handlowego, ale jest tak-

że miejsce – jak w innych krajach eu-

ropejskich – dla spółdzielni. Funkcje 

spółdzielni są bowiem inne od funk-

cji spółek prawa handlowego. Spółki 

są instrumentem prowadzenia zorga-

nizowanej działalności gospodarczej, 

nastawionej na osiąganie zysków, na-

tomiast spółdzielnie to instrument 

prowadzenia zorganizowanej działal-

ności gospodarczej, służącej zaspoko-

jeniu różnego rodzaju potrzeb. I tak 

celem spółdzielni mieszkaniowych 

jest zaspokajanie potrzeb mieszka-

niowych swoich członków. Prowadzą 

one dwojakiego rodzaju działalność. 

Z jednej strony jest to działalność de-

weloperska, ale po kosztach, nienasta-

wiona na osiąganie zysków. Jak po-

równamy cenę 1m kw u dewelopera 

i w spółdzielni – to często dochodzi-

my do wniosku, że ceny w spółdziel-

niach mieszkaniowych są znacznie 

ustawę po niewielkich korektach od-

świeżyć, to mogłaby ona dziś z po-

wodzeniem obowiązywać. Natomiast 

gdy chodzi o prace nad dwoma pro-

jektami poselskimi z poprzedniej ka-

dencji, które nie wyszły z Sejmu, a ini-

cjatorem, których był KP PO – chodzi 

mi o ustawę Prawo spółdzielcze i usta-

wę o spółdzielniach mieszkaniowych 

– to projekty te budziły wiele kontro-

wersji i emocji. Wychodzę z założenia, 

że w obecnej kadencji na pewno nale-

żałoby uporządkować od strony nor-

matywnej problematykę spółdziel-

czości, tym bardziej, iż rok ten jest 

ogłoszony przez ONZ Międzynaro-

dowym Rokiem Spółdzielczości. Pol-

ska spółdzielczość, która ma się kiep-

sko z punktu widzenia normatywne-

go, zasługuje po prostu na dobre regu-

lacje prawne. I dlatego obawiam się, 

że wznowienie prac nad tymi dwoma 

kontrowersyjnymi projektami ustaw 

spowoduje, że sytuacja się powtórzy. 

Prace będą miały charakter politycz-

ny, a nie merytoryczny i nie rokuje 

im powodzenia. Chciałem tu zauwa-

żyć, że 11 kwietnia br. prezydent Ko-

morowski zorganizował specjalną de-

batę poświęconą problematyce spół-

dzielczości. Jej celem jest poszukiwa-

nie dialogu, poszukiwanie nowych 

rozwiązań ewolucyjnych, a nie rewo-

lucyjnych. Jedno można powiedzieć 

o tych dwóch projektach, które zostały 

w poprzedniej kadencji odrzucone, że 

gdyby weszły w życie, to miałyby cha-

rakter rewolucyjny, gdyż marginalizo-

wały polską spółdzielczość czy wręcz 

by ją likwidowały.

• Jest to wymowna odpowiedź Plat-

formy na apel ONZ o wsparcie dla 

Powtórka z rozgrywki
Przedruk (Tęcza Polska nr 4/2012)

Rozmowa z prof. Dr hab. Henrykiem Ciochem, senatorem RP
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niższe. Z drugiej strony - spółdzielnie 

zarządzają zasobami mieszkaniowy-

mi. I teraz stajemy przed bardzo istot-

nym problemem. Mamy rzeczywiście 

w kraju wiele spółdzielni dużych, któ-

re zarządzają dużymi zasobami miesz-

kaniowymi. Ekonomiści policzyli, że 

proporcjonalnie do liczby mieszkań-

ców, koszty zarządu, które przypada-

ją na członka w dużych spółdzielniach 

są relatywnie niższe od kosztów, ja-

kie przypadają na członka wspólnoty 

mieszkaniowej, obejmującej jeden bu-

dynek. Zwłaszcza, gdy chodzi o stare 

zasoby mieszkaniowe, które powsta-

ły w latach 70-tych, to one wymaga-

ją poważnych nakładów. Okres amor-

tyzacji tych budynków wynosi 60 lat. 

Skąd mała wspólnota mieszkaniowa, 

która przejęła zarząd budynku, weź-

mie środki na dokonanie kapitalnego 

remontu? Mniejsze są tego typu prob-

lemy w dużych spółdzielniach miesz-

kaniowych.

• Zdania są podzielone. Co jest lep-

sze?

- Ja reprezentuję pogląd, że nieko-

niecznie powstanie małej spółdzielni 

mieszkaniowej, obejmującej jeden bu-

dynek, dla osób zamieszkujących tam 

jest korzystniejsze. Małe wspólnoty 

mają też niską zdolność kredytową.

• Wśród propozycji posłanki Lidii 

Staroń i jej kolegów są pomysły, 

że wystarczy jeden lokator w bu-

dynku i wyczerpuje to podstawy 

do założenia wspólnoty mieszka-

niowej...

- Ja absolutnie z tym się nie zgadzam. 

Zawsze byłem zwolennikiem inicja-

tyw, które wychodziły od członków 

i nie były narzucane z góry. Uszczę-

śliwianie na siłę to nie jest dobre roz-

wiązanie. Jeżeli członkowie spółdziel-

ni chcą spółdzielnię podzielić to mają 

taką możliwość. Mogą założyć mniej-

szą spółdzielnię. W przypadku, kiedy 

w danym budynku ponad 50% właś-

cicieli ma odrębną własność loka-

sy ustawy o spółdzielniach mieszka-

niowych wprowadzają ograniczenia, 

co do czasu trwania kadencji, co do 

liczby kolejnych kadencji. I wreszcie 

to statut powinien decydować o tym, 

czy członków zarządu wybiera Wal-

ne Zgromadzenie, czy też Rada Nad-

zorcza spółdzielni. I trzeba pamiętać, 

że to członkowie spółdzielni decydują 

o statucie, ponieważ uchwalenie oraz 

zmiana statutu leżą wyłącznie w gestii 

najwyższego organu spółdzielni, jakim 

jest Walne Zgromadzenie. Bardzo czę-

sto członkowie mają pretensje do za-

rządu spółdzielni, że nie reprezentuje 

ich interesów lub działa na ich szkodę. 

Ale z drugiej strony trzeba uwzględ-

nić, że przecież członkowie zarządu 

z reguły są powołani spośród człon-

ków i mogą być przez organ, który je 

powołuje – odwołani w przypadku nie 

uzyskania absolutorium. I członkowie 

mogą mieć pretensje do siebie. Ale też 

trzeba uwzględnić, że w dużych spół-

dzielniach często istnieje sprzeczność 

interesów pomiędzy poszczególnymi 

grupami członkowskimi, a z drugiej 

strony obowiązuje zasada majoryzacji, 

kiedy mniejszość musi podporządko-

wać się woli większości. I bardzo czę-

sto się zdarza, że ta mniejszość nieza-

dowolona ma pretensje do większości 

i do władz, które są przez tę większość 

wybierane. I pewne qui pro quo, które 

wynika z propozycji PO. Otóż prezes 

wybierany przez walne mieć będzie 

większą ochronę niż obecnie. Ale by 

go odwołać trzeba będzie zwołać spe-

cjalne Walne Zgromadzenie w częś-

ciach...

• Logika posłów Platformy chodzi 

innymi ścieżkami niż u większo-

ści. Otóż według posłanki Lidii 

Staroń zmiana sposobu wybie-

rania prezesa ma na celu ... unik-

nięcie sytuacji, kiedy to „kolesie” 

z rady nadzorczej nie zechcą od-

wołać prezesa. Innym rewolucyj-

nym pomysłem pani Poseł Lidii 

Staroń jest zapis w sprawie wy-

li, mogą oni tymi lokalami odrębnie 

zarządzać, tworząc wspólnotę miesz-

kaniową. Wówczas spółdzielnia, któ-

ra reprezentuje tych, którzy nie mają 

odrębnej własności lokali, a więc tych, 

którzy mają własnościowe prawa spół-

dzielcze, prawa lokatorskie wchodzi 

w skład tejże wspólnoty i problemy 

powstające między wspólnotą, a spół-

dzielnią, reprezentującą tę mniejszość, 

muszą być wspólnie rozwiązywane, 

uwzględniając interesy wszystkich lo-

katorów w danym budynku.

• Duży nacisk w projekcie ustawy 

o spółdzielniach kładziony jest 

na prezesów. Teraz nie rada nad-

zorcza, ale walne ma wybierać 

prezesa i udzielać mu absoluto-

rium. Czy te zmiany są rzeczywi-

ście w interesie spółdzielców?

- W prawie spółdzielczym panu-

je chaos. Jest on powodowany tym, 

że w niektórych szczegółowych usta-

wach spółdzielczych zawarte są także 

przepisy z zakresu części ogólnej Pra-

wa spółdzielczego, ale nie w pełnym 

zakresie. Trzeba zwrócić uwagę, że 

jak ustawa o spółdzielniach mieszka-

niowych była nowelizowana, co mia-

ło miejsce w 2005, 2007, 2009 r. to za-

wsze były też zmieniane przepisy tzw. 

części ogólnej Prawa spółdzielczego. 

Podam przykład: W spółdzielniach 

mieszkaniowych funkcjonuje Walne 

Zgromadzenie, podejmujące uchwa-

ły w częściach. To zupełnie nowa kon-

strukcja, której nigdy nie przewidy-

wała wcześniej żadna polska ustawa 

o spółdzielniach i która w praktyce 

– zwłaszcza w dużych spółdzielniach 

mieszkaniowych - nie zdaje egzami-

nu. Zmiany dotyczą też ograniczenia 

piastowania funkcji w radach nadzor-

czych. A trzeba pamiętać, że jest organ 

kontroli wewnętrznej i funkcje te z za-

sady piastowane są społecznie. Człon-

kowie rady ponoszą taką samą odpo-

wiedzialność jak członkowie zarządu 

– mówię o odpowiedzialności cywil-

nej i karnej. Dlaczego zatem przepi-
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kupu mieszkania na własność 

bez umowy notarialnej...

- To zupełnie chory pomysł z prostej 

przyczyny. Otóż Trybunał Konstytu-

cyjny wielokrotnie wskazywał w wy-

rokach wydawanych w pełnym skła-

dzie, że prawem docelowym w spół-

dzielniach mieszkaniowych jest od-

rębna własność lokalu. I uzasadniał to 

tym, że jeśli członek wnosi wkład bu-

dowlany i pokrywa pełny koszt wy-

budowania lokalu, to powinien otrzy-

mać prawo własności, jakim jest od-

rębna własność lokalu. Gdy sięgniemy 

do przepisów o odrębnej własności 

– ustawa z 1994 r. – w sposób jedno-

znaczny wynika, że odrębna własność 

powstaje z chwilą wpisu do księgi wie-

czystej. Wpis ma charakter konstytu-

tywny, wcześniej sporządzony jest akt 

notarialny o ustanowieniu odrębnej 

własności lokalu. Przecież z przepisów 

Kodeksu cywilnego wynika w spo-

sób jednoznaczny, że odrębna włas-

ność jest to nieruchomość lokalowa, 

pozostająca w ścisłym związku z nie-

ruchomością budynkową oraz grun-

tową, więc wszelkie czynności doty-

czące tych nieruchomości muszą być 

dokonane w formie aktu notarialne-

go pod rygorem nieważności. Krót-

ko mówiąc, ustawa o spółdzielniach 

mieszkaniowych nie może wyelimi-

nować formy aktu notarialnego, bo to 

by było naruszenie utrwalonych, nie 

tylko w Polsce, struktur i stosunków 

własnościowych, czego zabrania kon-

stytucja RP.

• Filozofia tego pomysłu jest bar-

dzo głęboka, bowiem według 

twórców z PO, spółdzielnia wy-

da zaświadczenie z podpisami 

członków zarządu notarialnie 

poświadczonymi o przekształce-

niu mieszkania. Czyli, że nie ma 

notariatu, ale mimo to trzeba iść 

do notariusza by zyskać potwier-

dzenie autentyczności podpisów 

pod zgodą,

- Notariusze są to osoby zaufania pub-

czych praw lokatorskich w odrębną 

własność, jak również praw własnoś-

ciowych w odrębną własność. Tego 

typu zabieg, jaki się tutaj proponuje, 

nie spotka się z akceptacją jednostek 

samorządu terytorialnego, ponieważ 

jak TK zwracał uwagę, bardzo często 

dochodzi do kolizji interesów tych sa-

morządów i spółdzielni. Poza tym Se-

nat złożył projekt idący w przeciw-

ną stronę. Mówi on, że nie ma w ta-

kiej sytuacji zasiedzenia i ziemię nale-

ży kupić od właściciela. 

• PO proponuje, by lustrację w spół-

dzielniach przeprowadzali lustra-

torzy niezależni...

Co to znaczy niezależni? Od czego 

i kogo niezależni? A poza tym pozba-

wienie związków lustracyjnych możli-

wości przeprowadzenia lustracji przy 

jednoczesnym zakazie prowadzenia 

przez nie działalności gospodarczej 

powoduje, że tracą one podstawy do 

dalszego bytu. Nie jest kwestią przy-

padku, że spółdzielnie mieszkanio-

we i SKOK-i są solą w oku Platfor-

my. Spółdzielniom mieszkaniowym 

stawia ona tzw. historyczne zarzu-

ty, a SKOK-om kasowe z kolei, że są 

tacy bogaci i tak prężnie się rozwijają, 

że zaczynają zagrażać bankom komer-

cyjnym. Czy ktoś jest w stanie określić 

majątek, jakim dysponują spółdziel-

nie mieszkaniowe? Wówczas wszyst-

ko stałoby się jasne, o co chodzi PO. 

A następna kwestia to sprawy tere-

nów, które są bardzo drogie. Bardzo 

często są to tereny z różnych przyczyn 

niezabudowane. Oto jest spółdziel-

nia i na jej bazie powstanie wiele ma-

łych spółdzielni. I ta stara spółdzielnia 

mieszkaniowa, która figuruje w księ-

dze wieczystej zostanie zlikwidowana. 

Kto więc przejmie tamte nieruchomo-

ści, warte fortunę? Tak więc gra toczy 

się o wysoką stawkę.

• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Mieczysław Wodzicki

licznego, działający na podstawie od-

rębnych ustaw. Akty notarialne są to 

dokumenty będące z punktu widzenia 

prawa cywilnego, szczególną formą, 

której niezachowanie zawsze jest pod 

rygorem bezwzględnej nieważności. 

Więc takie manipulowanie narusza 

szereg ustaw regulujących i stabilizu-

jących stosunki własnościowe.

Bo trzeba też pamiętać, że konstytucja 

nasza w szczególny sposób chroni pra-

wo własności i naruszenie tego prawa 

rzeczowego daje samoistną podsta-

wę do wniesienia skargi konstytucyj-

nej. Są to zatem koncepcje oderwane 

od rzeczywistości. A poza tym pomysł 

ten nie spowoduje, że przekształcenie 

wcale nie będzie szybsze ani tańsze. 

Nie będzie też lepiej. 

Bo nabywca musi mieć gwarancje, że 

jak zapłaci to ma akt notarialny i wy-

pis z księgi wieczystej, za który w przy-

padku przekształceń praw do lokali 

nie płaci. 

• Jaki status ma podpis prezesów?

- Tu żaden, bo skutki prawne wywołu-

ją tylko uchwały organów spółdzielni,

czyli uchwały walnego zgromadzenia, 

rady, zarządu.

• Rewolucyjny jest też pomysł, aże-

by przejąć grunty na własność 

spółdzielni, które nie mają ure-

gulowanego statusu prawnego...

- To jest sprawa zbyt poważna, by w tej 

ustawie o tym decydować. Bo trzeba 

pamiętać, że spółdzielnie – te któ-

re w latach 70-tych otrzymały grunty 

w użytkowanie i to wystarczyło do bu-

dowy mieszkań i ustanowienia spół-

dzielczych praw własnościowych do 

lokalu - miały szansę w 1990 r. ażeby 

wystąpić i przekształcić nieodpłatne 

użytkowanie w wieczyste użytkowa-

nie. Te, które z tej szansy nie skorzysta-

ły, nadal są użytkownikami zwykłymi 

i w takich budynkach nie ma niestety 

już możliwości ustanawiania odręb-

nej własności lokali. Nie ma też więc 

możliwości przekształcania spółdziel-
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ŁAWKA kością NIEZGODY...
mochody, słychać rozmowy za oknem 

czy za ścianą u sąsiadów, słychać ba-

wiące się czy nawet płaczące dzieci itp. 

Tak było, jest i tak będzie a mieszkań-

cy bloków powinni się z tym liczyć od 

samego początku, kiedy tylko w nich 

zamieszkali.

W sprawie ławek trudno jest za-

jąć jednoznaczne stanowisko, bowiem 

każda ze stron ma swoje racje. Nie 

da się jednoznacznie opowiedzieć po 

jednej z nich. Jaki jest sposób rozwią-

zywania problemu? Jak można zauwa-

żyć w całym tym sporze problemem 

nie są osoby zakłócające porządek, ale 

ławka. Podobnie jak w znanym powie-

dzeniu o kocie, który ucieka na drze-

wo. Jedni twierdzą, że należy pilnować 

kota inni zaś, że ściąć drzewo.

I jeszcze jedno – LUDZIE! MIESZ-

KAŃCY! SĄSIEDZI! Są w życiu gor-

sze zmartwienia i problemy niż BYĆ 

albo nie BYĆ ławki osiedlowej. Czasa-

mi jeden dzień, jedna godzina a nawet 

minuta może odmienić nasze podej-

ście do wielu spraw, może odmienić 

całe nasze życie... i wtedy ławka nie 

będzie stanowić już problemu! Inne 

rzeczy staną się ważniejsze... 

Alicja

Wszyscy znamy przysłowie „Zgo-

da buduje niezgoda rujnuje”. I tu na-

suwa się pytanie – jak to jest w na-

szym życiu? No właśnie - nie zawsze 

potrafimy żyć ze sobą w zgodzie. Jest 

to dość niepokojąca sytuacja ponie-

waż każda niezgoda, czy to w naszych 

domach, rodzinach, pracy czy też nie-

zgoda między sąsiadami może zrujno-

wać niejedno spokojne życie. Zgodne 

sąsiedzkie życie to coś, do czego po-

winien każdy z nas dążyć. To właśnie 

sąsiad jako pierwszy może nam udzie-

lić pomocy w każdej sytuacji. Więc za-

nim wejdziemy w konflikt z sąsiadem, 

sąsiadką z błahego powodu, np. ławki, 

zastanówmy się czy warto. 

Bo przecież ławka ma służyć nam 

wszystkim, rodzinom z dziećmi i bez 

dzieci, osobom starszym, schoro-

wanym a nawet osobom które nie 

są naszymi sąsiadami, nie mieszkają 

w naszym bloku ale akurat przecho-

dzą przez nasze osiedla wracając np. 

od lekarza i potrzebują chwili odpo-

czynku przed dalszą drogą, drogą do 

własnego domu.

Niestety pozornie błahy prob-

lem okazuje się często kością niezgo-

dy. W historii tej mamy prawdziwych 

ludzi, prawdziwe emocje i konflikt. 

Ścierają się w niej różne racje, ście-

ra się też młodość ze starością. Zwo-

lennicy ławek to osoby starsze, scho-

rowane, dla których ławka to niekiedy 

jedyne okno na świat. Przeciwnikom 

natomiast przeszkadzają dzieci, które 

były, są i przecież będą...

Zapewne są też i obawy co do noc-

nych libacji i awantur na ławkach. 

W takich przypadkach gdy dochodzi 

do pijackich wybryków, powinna in-

terweniować policja. Te przypadki nie 

powinny być powodem sporu między 

mieszkańcami, co do słuszności sta-

wiania ławek przed blokiem.

Każdy kupując mieszkanie w blo-

ku musi zdawać sobie sprawę z tego, 

że będą różnego rodzaju utrudnienia: 

na parkingu przed blokiem słychać sa-

Jednym z podstawowych celów 

działalności Spółdzielni Mieszkanio-

wej jest zapewnienie wszystkim miesz-

kańcom spokojnych, a co ważniejsze 

bezpiecznych warunków zamieszkiwa-

nia. Powyższe dotyczy dbałości o stan 

techniczny i estetyczny zasobów, a tak-

że propagowania właściwych wzorców 

zachowań służących utrzymaniu ładu 

i porządku w osiedlach. Niezależnie od 

działań podejmowanych w tym zakre-

sie przez Spółdzielnię zapewnienie bez-

pieczeństwa oraz porządku publicznego 

to przede wszystkim zadanie miejskich 

nych rozwiązań służących poprawie bez-

pieczeństwa i porządku w poszczególnych 

osiedlach. W spotkaniu uczestniczy-

li między innymi przedstawiciele Urzę-

du i Rady Miasta, Zarządów Osiedli, Po-

licji i Straży Miejskiej, Szkolnictwa oraz 

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Osobistym udziałem w zorganizowanym 

forum zaszczycili zebranych Przewodni-

czący Rady Miasta Pan Jan Wojciech Ma-

twiejczuk oraz Zastępca Prezydenta Mia-

sta Zamość Pan Tomasz Kossowski.

Obrady forum otworzyła przewod-

nicząca Zarządu Osiedla Orzeszkowej - 

służb porządkowych - Policji oraz Straży 

Miejskiej, a także w określonym zakresie 

organizacji oraz instytucji powołanych 

po to, aby służyć obywatelom.

Mając powyższe na uwadze Zarząd 

Spółdzielni wspólnie z Zarządem Osied-

la Orzeszkowej - Reymonta zorganizował 

w dniu 31 maja 2012 r. forum dyskusyjne 

dotyczące osiedlowego bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Głównym celem 

spotkania było omówienie problemów 

oraz określenie zagrożeń wynikających 

z zamieszkiwania w zasobach Spółdziel-

ni, jak również wypracowanie skutecz-

Osiedlowe forum
bezpieczeństwa i porządku publicznego
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Reymonta Pani Janina Gąsiorowska bę-

dąca jednocześnie jednym z głównych 

inicjatorów spotkania. W swoim wy-

stąpieniu omówiła aktualne, najczęściej 

zgłaszane problemy mieszkańców, kry-

tycznie odnosząc się do nagannych po-

staw osób uporczywie naruszających 

porządek publiczny oraz podstawowe 

zasady współżycia społecznego. Oma-

wiając podejmowane w tym zakresie 

przez Zarząd Osiedla działania, Pani Ja-

nina Gąsiorowska wskazała na koniecz-

ność większego zaangażowania służb po-

rządkowych w proces egzekwowania od 

mieszkańców obowiązków wynikających 

z miejskich przepisów porządkowych uję-

tych w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Zamościa 

i zatwierdzonych uchwałą Rady Miej-

skiej Nr XLVI/477/10 z dnia 27 września 

2010 r. Podkreśliła, że problemami osied-

li są również przypadki zakłócania ciszy 

nocnej, wchodzenia młodzieży do kla-

tek schodowych, palenia tam papierosów 

i zanieczyszczania tych pomieszczeń, sta-

wiania samochodów na trawnikach oraz 

niszczenia zieleni, spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych. Posługując się 

przykładem wskazała na brak skutecz-

ności w walce z osobami spożywającymi 

alkohol, np. na ławkach przy głównym 

ciągu pieszym osiedla Orzeszkowej. Ne-

gatywnie oceniła również zjawisko całko-

witej bezkarności części właścicieli psów, 

nagminnie lekceważących obowiązek 

sprzątania po swoich podopiecznych.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał 

Prezes Zarządu Spółdzielni Jerzy Ni-

zioł, który swoją wypowiedź podzielił na 

trzy podstawowe zagadnienia: zapewnie-

nie porządku i bezpieczeństwa, dbałość 

o estetykę oraz pomoc osobom, które ta-

kiego wsparcia potrzebują. Odnosząc się 

do problemów związanych z zapewnie-

niem porządku i bezpieczeństwa Prezes 

Spółdzielni podkreślił istotny udział pla-

cówek oświatowych w niezmiernie waż-

nym procesie wychowawczym dzieci 

i młodzieży. Ponadto wskazał na koniecz-

ność większego niż dotychczas zaanga-

żowania miejskich służb porządkowych 

Kossowski, który przyczynę takiego stanu 

upatruje w braku autorytetów. Stwierdza-

jąc, że młodzież nie jest zła, tylko nie ma 

odpowiednich wzorców krytycznie od-

niósł się do praktyki tzw. bezstresowego 

wychowania. W swoim wystąpieniu Z-ca 

Prezydenta zwrócił również uwagę na ko-

nieczność pobudzania aktywności spo-

łecznej mieszkańców poprzez wspieranie 

idei budowania społeczeństwa obywatel-

skiego. Kończąc podziękował organizato-

rom forum za zaproszenie oraz poprosił, 

aby występujące na osiedlach trudności 

oraz problemy przekazywać na bieżąco 

władzom miasta. Ponadto zaproponował, 

aby wypracować program zapobiegania 

niekorzystnym zjawiskom do systema-

tycznej realizacji przez wszystkie osoby, 

instytucje oraz organizacje zaintereso-

wane i odpowiedzialne za problematykę 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podsumowując wszystkie wypowiedzi 

oraz zgłoszone podczas forum wnioski 

i deklaracje warto podkreślić, że utrzyma-

nie porządku i bezpieczeństwa na osied-

lach jest zadaniem ważnym i niezmiernie 

złożonym. W dużej mierze skuteczność 

realizacji nałożonych w tym zakresie za-

dań zależy od społecznej wrażliwości 

służb, instytucji oraz organizacji odpo-

wiedzialnych za ład i porządek publicz-

ny. Powyższe dotyczy również umiejętne-

go współdziałania na rzecz mieszkańców, 

polegającego np. na wzajemnej wymianie 

informacji. Najlepszym przykładem ta-

kich działań jest organizacja wielostron-

nego oraz kompleksowego forum, które 

jak proponują jego organizatorzy powin-

no przyjąć charakter cykliczny.

Krzysztof Krzysztoń

w wykonywanie swoich obowiązków. Po-

sługując się przykładami konkretnych 

zdarzeń zwrócił uwagę na konieczność 

podejmowania interwencji przez miejskie 

służby porządkowe nie tylko na wniosek, 

tj. w wyniku zgłoszenia, ale także z włas-

nej inicjatywy. Jerzy Nizioł wskazał rów-

nież na bardzo uciążliwe dla Spółdzielni 

zjawisko dewastacji zasobów, a także na 

nasilającą się w ostatnim okresie zuchwa-

łość osiedlowych wandali. Wyraził swo-

je ubolewanie, że pomimo podejmowa-

nych w tym zakresie przez Spółdzielnię 

oraz służby porządkowe działań sprawcy 

takich zdarzeń bardzo często pozostają 

bezkarni. Prezes Spółdzielni zwrócił rów-

nież uwagę na konieczność niesienia po-

mocy osobom starszym, schorowanym, 

a także tym, którzy często nie z własnej 

winy borykają się z problemami codzien-

nego życia. Podczas swojego wystąpienia 

Jerzy Nizioł zaproponował stworzenie na 

naszych osiedlach strefy spokoju i życzli-

wości oraz wyraził potrzebę propagowa-

nia takiej idei wśród wszystkich miesz-

kańców Spółdzielni.

Większość wypowiedzi uczestników 

forum dotyczyła niewłaściwego zacho-

wania dzieci i młodzieży, w tym np. za-

śmiecania osiedli, braku reakcji na uwagi 

starszych osób, niegrzecznych, a czasem 

wręcz wulgarnych odzywek i odpowie-

dzi. W tej sprawie głos zabrał w imieniu 

Komisji Samorządu i Porządku Publicz-

nego Rady Miasta Pan Bolesław Kornaś 

stwierdzając, że winę za taki stan pono-

szą rodzice wykazujący wobec swoich 

dzieci nadmierną tolerancję.

W sprawie nieodpowiedniego zacho-

wania młodzieży wypowiedział się tak-

że Z-ca Prezydenta Miasta Pan Tomasz 
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Wolontariat w Spółdzielni
je ideę bezinteresownej pomocy. Klub 

Wolontariatu: „Pomocna Dłoń” wy-

chodzi naprzeciw potrzebom. Oby jak 

najwięcej wolontariuszy zdecydowało 

się poświęcić kilkadziesiąt minut tygo-

dniowo dla innych, a świat będzie lep-

szy, życie łatwiejsze. Mamy nadzieję 

na liczne zgłoszenia osób potrzebują-

cych oraz na odzew młodych ludzi, dla 

których istnieją cenne wartości, któ-

rzy wyjdą poza sferę konsumpcji i będą 

potrafili wygospodarować minuty, tak 

bardzo cenne dla samotnych. Pragnie-

my, aby działalność Klubu rozwijała się 

i obejmowała swym zasięgiem coraz 

więcej osób. Dzięki takim inicjatywom, 

na osiedlach Spółdzielni więcej będzie 

ludzi zadowolonych i uśmiechniętych.

„Mamy pomóc, gdy inni nie chcą 

tego czynić.

Cieszyć się życiem, gdy inni je lek-

ceważą” /bł. Jerzy Popiełuszko/

Ewa Żybura

Wolontariat czyli bezinteresowne 

działanie na rzecz innych. Ktoś może 

stwierdzić, że w dzisiejszych cza-

sach jest to fikcją. Jednakże wystarczy 

przyjrzeć się działalności Spółdziel-

czego Klubu Wolontariatu „Pomoc-

na Dłoń”, który od dnia 1 lutego 2012 

roku działa przy Spółdzielni Miesz-

kaniowej im. Waleriana Łukasińskie-

go w Zamościu. Założeniem Wolon-

tariatu jest pomoc osobom starszym 

i potrzebującym zamieszkałym na te-

renie osiedli podlegających Spółdziel-

ni Mieszkaniowej. Pomoc polega na 

wykonywaniu drobnych prac domo-

wych, zakupach lub po prostu na do-

trzymaniu towarzystwa, zwykłej obec-

ności, tak istotnej dla osób starszych 

i samotnych.

Działaniami wolontariackimi kie-

ruje koordynator, który współpracuje 

ściśle z Centrum Wolontariatu w Za-

mościu, a pomocą zajmują się ucznio-

wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych Nr 4 w Zamościu. 

Idea bezinteresownej pomocy pro-

pagowana przez Spółdzielnię Miesz-

kaniową im. Waleriana Łukasińskiego 

w Zamościu jest warta naśladowania. 

W świecie pełnym egoizmu i zabiega-

nia bardzo potrzebne jest zatrzyma-

nie się na chwilę i refleksja nad losem 

osób, które żyją obok nas, które widu-

jemy każdego dnia, ale których tak na-

prawdę nie dostrzegamy. Może w są-

siedniej klatce schodowej jest ktoś, dla 

kogo możemy stać się promieniem na-

dziei na lepsze jutro, może potrafimy 

komuś przywrócić wiarę w ludzi przez 

proste czynności, takie jak rozmowa, 

zakupy czy wspólny spacer. Warto za-

stanowić się, co począć z wolnym cza-

sem, czy nie przeznaczyć tak niewiel-

kiej cząstki siebie dla innych?

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 

Waleriana Łukasińskiego propagu-

ną techniczną, a więc dokumentacja 

techniczna, wybudowanie garażu, re-

alizacja dróg dojazdowych, oświetle-

nia i ogrodzenia terenu a także cenę 

nabycia ułamkowej części prawa wie-

czystego użytkowania gruntu na któ-

rej będą postawione garaże.

Dzisiaj, kiedy jesteśmy już po prze-

prowadzonym przetargu, możemy po-

informować zainteresowanych, że cena 

nabycia garażu będzie niższa. Przy re-

alizacji 38 boksów wyniesie ona około 

25000 zł, a przy 54 około 22000 zł. Jaka 

będzie ostateczna wartość każdego ga-

rażu uzależnione jest od ilości zrealizo-

wanych garaży.

Na dzień wydania gazety „Nasz 

Dom” zawarto już umowę z wyko-

nawcą. Termin zakończenia przewi-

dywany jest na dzień 15.11.2012 r. 

Wszystkich zainteresowanych gara-

żem zapraszamy do biura Spółdzielni.

Jerzy Nizioł

Nareszcie, po przebrnięciu wielu 

kłopotów i trudności udało się uzy-

skać pozwolenie na budowę zespołu 

garażowego przy ulicy Wspólnej. In-

westycja ta przygotowywana była od 

dłuższego czasu. Najpierw należało 

zmienić plan przestrzennego zagospo-

darowania, zatwierdzony przez Radę 

Miasta. Następnie przeprowadzić ba-

dania geodezyjno-gruntowe i opraco-

wać dokumentację techniczną.

Opracowana przez biuro projek-

towe inż. Jana Siejki, długoletniego 

praktyka branży budowlanej – doku-

mentacja przewiduje realizację kil-

kudziesięciu garaży. Uwarunkowania 

terenowe jak również ostatnie uzgod-

nienia formalno-prawne umożliwiają 

zwiększenie tej ilości. Stąd też tym ar-

tykułem zapraszamy kolejnych zain-

teresowanych uzyskaniem garażu do 

kontaktu z biurem Spółdzielni.

Realizacja powyższego komplek-

su obejmować będzie – w zależno-

ści od zainteresowania – kilkadziesiąt 

garaży (38 lub 54), pełne uzbrojenie 

techniczne, a więc zasilanie w energię 

elektryczną, oświetlenie terenu, od-

prowadzenie wód opadowych, ogro-

dzenie całego terenu a także pełny 

układ dróg dojazdowych i placów ma-

newrowych. Mówiąc wprost mają to 

być garaże oddane pod klucz.

Na pierwszym spotkaniu zainte-

resowanych w 2011 roku szacowali-

śmy orientacyjne koszty na poziomie 

około 27000 zł. Cena ta obejmowa-

ła całość kosztów związanych ze stro-

Garaże, garaże, garaże...
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Jednym z coraz częściej porusza-

nych wśród mieszkańców naszej Spół-

dzielni tematów jest legalność mon-

tażu suszarek (tzw. łazienkowych) 

mocowanych do dolnej części płyt bal-

konowych. Wprawdzie większość tego 

typu urządzeń montowana jest bez 

żadnego uzgodnienia ze Spółdzielnią, 

to jednak co jakiś czas w tej sprawie 

napływają do Zarządu Spółdzielni pi-

semne wystąpienia. Przeważnie są to 

prośby o wyrażenie zgody na mon-

taż takiej suszarki, jednak zdarzają się 

również protesty osób wyrażających 

swoje niezadowolenie z wykorzysty-

wania w tym celu ich balkonów. Po-

nieważ w tej sprawie pojawia się coraz 

więcej pytań dlatego warto przynaj-

mniej na najważniejsze z nich odpo-

wiedzieć.

Na wstępie należy zaznaczyć, że 

nie istnieją przepisy prawa mogące 

jednoznacznie odpowiedzieć na py-

tanie: czyją własnością jest balkon. 

Najczęstsza interpretacja przepisów 

sprowadza się do stwierdzenia, że 

konstrukcja balkonu należy do czę-

ści wspólnych budynku, natomiast 

powierzchnia balkonu (górna jego 

cześć) należy do wyłącznego użytku 

właściciela, lub użytkownika miesz-

kania. Mając na uwadze powyższe 

trudno wprowadzić jednoznaczny za-

kaz montażu suszarek balkonowych, 

a tym bardziej taką decyzję uzależniać 

wyłącznie od woli właściciela miesz-

kania położonego piętro wyżej. Tym 

bardziej, że wprowadzenie bezwzględ-

nego zakazu godziłoby w interes wie-

lu mieszkańców Spółdzielni, którzy 

takim działaniem polepszają własne 

warunki zamieszkiwania jednocześ-

nie nie czyniąc innym szkody.

Analizując wszystkie aspekty tej 

sprawy warto podkreślić, że ze wzglę-

du na zapewnienie odpowiednich wa-

runków bezpieczeństwa montaż ja-

kichkolwiek elementów mocowanych 

widualnej akceptacji takich rozwią-

zań przy spełnieniu określonych wa-

runków.

Właściciel, lub użytkownik miesz-

kania montujący suszarkę balkonową 

ponosi pełną, nieograniczoną w cza-

sie odpowiedzialność za wszelkie ne-

gatywne skutki jakie może wywołać 

zamontowanie dodatkowego elemen-

tu konstrukcyjnego oraz ingerencja 

w samą konstrukcję budynku. Ponad-

to suszarka musi być zamontowana 

z zachowaniem szczególnych warun-

ków bezpieczeństwa, a sposób monta-

żu w żaden sposób nie może naruszać 

konstrukcji budynku (płyty balkono-

wej). Niedopuszczalne jest stosowanie 

kołków dłuższych, niż połowa gru-

bości płyty balkonowej, lub wykony-

wanie otworów w pobliżu krawędzi 

płyty. Suszarka oraz jej eksploatacja 

nie może być przyczyną jakiejkolwiek 

uciążliwości dla innych mieszkańców, 

szczególnie dla osób zamieszkujących 

powyżej. W przypadku naruszenia 

jednej z tych zasad Zarząd Spółdziel-

ni ma pełne prawo domagać się bez-

względnego demontażu suszarki bal-

konowej. Zarząd Spółdzielni wymaga 

spełnienia wszystkich przedstawio-

nych warunków oraz utrzymywania 

takiego stanu przez cały okres eksplo-

atacji suszarki balkonowej. 

Do nadzoru nad przestrzeganiem 

powyższych zasad i warunków zobo-

wiązane są służby techniczne Spół-

dzielni oraz poszczególne administra-

cje osiedlowe.

Krzysztof Krzysztoń

do zewnętrznej konstrukcji budyn-

ku musi podlegać określonym ograni-

czeniom. Powyższe dotyczy również 

montowanych do dolnych części płyt 

balkonowych suszarek na bieliznę. 

Zdarza się, że elementy mocujące (koł-

ki, śruby itp.) naruszają konstrukcję 

płyty balkonowej i takie działanie jest 

niedopuszczalne oraz kategorycznie 

zabronione. Ma to szczególne znacze-

nie w przypadku balkonów wyremon-

towanych w oparciu o nowoczes-

ne systemy, których nie powinno się 

przewiercać ze względu na zastosowa-

ne w tych technologiach rozwiązania 

izolacyjne. Nie bez znaczenia pozosta-

je również opinia części mieszkańców 

Spółdzielni stwierdzająca, że monto-

wane suszarki, a w konsekwencji wy-

wieszane na nich pranie psują ogólną 

estetykę budynku.

Jednocześnie Zarząd Spółdziel-

ni podejmując decyzje dotyczące 

mieszkańców, szczególnie w zakre-

sie realizacji ich potrzeb związanych 

z zamieszkiwaniem w budynkach 

wielorodzinnych stara się wycho-

dzić naprzeciw wszelakim oczekiwa-

niom oraz prośbom. Powyższe do-

tyczy również zjawiska montowania 

suszarek balkonowych, które stało się 

dla wielu mieszkańców działaniem 

oczywistym oraz naturalnym. Mając 

na uwadze powyższe Zarząd Spół-

dzielni pomimo szeregu istotnych ar-

gumentów przemawiających przeciw 

takiemu rozwiązaniu postanowił nie 

wprowadzać jednoznacznego zaka-

zu montażu suszarek balkonowych. 

Jednocześnie podjął decyzję o indy-

Suszarki montowane do dolnych części płyt balkonowych
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„Tu mieszkam, tu kupuję”

klientów. Prowadzi do podnoszenia 

jakości usług czy obniżania cen i właś-

nie cena jest głównym czynnikiem, 

który przyciąga klientów do dużych 

sieci. Z drugiej strony, robiąc zaku-

py w osiedlowych sklepach czy osied-

lowym zielonym ryneczku mamy 

oszczędności w postaci kosztów do-

jazdu (konieczność dojazdu do hi-

permarketu), wydatków na zakupy 

(w osiedlowym sklepie kupujemy tyl-

ko rzeczy niezbędne w ilościach od-

powiadających naszym potrzebom) 

czy też czasu. Na wybór miejsca zaku-

pów wpływają również indywidualne 

skłonności czy upodobania.

Oprócz przytoczonych przykła-

dów jest jeszcze wiele innych pozy-

tywnych i negatywnych aspektów do-

tyczących czy to tradycyjnych czy to 

nowoczesnych form handlu. Jedno 

jest pewne, że zdrowa konkurencja to 

tylko korzyści dla konsumentów. 

Rozwój nowoczesnych form han-

dlu to rzecz nieunikniona. Jednakże 

mimo tych tendencji nie należy od-

rzucać tradycyjnego handlu, który się 

zmienia i stawia czoło nowym wyma-

ganiom, próbując dorównać dużym 

sieciom. 

Mając więc na uwadze nasze 

wspólne korzyści „Tu mieszkam, tu 

kupuję”, kupując po sąsiedzku wspie-

rasz gospodarkę lokalną i rozwój swo-

jego regionu. 

Karol Rajtar

w artykule wykorzystano materiały pochodzą-

ce ze strony www.tumieszkamtukupuje.pl

Inicjując III edycję kampanii „Tu 

mieszkam, tu kupuję” pod hasłem 

„Społeczność Jutra” sieć MAKRO chce 

popularyzować kulturę robienia zaku-

pów w małych sklepach spożywczych, 

wspierać właścicieli sklepików w rozwo-

ju biznesu oraz doprowadzić do deba-

ty z samorządami nt. efektywnych me-

tod wspierania tradycyjnego handlu. 

W ramach tegorocznej akcji prowa-

dzone będą liczne działania mające na 

celu podkreślenie roli, jaką odgrywają 

osiedlowe sklepy dla swoich społeczno-

ści lokalnych oraz polskiej gospodarki: 

współpraca z liderami opinii, prezenta-

cja założeń kampanii podczas najwięk-

szych, ogólnopolskich kongresów gospo-

darczych czy organizacja warsztatów 

dedykowanych sektorowi MŚP – mówi 

Magdalena Figurna, menedżer ds. PR 

i Komunikacji Wewnętrznej MAKRO 

Cash&Carry Polska.

Zwrócenie uwagi na ten temat wy-

nika z dwóch powodów. Po pierw-

sze, dla realizacji swoich zadań sta-

tutowych Spółdzielnia prowadzi 

działalność gospodarczą. Wszel-

kie pożytki i przychody Spółdzielnia 

pozyskuje w wyniku wynajmu po-

wierzchni w obiektach handlowych 

Spółdzielni tj. PHU Sezam, DT Het-

man; innych lokali handlowo-usługo-

wych tj. Peowiaków 68A, PHU Smyk, 

Orzeszkowej 28, Brzozowa 26A, gdzie 

głównymi najemcami są drobni przed-

siębiorcy z Zamościa i okolic. Na uwa-

gę zasługuje również zielony ryneczek 

usytuowany na osiedlu Orzeszko-

wej, na którym producenci z regionu 

sprzedają produkty rolno-spożywcze. 

Po drugie, część członków spółdziel-

ni to mali przedsiębiorcy, rzemieślni-

cy czy wytwórcy, a duża grupa osób 

mieszkających w zasobach to pracow-

nicy tradycyjnych gałęzi handlu. 

Na pewno konkurencja na ryn-

ku detalicznym to same korzyści dla 

„Tu mieszkam, tu kupuję” to ogól-

nopolska kampania, która ma na celu 

zwrócenie uwagi na sytuację małych 

spożywczych sklepów osiedlowych 

w dobie rosnącej konkurencji ze stro-

ny hipermarketów czy dyskontów. 

Organizatorem akcji jest firma MA-

KRO Cash&Carry. Jej trzecia edy-

cja przebiega pod hasłem „Tu miesz-

kam, tu kupuję – Społeczność Jutra”. 

Poprzez swoje działania organizatorzy 

chcą popularyzować robienie zaku-

pów w małych sklepach osiedlowych, 

pragną zwrócić uwagę na ich pozy-

tywny wpływ na rozwój społeczności 

lokalnej oraz gospodarki kraju. 

Jak pokazują badania, liczba skle-

pów osiedlowych w Polsce stale się 

zmniejsza. Rosnąca konkurencja ze 

strony dużych sieci handlowych po-

woduje, że coraz częściej nie wytrzy-

mują konkurencji i są zamykane. 

Mimo tych niekorzystnych tendencji, 

tradycyjny handel detaliczny posia-

da jeszcze dominującą rolę na rynku. 

Zmieniające się oblicze handlu w wy-

niku pojawiającej się konkurencji ze 

strony popularnych super i hipermar-

ketów powoduje, że drobni właścicie-

le starają się uatrakcyjnić swoją ofertę 

handlową. Atutem osiedlowych skle-

pików jest ich bliskość, świeżość pro-

duktów, w tym regionalnych wytwór-

ców oraz indywidualne traktowanie 

klienta. 
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Minęło już 50 lat od chwili, kiedy 

w Zamościu zaczął działać Teatr Mło-

dych. W dużej części był on „nasz”, 

ponieważ przez 23 lata opiekowała 

się nim Spółdzielnia Mieszkaniowa 

im. W. Łukasińskiego. Dzięki życzli-

wości i wsparciu Prezesów Tadeusza 

Jasicy i Jerzego Nizioła, Teatr Mło-

dych znalazł swoją siedzibę w Świet-

licy Osiedlowej przy ulicy Orzeszko-

wej 28. Zawsze też ponad połowa ze-

społu młodych aktorów rekrutowa-

ła się z osiedli SM. Sala widowiskowa 

była niewielka, ale niezmiennie pełna 

entuzjastów sztuki teatru i uczestni-

ków różnorodnych imprez artystycz-

no-edukacyjnych; atmosfera w niej 

mianach grup młodzieżowych. Warto 

także wspomnieć o trzykrotnej hospi-

tacji zajęć Teatru Młodych w Świetlicy 

Osiedlowej przez grupy naukowców 

i pedagogów z Berlina, które organi-

zowane były przez Prof. dr Norberta 

Webera z Uniwersytetu Humboldtów.

28. lipca 2012 roku (sobota) o go-

dzinie 1700 w Restauracji SMAK STO-

RY przy ulicy Szwedzkiej 24a odbędą 

się główne uroczystości jubileuszo-

we z okazji 50-lecia Teatru Młodych. 

Mamy nadzieję, że informacja ta do-

trze dzięki tej notatce do wszystkich, 

którzy cząstkę swego serca zostawili 

na zawsze w Teatrze Młodych.

Eryk Janicki

była niepowtarzalna i zapewniała bli-

ski kontakt wykonawców z widownią. 

Po dziś dzień mieszkańcy Zamościa 

wspominają z rozrzewnieniem wie-

le wzruszeń, jakich zapewnił im Teatr 

Młodych w czasie swojej długiej, peł-

nej sukcesów działalności. Niewątpli-

wym osiągnięciem Szefa Teatru, Wal-

demara Zakrzewskiego, jest to, że licz-

na grupa młodych ludzi, spośród po-

nad 2 tysięcy członków, wybrała drogę 

kariery artystycznej, realizując swoje 

życiowe pasje i marzenia. Teatr Mło-

dych znany jest także w wielu krajach 

Europy, w których zdobył przyjaciół 

i zwolenników, chętnie odwiedzają-

cych Zamość i uczestniczących w wy-

JUBILEUSZ NASZEGO TEATRU (1962-2012)

Spektakl Dutkinęcie Spektakl Kosmos

Spektakl Próba Pokolenie Porno Spektakl Takie sobie igraszki

Spektakl Ziele w jarze Warsztaty w Świetlicy Osiedlowej
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Kilka s³ów o ubezpieczeniach mieszkañ
G³ównym i podstawowym przedmiotem ubezpieczenia s¹ mury 
mieszkania lub domu mieszkalnego, sta³e elementy oraz ruchomości 
domowe. Polisy zapewniaj¹ zazwyczaj ochronê od ognia i innych 
zdarzeñ losowych, kradzie¿y z w³amaniem i wandalizmu. Coraz 
czêściej standardowym elementem pakietów mieszkaniowych jest 
tak¿e ubezpieczenie odpowiedzialności (OC) w ¿yciu prywatnym 
oraz oferta us³ug assistance. Prawie ka¿dy ubezpieczyciel ma 
w swojej ofercie ubezpieczenie mieszkañ, ale jak wybraæ polisê 
najlepiej dostosowan¹ do w³asnych potrzeb i zapewniæ sobie szerok¹ 
ochronê za niewysok¹ sk³adkê?

Ubezpieczenie mieszkañ przy czynszu
Odpowiedzi¹ na te wymagania mo¿e byæ ubezpieczenie mieszkañ 
„przy czynszu”. Jest ono skierowane do mieszkañców nieruchomości 
zarz¹dzanych przez spó³dzielnie mieszkaniowe lub innych 
zarz¹dców nieruchomości. Ubezpieczenie zabezpiecza mienie: 
ruchomości domowe i sta³e elementy mieszkañców. Te pierwsze to 
elementy zamontowane lub wbudowane na sta³e, miêdzy innymi: 
wbudowane meble, stolarka okienna i drzwiowa, sta³e wyposa¿enie 
kuchni, czyli to wszystko, czego zamontowanie wymaga³o od nas 
poświêcenia czasu, energii i pieniêdzy. Z kolei ruchomości domowe 
to nale¿¹ce do nas urz¹dzenia domowe, sprzêt zmechanizowany, 

Mieszkanie lub dom s¹ zazwyczaj najwa¿niejszym i najcenniejszym dorobkiem naszego ¿ycia. Jest to miejsce, 
w którym odpoczywamy po pracy i gdzie znajduj¹ siê cenne dla nas rzeczy. Niespodziewane zdarzenie mo¿e 
spowodowaæ w jednej chwili stratê tego dobytku.  Dlatego te¿ warto posiadaæ ubezpieczenie mieszkania, 
które z³agodzi skutki niepo¿¹danych zdarzeñ.

Kilka słów o ubezpieczeniach mieszkań
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sprzêt elektroniczny, meble, dywany, ale te¿ nasze ubrania, gotówka, 
bi¿uteria i przedmioty osobistego u¿ytku znajduj¹ce siê nie tylko  
w mieszkaniu, ale – co wa¿ne - tak¿e w piwnicy, komórce, gara¿u czy 
na strychu. Mienie chronione jest przed najczêściej wystêpuj¹cymi 
zdarzeniami losowymi m.in. ogniem, wybuchem, zalaniem, 
huraganem i powodzi¹, a tak¿e przed kradzie¿¹ z w³amaniem czy 
rabunkiem.  
Dodatkowo w wariancie III ubezpieczony jest równie¿ lokal 
mieszkalny. Oznacza to objêcie ochron¹ tzw. „murów”, dziêki czemu 
przy ewentualnym uszkodzeniu konstrukcji budynku (np. wybuch 
gazu, po¿ar) ubezpieczenie pozwoli na szybki zakup nowego lokalu 
mieszkalnego bez konieczności oczekiwania na odbudowanie 
zniszczonego budynku przez Zarz¹dcê tej nieruchomości.

Ochrona odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie mieszkañ „przy czynszu” chroni równie¿ 
odpowiedzialnośæ cywiln¹ Klienta i jego bliskich. W świetle 
prawa odpowiadamy bowiem za zachowania nasze i naszych 
podopiecznych, zw³aszcza, gdy zdarzy siê nam – b¹dź im – 
wyrz¹dziæ komuś jak¹ś szkodê. Takie zdarzenie oznacza zwykle, 

¿e bêdziemy musieli ponieśæ finansowe konsekwencje wobec 
poszkodowanego lub jego ubezpieczyciela. Dlatego te¿ warto 
posiadaæ ubezpieczenie, które  zdejmie z nas ciê¿ar finansowy, gdy 
trzeba bêdzie zap³aciæ za zalanie mieszkania s¹siada czy wybicie 
szyb w budynku przez nasze dziecko. Przez umowê ubezpieczenia 
mieszkania „przy czynszu”, UNIQA zobowi¹zuje siê do zap³aty 
za szkody w razie zajścia przewidywanego w umowie wypadku. 
Odpowiedzialnośæ w ubezpieczeniu OC w ¿yciu prywatnym to 
dziesiêciokrotnośæ wybranej sumy ubezpieczenia, co oznacza ¿e 
jeśli zdecyduj¹ siê Pañstwo na sumê ubezpieczenia równ¹ 7 000 z³, 
to ubezpieczyciel bêdzie odpowiada³ za szkody wyrz¹dzone przez 
Pañstwa do 70 000z³.

Assistance 
W ramach assistance, które równie¿ wchodzi w sk³ad ubezpieczenia 
mieszkania „przy czynszu”, Klient mo¿e liczyæ na takie us³ugi, jak 
naprawa sprzêtu AGD/RTV, wizyta hydraulika, ślusarza, elektryka 
czy szklarza.   

Zalety ubezpieczenia
Zalet¹ ubezpieczenia „przy czynszu” jest brak udzia³u w³asnego  
w szkodzie, dziêki czemu lokator nie musi siê martwiæ, ¿e przy wyp³acie 
odszkodowania zostanie potr¹cona jakaś czêśæ, któr¹ bêdzie musia³ 
sam pokryæ. Istotne jest równie¿ to, ¿e po wyp³acie odszkodowania 
suma ubezpieczenia jest odnawiana w ka¿dym miesi¹cu. Je¿eli na 
przyk³ad nasza suma ubezpieczenia to 25 000 z³ i przydarzy³a nam 
siê szkoda na kwotê 10 000 z³ w kwietniu, to w maju nasza suma 
ubezpieczenia nie zostanie pomniejszona do 15 000 z³, a ulegnie 
odnowieniu, by znów osi¹gn¹æ poziom 25 000 z³.      

Jak kupiæ?
Ubezpieczenie mieszkañ „przy czynszu” oferuje firma UNIQA. To 
produkt dostêpny dla ka¿dego mieszkañca, którego spó³dzielnia 
lub Zarz¹d wyrazili chêæ wspó³pracy z UNIQA. W ramach tego 
produktu, oferowane s¹ trzy warianty ubezpieczeñ, ró¿ni¹ce siê 
zakresem ubezpieczenia i sposobem wyp³aty odszkodowania. 
Przyst¹pienie do ubezpieczenia jest szybkie i proste - ogranicza siê 
do wype³nienia przez lokatora wniosku znajduj¹cego siê w ulotce 
dostarczonej przez UNIQA i przekazania go do zarz¹dcy swojego 
budynku, który podpisa³ z UNIQA umowê w zakresie technicznej 
obs³ugi. Nastêpnie Klient op³aca miesiêczn¹ sk³adkê.
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Pomiędzy niebem i ziemią
Kijowski Teatr Uliczny KET Kijów/Ukraina

(po raz pierwszy na Zamojskim Lecie Teatralnym)

Teatr założony w 1993 roku przez profesjonalnych 

aktorów teatru Młodego Widza w Kijowie. Teatr realizu-

je spektakle z klasycznego i współczesnego repertuaru 

światowego, a także uliczne widowiska teatralne. Z tymi 

ostatnimi prezentował się m.in. w Słowacji, Niemczech, 

Danii, Cyprze, Turcji, Bahrajnie. Pracuje pod patronatem 

słynnego Kijowskiego Akademickiego Teatru Młodego.

8 lipca (niedziela) godz. 21.30
Osiedle E. Orzeszkowej Tereny rekreacyjne nad Łabuńką

czas trwania – 60 minut

wstęp wolny

scenariusz i reżyseria: Anatolij Pietrow

występują: Wiktoria Awdiejenko, Alicja Kabała, Irina 

Svietlakow, Kristina Koneczna, Jacek Buczyński, Kiryło 

Bin, Anatolij Pietrow, Aleksandr Svietlakow, Aleksandr 

Svietlakow jr. Igor Szczerbak

Piękna opowieść o tych, którzy z powodu dziecięcej 

wręcz naiwności, nie radzą sobie z życiem. Bezbronni, 

często płacą za swoje marzenia najwyższą cenę. Świetna 

gra aktorów pobudza wyobraźnię widza, skłania do re-

fleksji nad kwestiami fundamentalnymi: poczuciem wol-

ności wobec imperatywów nieakceptowanego systemu 

wartości, granic znoszenia przymusu i poniżenia.

Realność miesza się z iluzją, akcja toczy się wartko, 

postaci są wyraziste. Ekspresja aktorska łączy się z tań-

cem i elementami wizualnymi.

XVIPiknik
Rodzinny

W dniu 26 sierpnia 2012 r. Spółdzielnia Mieszkanio-

wa im. Waleriana Łukasińskiego będzie organizatorem 

cyklicznej imprezy pn. „XVI Piknik Rodzinny”, która na 

stałe wpisała się do kalendarza imprez kulturalnych 

w mieście i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. 

W tym roku Piknik Rodzinny będzie organizowany po 

raz szesnasty. W pierwszej części pikniku dla najmłod-

szych uczestników przygotowaliśmy program anima-

cyjny w wykonaniu grupy „ART - Re z Krakowa”. Następ-

nie zaprezentuje się zespół muzyczny „EX – SOLARIS” 

doskonale znany zamojskiej publiczności.

W trakcie pikniku rozstrzygnięty zostanie doroczny 

konkurs skierowany do mieszkańców „Na najładniej-

szy balkon i ogródek przyblokowy”, a zwycięzcom wrę-

czone nagrody. Gwiazdą tegorocznego pikniku będzie 

występ międzynarodowego zespołu Rockowego Ba-

ckUp. W wykonaniu zespołu Backup będziemy mieli 

okazję usłyszeć kompozycje utworów własnych, a tak-

że niezapomniane utwory z repertuaru zespołów The 

Smokie i The Beatles.

Podczas pikniku nie zabraknie także konkursów 

oraz dobrej zabawy.

XVI piknik rodzinny zakończony zostanie w godzi-

nach wieczornych pokazem sztucznych ogni.
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Zgodnie z założeniami „Planu rze-

czowo – finansowego robót remonto-

wych na rok 2012” Spółdzielni Miesz-

kaniowej im. W. Łukasińskiego zosta-

ły rozpoczęte prace związane z wy-

mianą pionów kanalizacyjnych i wod-

nych w budynku Orzeszkowej 22, 

klatka I. Zły stan techniczny rur że-

liwnych oraz narastająca z każdym ro-

kiem ilość awarii zarówno na pionie 

wodnym, jak i kanalizacyjnym przy-

czyniły się do podjęcia decyzji o wy-

mianie pionów. Prace wykonywane są 

przez pracowników Zakładu Konser-

wacji Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W dniach 14 – 25.05.2012 r. prze-

prowadzono wymianę pionów w miesz-

kaniach środkowych. Skorodowane 

rury żeliwne zostały wymienione na 

rury z tworzywa. Żeliwne piony wod-

ne zastąpiono rurami z PP o średnicy 

Ø 40 mm (kondygnacje VII – X) i Ø 50 

liwości korzystania z urządzeń sani-

tarnych, ale zasadnym z uwagi na zły 

stan techniczny rur istniejących. Do-

datkowym utrudnieniem zarówno dla 

mieszkańców, jak i pracowników SM 

przy przeprowadzaniu tego typu prac 

jest konieczność demontażu zabudo-

wanych i urządzonych pomieszczeń 

wc i łazienek. Dlatego też przypomina-

my mieszkańcom, że zgodnie z „Regu-

laminem używania lokali oraz porząd-

ku domowego i współżycia mieszkań-

ców w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 

W. Łukasińskiego” §10 pkt.6: zabrania 

się wykonywania trwałej zabudowy 

pionów wodociągowo – kanalizacyj-

nych i gazowych bez zgody Spółdziel-

ni. W przypadku awarii lub wymiany 

pionów brak dostępu spowoduje ko-

nieczność dewastacji pomieszczeń: wc, 

łazienek, czy kuchni.

Justyna Pańczyk

mm (kondygnacje I – VI), natomiast 

żeliwne piony kanalizacyjne rurami 

PVC o średnicy Ø 110 mm. Nowe pio-

ny z tworzywa w celu zapewnienia lep-

szej stabilizacji umocowano do ściany 

szachu za pomocą obejm (dwie obej-

my na kondygnację). Ponadto z szach-

tu został usunięty stary pion gazowy. 

Pion centralnego ogrzewania ze wzglę-

du na dobry stan techniczny nie zo-

stał wymieniony. Wymieniono jedy-

nie odcinek pomiędzy parterem a piw-

nicą wraz z zaworami, pozostały odci-

nek pionu centralnego ogrzewania zo-

stał poddany konserwacji. 

Podobny zakres prac zostanie wy-

konany w pozostałych mieszkaniach 

pierwszej klatki w budynku Orzeszko-

wej 22. Obecnie trwają prace w miesz-

kaniach po prawej stronie. Wymiana 

pionów jest zadaniem kłopotliwym dla 

mieszkańców ze względu na brak moż-

Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych

Obowiązek wyprowadzania psa na 

smyczy, a nawet w kagańcu wydaje się 

oczywisty, jednak pojawiające się co 

jakiś czas na tym tle dyskusje prowa-

dzone pomiędzy mieszkańcami spro-

wokowały mnie do szczegółowego 

wyjaśnienia prawnych obowiązków 

posiadaczy psów.

Na wstępie chciałbym poinfor-

mować, że podstawowym przepisem 

prawnym jednoznacznie wskazują-

cym na właściwy wzorzec zachowa-

nia np. podczas wyprowadzania psa 

jest art. 77 Kodeksu Wykroczeń, który 

stanowi: „Kto nie zachowuje zwykłych 

lub nakazowych środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia podlega 

karze grzywny do 250 złotych albo ka-

rze nagany”.

Z powyższego przepisu obowią-

zującego prawa możemy wywnio-

jące się na posiadanie psa rasy uzna-

wanej za agresywną powinny wcześ-

niej uzyskać pozwolenie Prezydenta 

Miasta Zamościa oraz okazywać takie 

pozwolenie na każde żądanie Straży 

Miejskiej i Policji. Cytowane wymo-

gi zawarte zostały w Rozdziale IX ust. 

1 pkt. 1 Regulaminu, określającym 

obowiązki osób utrzymujących zwie-

skować, że każdy właściciel psa ma 

obowiązek zachowania szczególnej 

ostrożności podczas wyprowadzania 

swojego czworonoga. Użycie w cyto-

wanym artykule pojęcia „nakazowych 

środków ostrożności” sprowadza się 

do obowiązku przestrzegania np. pra-

wa lokalnego. W naszym przypadku 

prawem takim jest „Regulamin utrzy-

mania czystości i porządku na terenie 

miasta Zamościa”.

Czytając przytoczony regulamin 

dowiadujemy się, że do obowiązków 

właścicieli utrzymujących zwierzęta 

domowe należy między innymi wy-

posażenie psa w obrożę, a w przypad-

ku psa rasy uznawanej za agresywną 

w kaganiec. Ponadto pies powinien 

być prowadzany na uwięzi, a w przy-

padku rasy uznawanej za agresywną 

na uwięzi i w kagańcu. Osoby decydu-

Smycz i kaganiec – zapobiegliwość, czy obowiązek?
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rzęta domowe, mające na celu ochro-

nę przed zagrożeniem lub uciążliwoś-

cią dla ludzi oraz przed zanieczysz-

czeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku. Szczegółowy wy-

kaz ras psów uznawanych za agre-

sywne znajdziemy w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

Wykaz ten obejmuje między innymi: 

amerykańskiego pit bull teriera, doga 

argentyńskiego, rottweilera, amery-

kańskiego buldoga oraz owczarka 

kaukaskiego. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wy-

kroczenia zawartego w art. 77 Kodek-

osiedli spółdzielczych mogą wypro-

wadzać tam swoje psy korzystając ze 

specjalnych warunków charakteryzu-

jących miejsce oddalone oraz oddzie-

lone od budynków mieszkalnych.

Mając na uwadze powyższe po-

winniśmy mieć świadomość, że trzy-

mając psa ponosimy pełną oraz nie-

ograniczoną odpowiedzialność za 

jego zachowanie. Warto o tym pamię-

tać szczególnie podczas wyprowadza-

nia psa, by nasza wiara w łagodność 

ulubionego pupila nie stała się przy-

czyną czyjegoś nieszczęścia.

Krzysztof Krzysztoń

su Wykroczeń może dopuścić się każ-

dy kto trzyma psa, nie tylko jego właś-

ciciel. Dla przyjęcia odpowiedzial-

ności nie ma również znaczenia, czy 

właściciel psa dopuścił się wykrocze-

nia z winy umyślnej czy nieumyślnej. 

Warto podkreślić, że obowiązek 

zachowania tzw. nakazowych środków 

ostrożności dotyczy każdego miej-

sca, również terenów specjalnie prze-

znaczonych do wyprowadzania psów. 

Takim miejscem jest np. obszar lasku 

położonego na wprost skateparku, 

po przeciwnej stronie rzeki Łabuńki. 

Wprawdzie jest to teren miejski, jed-

nak w wyniku uzgodnień mieszkańcy 

Szanowni Czytelnicy Magazynu „Nasz Dom”
Pomimo, że czas sprawozdań, 

podsumowań już przeminął to chciał-

bym przekazać wszystkim czytelni-

kom kilka informacji o działalności 

Koła PZW „Padwa” w Zamościu. Od 

wielu lat tutejsze Koło objęte jest pa-

tronatem przez Spółdzielnię Miesz-

kaniową im. Waleriana Łukasińskie-

go w Zamościu. Działalność naszego 

Koła jest z pewnością uzupełnieniem 

tak wielu pożytecznych i ważnych 

form działalności tutejszej Spółdziel-

ni. Obok wielu sekcji, Kół i Klubów 

istniejących przy tutejszej Spółdziel-

ni – Koło Polskiego Związku Wędkar-

skiego „Padwa” w Zamościu realizu-

jąc swoje zadania statutowe – wzbo-

gaca ofertę form kulturalnego i poży-

tecznego spędzenia wolnego czasu, re-

laksu i wypoczynku po pracy, jak też 

wykazania się swoimi umiejętnościa-

mi czy też zdolnościami w różnorod-

nych dziedzinach i formach. W dniu 

6 lutego b.r. obradowało Walne Zgro-

madzenie Sprawozdawcze Członków 

tutejszego Koła pozytywnie oceniono 

pracę statutowych władz Koła i reali-

zację planów za 2011 rok. W zakresie 

działalności sportowej: w roku ubie-

głym zorganizowano 8 różnego ro-

(piwnica) można bardzo szybko do-

konać formalności związanych z wstą-

pieniem w szeregi PZW. Dla młodzie-

ży pragnącej wędkować przewidziane 

są ulgi w opłatach.

 A więc wybierzmy wędkarstwo, - 

co to takiego? Dla jednych jest to spo-

sób na życie, dla innych – okazja do 

krótkiej ucieczki od codziennych obo-

wiązków. Wszyscy oni są wędkarzami, 

bo wędkarstwo to po prostu sportowe 

łowienie ryb wędką. Dla relaksu, przy-

jemności, no i zgodnie z przepisami.

Z wędkarskim pozdrowieniem

Henryk Adamczuk

(V-ce Prezes Zarządu Koła ds. Sportu)

dzaju imprez wędkarskich, w tym jed-

na – uświetniająca obchody 60-lecia 

powstania Koła. W imprezach spor-

towych uczestniczyło w sumie 182 

zawodników, w tym: 142 mężczyzn,

9 kobiet oraz 31 młodych wędkarzy. 

Największym powodzeniem cie-

szyły się zawody pucharowe, w tym 

zawody o puchar Prezesa Spółdzielni 

Mieszkaniowej, który tej imprezie pa-

tronuje od wielu lat. Czy do tego coś 

dodać? Tak. W roku bieżącym pla-

nujemy organizacje 7 imprez sporto-

wych dla członków tutejszego Koła, 

na które serdecznie zapraszamy. Jed-

nocześnie informuję, że w każdy po-

niedziałek i wtorek w siedzibie Koła, 

mieszczącej się przy ul. Peowiaków 64 
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Biblioteki, czy też książki w ogól-

ności mają w dzisiejszych czasach 

wielu konkurentów walczących o do-

minacje w sposobie spędzania wolne-

go czasu. Nowoczesne media telewi-

zja, internet oferują nam łatwą, nie-

wymagającą rozrywkę w formie pop-

kulturowej papki. 

Niewątpliwie nie można odwra-

cać się od zdobyczy cywilizacyjnych, 

jednak chciałabym przekonać naszych 

czytelników, a zwłaszcza tych, którzy 

jeszcze nimi nie są, do korzystania 

z tradycyjnych źródeł wiedzy i infor-

macji jakimi są książki gromadzące je 

biblioteki. 

Nowoczesna biblioteka, jest otwarta 

na potrzeby czytelnika, gromadzi zbio-

ry zgodnie z zapotrzebowaniem wyra-

żanym przez korzystających. Pomiesz-

czenia biblioteczne mają charakter ot-

wartej przestrzeni, w której korzystają-

cy z niej człowiek czuje się dobrze, wie 

gdzie znajdzie poszukiwane książki, 

poszczególne działy są czytelnie i jasno 

opisane, a pomocą w poszukiwaniach 

służy kompetentny bibliotekarz. War-

ny lokal wyposażony w komputery dla 

czytelników z dostępem do internetu, 

oraz nowości wydawnicze z literatury 

pięknej i popularnonaukowej czeka-

my na naszych stałych bywalców, po 

przerwie koniecznej na remont.

 Mamy ambicje być biblioteką 

przyjazną czytelnikom, bo to czytelni-

kom ma służyć nasza praca.

Na czas trwania roku szkolnego 

powracają „Piątki w bibliotece” na-

sze zajęcia cykliczne dla dzieci, w cza-

sie wakacji biblioteka raz w tygodniu 

będzie prowadzić zajęcia kulturalno 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Bi-

blioteka czynna jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 7.30-17.00, z wyjąt-

kiem wakacji, kiedy zmieniamy czas 

pracy w sezonie urlopowym. Zapra-

szamy do odwiedzania naszej placów-

ki, wszystkich chętnych. Rodziców 

namawiamy, aby wstępowali do nas 

razem ze swoimi pociechami bowiem, 

kto czyta „mądrość świata poznaje 

i pokoleń a jego dusza się rozwija”

st. bibliot. Jadwiga Kucharska

sztat informacyjny jaki w każdej biblio-

tece stanowi katalog (dziś już najczęś-

ciej komputerowy) umożliwia w pro-

sty nieskomplikowany sposób zdoby-

cie informacji o żądanych pozycjach 

księgozbioru, uzupełnianego na bieżą-

co o nowości literackie. 

Nasza biblioteka, mieszcząca się 

w budynku Spółdzielni Mieszkanio-

wej przy ul. Wiejskiej 17 powoli, acz 

skutecznie zbliża się do ideału, jakim 

są biblioteki krajów skandynawskich 

- gdzie dzięki dbałości samorządów 

o te jednostki kultury, czytelnictwo 

nie spada, a wręcz rośnie. Dzięki ce-

lowej dotacji Rady Miasta nasza filia 

biblioteczna przeszła gruntowny re-

mont: położona została nowa podłoga 

(miejsce starego zniszczonego linole-

um zastąpiła praktyczna i ładna tera-

kota) wymieniono oświetlenie, poma-

lowano cały lokal i założono verticale.

Dzięki rozsądnemu i oszczędnemu 

gospodarowaniu powierzonymi fun-

duszami zakupiliśmy też nowe regały, 

które pozwoliły na wymianę starych, 

wysłużonych. Mając taki funkcjonal-

Biblioteka przyjazna czytelnikom,
czyli jak dotrzeć do ludzi?

Euro a społeczność (nie tylko) lokalna
Od blisko trzech tygodni jesteśmy 

świadkami bezprecedensowego wy-

darzenia w naszym kraju. Jak wszy-

scy wiemy, w Polsce odbywają się Mi-

strzostwa Europy w piłce nożnej. Jako, 

że dostąpiliśmy tego zaszczytu po raz 

pierwszy, w naszym państwie zapano-

wała rzadko spotykana euforia. Media 

od dłuższego czasu donosiły o przy-

gotowaniach do tej imprezy, a także 

monitorowały ich stan. Gdy wreszcie 

nadszedł upragniony dzień - 8 czerw-

szącą temu dumę. Moją uwagę zwrócił 

miły, starszy pan, który na swym bal-

konie wywiesił flagę czerwono-białą. 

Prezentowana przez niego solidarność 

z Księstwem Monako jest o tyle zaska-

kująca, iż nie posiada ono własnej re-

prezentacji, jak również nie zostało do-

tknięte kryzysem ekonomicznym. Mó-

wiąc zupełnie poważnie, niezwykle bu-

dujące w tym całym przedsięwzięciu 

pod nazwą „Euro 2012” jest właśnie tak 

bardzo zauważalne poczucie wspólno-

ca - cały kraj ogarnęła „piłkarska go-

rączka”. Nagle futbolem zaczęli inte-

resować się wszyscy, bez względu na 

płeć oraz wiek. Piłkarscy laicy stali się 

ekspertami, a w środkach masowego 

przekazu dominował jeden temat. 

Wzniosły nastrój udzielił się także 

mieszkańcom naszej Spółdzielni. Na 

balkonach, w oknach, a także na samo-

chodach pojawiły się symbole państwo-

we. Każdy pragnął manifestować swą 

przynależność narodową oraz towarzy-
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ty wśród naszych rodaków. Niezmier-

nie rzadko mamy okazję obserwować 

jedność przeciwników politycznych, 

kibiców zwaśnionych drużyn, zwolen-

ników teorii spiskowych, czy też pa-

cjentów z pracownikami służby zdro-

wia. Wszyscy pogrążeni byli we wspie-

raniu naszej drużyny narodowej, a tak-

że godnym przyjęciu gości z różnych 

stron Starego Kontynentu. 

W innych krajach utrwalony jest 

stereotyp o ponurym usposobieniu Po-

laków. Wydarzenia z ostatnich dwóch 

tygodni są tego absolutnym zaprze-

czeniem. Wspólna zabawa, oglądanie 

meczów, a także emocje z tym zwią-

zane zintegrowały również mieszkań-

ców naszej spółdzielni. Przechadzając 

się ulicami w dniu, w którym polska 

reprezentacja rozgrywała swój mecz, 

osoby, zamościanie głosili wszem i wo-

bec skąd pochodzi piłkarz.

Jedynym negatywnym aspektem 

„piłkarskiego święta” w Polsce jest 

wynik sportowy naszej reprezentacji. 

Z pewnością będzie on miał wpływ 

na nastroje społeczne jeszcze przez ja-

kiś czas. Cóż nie zawsze można mieć 

wszystko. Rewelacyjna atmosfera, 

przednia zabawa oraz przeżyte emocje 

z pewnością pozostaną w naszej pa-

mięci na zawsze. Nie dajmy się szarej 

codzienności i dalej trzymajmy kciu-

ki za drużynę narodową pozostawia-

jąc wszelkie animozje w tle. „Bo liczy 

się sport i dobra zabawa” – jak głosił 

napis na reprezentacyjnym autokarze 

podczas Mistrzostw Europy w 2008 

roku w Austrii i Szwajcarii.

Anna Pieczykolan

można było odnieść wrażenie, iż Za-

mość opuścili niemal wszyscy obywa-

tele. Zazwyczaj tętniące życiem osied-

la były zupełnie wyludnione, a Ga-

leria Twierdza nie mogła skorzystać 

z bogatych zasobów pękatych portfeli 

swoich klientek. Ludzie gromadzili się 

w pubach, barach oraz mieszkaniach, 

by razem przeżyć ten wyjątkowy tur-

niej. Ogromne zainteresowanie grą Po-

laków potęgował także fakt, iż w naro-

dowych barwach występował rodowity 

zamościanin – Przemysław Tytoń. Jest 

on jedynym przedstawicielem nasze-

go miasta w gronie polskich kadrowi-

czów. Trzeba przyznać, że swoją znako-

mitą postawą w pierwszym meczu roz-

sławił Hetmański Gród pośród fanów 

z całego kraju, gdyż pod każdym in-

ternetowym newsem dotyczącym jego 

Nie wzywamy strażników do miesz-

kań prywatnych, bo nie mieszczą się one 

w kategorii miejsc publicznych. 

Z drugiej jednak strony, odgłosy li-

bacji, głośna muzyka, zakłócają spokój 

w sferze publicznej i taka sytuacja upraw-

nia do powiadomienia dyżurnego Straży 

Miejskiej.

Kolejnym wakacyjnym tematem jest 

grillowanie na tarasach i balkonach. W ak-

tualnej sytuacji prawnej, służby porządko-

we nie mogą ukarać właściciela tarasu czy 

balkonu na którym rozpalony jest grill 

(chyba że biesiada jest za głośna). Rozwią-

zaniem tego problemu są wewnętrzne re-

gulaminy Spółdzielni i Wspólnot Miesz-

kaniowych. Umieszczenie w nich zapisu 

o zakazie grillowania, grozi konsekwen-

cjami zawartymi w tych regulaminach.

Raz jeszcze przypominamy o rozwa-

dze i zabezpieczeniu mieszań na wypa-

dek dłuższych wyjazdów. Od lat najlep-

szym zabezpieczeniem jest dobry sąsiad, 

który okresowo sprawdzi stan okien i za-

mków, usunie spod drzwi czy też skrzyn-

ki pocztowej zalegające reklamy ( są one 

najczęstszym sygnałem dla złodziei o nie-

obecności właścicieli mieszkań). 

Komendant Straży Miejskiej

Wiesław Gramatyka

Nadchodzące wakacje i sezon urlo-

pów, skłania do kilku refleksji w kwe-

stiach porządkowych. 

W ocenie Straży Miejskiej, rejony za-

mieszkane przez członków Spółdzielni 

nie wyróżniają się na szczęście w staty-

stykach dotyczących naruszeń prawa.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 

tego roku, zgłoszenia i interwencje straż-

ników stanowiły około 15 % czynności 

służbowych Straży. 

Biorąc pod uwagę obszar i liczbę 

mieszkańców skupionych w zasobach 

Spółdzielni, jest to bardzo dobry w pozy-

tywnym znaczeniu wynik. 

Przeważają drobne wykroczenia. Naj-

częściej są to: parkowanie w niedozwolo-

nych miejscach, blokowanie wyjazdów, 

niesforne zachowania młodzieży szkol-

nej, psy bez nadzoru. 

Skupiamy się głównie na reakcjach 

prewencyjnych, mających na celu przy-

wrócenie naruszonego porządku. Naj-

częściej kończy się to pouczeniem. W tym 

miejscu pragnę przestrzec, głównie właś-

cicieli psów, że w bieżącym roku strażni-

cy zmienili liberalne podejście do braku 

nadzoru nad psami. Oprócz pouczeń co-

raz częściej pojawiają się mandaty karne 

(w wysokości od 50 zł do 250 zł). Wobec 

osób odmawiających przyjęcia takiego 

mandatu, kierowane są wnioski do Sądu 

Rejonowego. Ze skierowanych 5 wnio-

sków, wszystkie zakończone zostały wy-

rokami nakazowymi. Jako ostrzeżenie, 

podam, że we wszystkich przypadkach 

Sąd nałożył wyższe grzywny, niż propo-

nowane były przez Straż Miejską.

Przypominam, że Straż Miejska 

uprawniona jest do podejmowania czyn-

ności w „miejscach publicznych”. Okre-

ślenie to wywoływało wiele kontrowersji 

i nieporozumień. Kwestia ta została roz-

strzygnięta w wyroku Sądu Najwyższe-

go, gdzie przyjęto, że za „miejsce publicz-

ne uważa się każde miejsce dostępne dla 

nieokreślonej liczby osób”.

W przywołanym stanie prawnym 

wskazać należy, że Straż Miejska upraw-

niona jest do podejmowania skutecznych 

czynności służbowych w lokalach gastro-

nomicznych, barach, klubach, na klat-

kach schodowych, itd, gdyż te miejsca są 

miejscami publicznymi.

Z notatnika Strażnika!
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Obecność zwierząt domowych w wielorodzinnych bu-

dynkach mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym i po-

wszechnie akceptowanym. Wielu z naszych mieszkańców 

posiada psa, kota lub inne zwierzę, które towarzysząc czło-

wiekowi w jego codziennym życiu staje się niemal członkiem 

rodziny. Warto podkreślić, że mimo najlepszych relacji z na-

szym czworonogiem zwierzę nie powinno być stawiane na 

równi z człowiekiem, a jego obecność, szczególnie w budyn-

ku zamieszkania zbiorowego nie może stanowić jakiejkol-

wiek uciążliwości dla pozostałych mieszkańców. 

W tym miejscu posłużę się przykładem niewłaściwe-

go moim zdaniem zachowania mieszkańców jednego z lo-

kali spółdzielczych którzy uznali, że bezgraniczna miłość do 

zwierząt jest ważniejsza od spokoju zamieszkiwania swoich 

sąsiadów. Co więcej takim zachowaniem szczycą się na ła-

mach prasy i telewizji, a przedstawiciele mediów z podzi-

wem komentujący niecodzienne zjawisko ani słowem nie 

wspominają o cierpieniach mieszkańców narażonych np. na 

uciążliwy, trudny do zaakceptowania fetor. Łatwo podziwiać 

miłośników zwierząt, którzy w bardzo małym jednopokojo-

wym mieszkaniu przetrzymują (zgodnie z artykułem praso-

wym z 20 grudnia 2011 r.) 24 koty i jednego psa, jednak spró-

bujmy sobie wyobrazić, że taka ilość zwierząt przebywa za 

ścianą naszego mieszkania. Powyższy stan powoduje, że nie-

miły zapach przedostaje się do wszystkich, znajdujących się 

w sąsiedztwie mieszkań, a duszący fetor rozchodzi się po ca-

łej klatce schodowej. W tym miejscu należałoby zadać pyta-

nie o granice miłości do zwierząt oraz o to, komu w pierwszej 

kolejności powinny służyć nasze mieszkania. Odpowiedź na 

to pytanie wydaje się oczywista, jednak jak pokazuje rzeczy-

wistość są osoby, które uważają inaczej. 

Analizując przepisy prawa warto podkreślić zapisy za-

warte w obowiązującym wszystkich mieszkańców regulami-

nie używania lokali oraz porządku domowego i współżycia 

mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasiń-

skiego Zamościu, który w § 18 ust. 1 stanowi: „zwierzęta ho-

dowane w mieszkaniach, a w szczególności psy i koty powin-

ny być utrzymywane tak, aby nie stanowiły uciążliwości dla 

osób trzecich”. Ponadto ten sam regulamin w § 4 ust. 1 zobo-

wiązuje właścicieli i użytkowników mieszkań do używania 

lokali wyłącznie na cele mieszkalne przysługujące właścicie-

lowi mieszkania, jego rodzinie i domownikom. Wykorzysty-

wanie mieszkania w celu udzielania schronienia tak dużej 

ilości zwierząt, dodatkowo stanowiącego uciążliwość dla po-

zostałych mieszkańców, stanowi poważne naruszenie obo-

wiązującego prawa.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zapisy art. 4 pkt. 

17 i 25 Ustawy O ochronie zwierząt, które precyzyjnie i jed-

noznacznie definiują pojęcia: „zwierząt domowych” oraz 

„schroniska dla zwierząt”. W myśl definicji zwierzęciem do-

mowym jest zwierzę tradycyjnie przebywające wraz z czło-

wiekiem w jego domu utrzymywane przez człowieka w cha-

rakterze jego towarzysza. W żaden sposób nie da się do tej 

definicji przyporządkować obecności 24 kotów i psa prze-

trzymywanych w jednym, małym pomieszczeniu. Taki stan 

charakterystyczny jest raczej dla schroniska dla zwierząt, któ-

rym w myśl ustawowej definicji jest miejsce przeznaczone do 

opieki nad zwierzętami domowymi. Prezentowany pogląd 

wzmacnia fakt, że część kotów to zbierane w celu otoczenia 

ich opieką bezdomne zwierzęta, a działalność opiekuńcza 

prowadzona w lokalu mieszkalnym wspierana jest material-

nie przez jedno z zamojskich fundacji. W ten sposób miesz-

kańcy budynku wielorodzinnego zmuszeni są do akceptowa-

nia uciążliwości wywołanej działalnością, mającą charakter 

nielegalnego, prowadzonego bez wymaganej koncesji z na-

ruszeniem przepisów prawa schroniska dla zwierząt. 

Korzystając z okazji pragnę zapewnić, że prezentowana 

opinia, a tym bardziej stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej 

w tej konkretnej sprawie nie są wymierzone przeciwko zwie-

rzętom, które w tym wypadku stały się przedmiotem nieod-

powiedzialnego, pozbawionego rozwagi działania człowieka. 

Osoby decydujące się na opiekę nad zwierzętami domowymi 

zobowiązane są przestrzegać zasad ogólnie akceptowanych 

przez pozostałych miłośników zwierząt, a co ważniejsze sza-

nować ogólnie przyjęte normy społeczne gwarantujące spo-

kój zamieszkiwania oraz szacunek dla sąsiadów. Powyższe 

dotyczy przede wszystkim świadomości ograniczeń wynika-

jących z zamieszkiwania w budynku wielorodzinnych w któ-

rym nie tylko zwierzęta, ale także, a może przede wszystkim 

ludzie powinni czuć się komfortowo.

Krzysztof Krzysztoń

Gdy miłość do zwierząt stawiana jest ponad prawem
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DEFINICJE

Dochód – wszelkie przychody 

po odliczeniu kosztów ich uzyska-

nia oraz po odliczeniu składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rento-

we oraz na ubezpieczenie chorobo-

we, określonych w przepisach o syste-

mie ubezpieczeń społecznych, chy-

ba że zostały już zaliczone do kosz-

tów uzyskania przychodu. Do docho-

du nie wlicza się świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów, dodatków 

dla sierot zupełnych, jednorazowych 

zapomóg z tytułu urodzenia się dzie-

cka, dodatku z tytułu urodzenia dzie-

cka, pomocy w zakresie dożywiania, 

zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 

okresowych z pomocy społecznej, 

jednorazowych świadczeń pienięż-

nych i świadczeń w naturze z pomocy 

społecznej, dodatku mieszkaniowe-

go oraz zapomogi pieniężnej, o któ-

rej mowa w przepisach o zapomo-

dze pieniężnej dla niektórych emery-

tów, rencistów i osób pobierających 

świadczenie przedemerytalne albo 

zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Uwaga: Dochód z prowadzenia gospo-

darstwa rolnego ustala się na podsta-

wie powierzchni gruntów w hektarach 

przeliczeniowych i przeciętnego do-

chodu z 1 ha przeliczeniowego, ostat-

nio ogłaszanego przez Prezesa Głów-

nego Urzędu Statystycznego w „Mo-

nitorze Polskim” na podstawie ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 136 poz. 969 z późn. zm.).

Gospodarstwo domowe – gospo-

darstwo prowadzone przez osobę ubie-

gającą się o dodatek mieszkaniowy, sa-

modzielnie zajmującą lokal albo go-

spodarstwo prowadzone przez tę oso-

bę wspólnie z małżonkiem i innymi 

osobami stale z nią zamieszkującymi 

i gospodarującymi, które swoje prawa 

ty 1.398,57 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym i 998,98 zł w gospodar-

stwie wieloosobowym.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, 

nie zamyka to możliwości otrzymania 

dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie 

przekracza wysokości dodatku miesz-

kaniowego, należny dodatek mieszka-

niowy obniża się o tę kwotę.

Przy wydawaniu decyzji o przyzna-

niu dodatku mieszkaniowego uwzględ-

nia się kwotę najniższej emerytury obo-

wiązującą w dniu złożenia wniosku, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 39 poz. 353 z późn. zm.).

Uwaga: Od dnia 1.03.2012 r. wyso-

kość najniższej emerytury wynosi 

799,18 zł.

3. odpowiednia powierzchnia użyt-

kowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowa-

nego lokalu mieszkalnego nie może 

przekraczać normatywnej powierzch-

ni użytkowej o więcej niż:

1. 30 % albo

2. 50 % pod warunkiem, że udział 

powierzchni pokoi i kuchni w po-

wierzchni użytkowej tego lokalu 

nie przekracza 60 %.

W przypadku zamieszkiwania w lo-

kalu większej liczby osób, dla każdej 

kolejnej osoby zwiększa się normatyw-

ną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego podwyższa się 

o 15 m2 zawsze, jeżeli w mieszkaniu 

zamieszkuje osoba niepełnosprawna 

poruszająca się na wózku.

W przypadku gospodarstw do-

mowych dwuosobowych lub więk-

do zamieszkiwania w lokalu wywodzą 

z prawa tej osoby.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO 
OTRZYMANIA DODATKU

MIESZKANIOWEGO
1. tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być 

przyznany:

– najemcom oraz podnajemcom lo-

kali mieszkalnych,

– osobom mieszkającym w lokalach 

mieszkalnych, do których przysłu-

guje im spółdzielcze prawo do lo-

kalu mieszkalnego,

– osobom mieszkającym w loka-

lach mieszkalnych znajdujących 

się w budynkach stanowiących 

ich własność i właścicielom samo-

dzielnych lokali mieszkalnych,

– innym osobom mającym tytuł 

prawny do zajmowanego lokalu 

mieszkalnego i ponoszącym wydat-

ki związane z jego zajmowaniem,

– osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, ocze-

kującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysłu-

guje na podstawie tylko jednego z w/w 

tytułów prawnych.

2. osiąganie odpowiednio niskiego 

dochodu

Dodatek przysługuje osobom, je-

żeli średni miesięczny dochód na jed-

nego członka gospodarstwa domowe-

go uzyskany w okresie trzech miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wnio-

sku o przyznanie dodatku nie prze-

kracza 175% kwoty najniższej eme-

rytury w gospodarstwie jednoosobo-

wym i 125% tej kwoty w gospodar-

stwie wieloosobowym, obowiązują-

cej w dniu złożenia wniosku – od dnia 

01.03.2012 r. to odpowiednio kwo-

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
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szych normy powierzchni użytkowej 

podwyższa się o 15 m2, jeżeli w lokalu 

mieszkalnym zamieszkuje osoba nie-

pełnosprawna, której niepełnospraw-

ność wymaga zamieszkiwania w od-

dzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w od-

dzielnym pokoju orzekają powiato-

we zespoły do spraw orzekania o nie-

pełnosprawności.

RODZAJE WYDATKÓW

STANOWIĄCYCH

PODSTAWĘ OBLICZENIA

DODATKU MIESZKANIOWEGO.

Wydatkami poniesionymi przez 

osobę ubiegającą się o dodatek miesz-

kaniowy są świadczenia okresowe po-

noszone przez gospodarstwo domo-

we w związku z zajmowaniem lokalu 

mieszkalnego:

– czynsz,

– opłaty związane z eksploata-

cją i utrzymaniem nieruchomo-

ści w częściach przypadających na 

lokale mieszkalne w spółdzielni 

mieszkaniowej,

– zaliczki na koszty zarządu nieru-

chomością wspólną,

– odszkodowanie za zajmowanie 

lokalu bez tytułu prawnego,

– inne, niż wymienione powyżej, 

opłaty za używanie lokalu miesz-

kalnego,

– opłaty za energię cieplną, wodę, od-

biór nieczystości stałych i płynnych,

rodzinnego, przy ustalaniu wydatków, 

uwzględnia się tylko wydatki przypa-

dające na tę część lokalu lub domu.

WYSOKOŚĆ

DODATKU MIESZKANIOWEGO.

Wysokość dodatku mieszkaniowe-

go stanowi różnicę pomiędzy wydat-

kami przypadającymi na normatywną 

powierzchnię użytkową zajmowanego 

lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami 

ponoszonymi za lokal w przypadku, 

gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest 

mniejsza lub równa powierzchni nor-

matywnej), a kwotą stanowiącą wydat-

ki poniesione przez osobę otrzymującą 

dodatek w wysokości:

– 15% (20%*) dochodów gospodar-

stwa domowego – w gospodar-

stwie 1-osobowym,

– 12% (15%*) dochodów gospodar-

stwa domowego – w gospodar-

stwie 2-4 osobowym,

– 10% (12%*) dochodów gospodar-

stwa domowego – w gospodar-

stwie 5-osobowym i większym.

* w przypadku, gdy średni miesięcz-

ny dochód jest równy lub wyższy 

od 150% kwoty najniższej emery-

tury w gospodarstwie jednoosobo-

wym i 100% tej kwoty w gospodar-

stwie wieloosobowym.

W wypadku, gdy użytkowa po-

wierzchnia lokalu mieszkalnego jest 

mniejsza lub równa normatywnej po-

– wydatek stanowiący podstawę ob-

liczania ryczałtu na zakup opału.

Uwaga: Jeżeli osoba ubiegająca się 

o dodatek mieszkaniowy zamieszku-

je w lokalu mieszkalnym lub domu 

niewchodzącym w skład mieszkanio-

wego zasobu gminy, do wydatków 

przyjmowanych dla celów obliczenia 

dodatku mieszkaniowego zalicza się:

– wydatki, które w wypadku najmu 

lokalu mieszkalnego byłyby pokry-

wane w ramach czynszu, lecz wy-

łącznie do wysokości czynszu, jaki 

obowiązywałby dla danego lokalu, 

gdyby lokal ten wchodził w skład 

zasobu mieszkaniowego gminy,

– opłaty, poza czynszem, które obo-

wiązywałyby w zasobie mieszka-

niowym gminy, gdyby lokal ten 

wchodził w skład tego zasobu.

Nie stanowią wydatków, wydatki 

poniesione z tytułu:

– ubezpieczeń, podatku od nieru-

chomości, opłat za wieczyste użyt-

kowanie gruntów,

– opłat za gaz przewodowy, energię 

elektryczną, dostarczane do loka-

lu mieszkalnego (domu jednoro-

dzinnego) na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone za 

okres dłuższy niż jeden miesiąc prze-

licza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część 

lokalu mieszkalnego lub domu jedno-

Liczba członków 
gospodarstwa 

domowego

Powierzchnia 
normatywna

[w m2]

Powierzchnia 
dopuszczalna przy 30% 

przekroczeniu pow. 
normatywnej

[w m2]

Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. 
normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni 

pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie 
przekracza 60 %.

[w m2]

1 osoba 35 45,50 52,50

2 osoby 40 52,00 60,00

3 osoby 45 58,50 67,50

4 osoby 55 71,50 82,50

5 osób 65 84,50 97,50

6 osób 70 91,00 105,00
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wierzchni lokalu, wysokość dodat-

ku mieszkaniowego jest równa różni-

cy między wydatkami ponoszonymi 

przez gospodarstwo domowe ubie-

gającego się o dodatek mieszkanio-

wy w związku z zajmowaniem lokalu, 

a kwotą równą części dochodów go-

spodarstwa domowego.

W wypadku, gdy powierzchnia 

użytkowa lokalu mieszkalnego jest 

większa niż powierzchnia normatyw-

na, ponoszone wydatki w związku 

z zajmowaniem tego lokalu przelicza 

się do powierzchni normatywnej.

W przypadku braku wyposażenia 

lokalu mieszkalnego w instalację do-

prowadzającą energię cieplną do celów 

ogrzewania, w instalacje ciepłej wody 

lub gazu przewodowego z zewnętrzne-

go źródła znajdującego się poza loka-

lem, osobie uprawnionej do dodatku 

mieszkaniowego przyznaje się ryczałt 

na zakup opału stanowiący część do-

datku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkanio-

wego, łącznie z ryczałtem, nie może 

przekraczać 70% wydatków przypa-

dających na normatywną powierzch-

nię zajmowanego lokalu mieszkalnego 

lub 70% faktycznych wydatków pono-

szonych za lokal mieszkalny, jeżeli po-

wierzchnia tego lokalu jest mniejsza 

lub równa normatywnej powierzchni.

WSTRZYMANIE WYPŁATY

DODATKU MIESZKANIOWEGO.

W wypadku stwierdzenia, że 

osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy, nie opłaca na bieżą-

co należności za zajmowany lokal 

mieszkalny, wypłatę dodatku miesz-

kaniowego wstrzymuje się, w dro-

dze decyzji administracyjnej, do 

czasu uregulowania zaległości. Je-

żeli uregulowanie zaległości nastąpi 

w terminie 3 miesięcy od dnia wy-

dania decyzji wstrzymującej wypła-

tę dodatku, dodatek mieszkaniowy 

zostanie wypłacony za okres, w któ-

rym wypłata była wstrzymana. Jeśli 

uregulowanie zaległości nie nastąpi 

w tym terminie, decyzja o przyzna-

niu dodatku mieszkaniowego wyga-

sa z mocy prawa.

Pobierający należności za loka-

le mieszkalne ma obowiązek nie-

zwłocznego zawiadomienia organu 

przyznającego dodatek mieszkanio-

wy o wystąpieniu zaległości obej-

mujących pełne dwa miesiące. W ra-

zie niedopełnienia tego obowiązku, 

pobierający opłaty jest zobowiąza-

ny do zwrotu organowi przyznają-

cemu dodatek mieszkaniowy kwoty 

dodatków wypłaconych za miesią-

ce, w których występowały zaległo-

ści w opłatach.

Zmiany danych zawartych we 

wniosku lub deklaracji w okresie 6 

miesięcy od dnia przyznania dodatku 

nie mają wpływu na jego wysokość.

PRZYZNANIE

DODATKU MIESZKANIOWEGO.

Dodatek mieszkaniowy przyzna-

je, na wniosek osoby uprawnionej do 

dodatku mieszkaniowego, wójt, bur-

mistrz lub prezydent miasta w drodze 

decyzji administracyjnej.

Dodatek mieszkaniowy jest przy-

znawany na okres 6 miesięcy, licząc 

od pierwszego dnia miesiąca następu-

jącego po dniu złożenia wniosku.

WYPŁATA

DODATKU MIESZKANIOWEGO.

Dodatek jest wypłacany do 10 

dnia każdego miesiąca z góry – za-

rządcy domu lub osobie uprawnio-

nej do pobierania należności za lo-

kal mieszkalny. Jedynie właściciele 

domów jednorodzinnych mogą uzy-

skać dodatek mieszkaniowy do rąk 

własnych.

Ryczałt na zakup opału przekazy-

wany jest na adres domowy wniosko-

dawcy.

Wniesienie odwołania od decyzji 

przyznającej dodatek nie wstrzymuje 

wypłaty dodatku.

Przypomnijmy, że w ofercie telewi-

zji kablowych, np. Multimedia Polska, 

jest ponad 100 kanałów cyfrowych, 

dodatkowe usługi jak PVR, telewizja 

interaktywna czy też VoD. Kabel jest 

także najbardziej stabilną platformą 

dostępu do usług telekomunikacyj-

nych.

W najnowszej ofercie Multime-

diów telewizja kablowa jest dostępna 

za 29 zł miesięcznie zaś pakiet cyfro-

wy „Komfort” z 90 kanałami za 15 zł 

miesięcznie. 

Mira Wszelaka

Strachy na lachy. Tak o zmianach 

związanych z wprowadzaniem na-

ziemnej telewizji cyfrowej mogą po-

wiedzieć wszyscy abonenci sieci kab-

lowej. Telewizja analogowa w kablu 

nie zniknie, zaś cyfrowa umożliwia 

dostęp do ponad 100 kanałów.

Czy w związku z wprowadzaniem 

naziemnej telewizji cyfrowej czeka 

nas rewolucja? Niekoniecznie. Abo-

nenci telewizji kablowej przejdą ten 

proces wyjątkowo łagodnie. 

Mimo wyłączenia z dniem 1 lip-

ca 2013 roku analogowej telewizji na-

ziemnej, klienci kablówek wciąż będą 

mogli oglądać programy nadawane 

w systemie analogowym. Abonenci nie 

muszą więc martwić się wymianą tele-

wizora czy zakupem dekodera, a nawet 

anteny. Unikną również nieuczciwych 

sprzedawców dekoderów do odbioru 

naziemnej telewizji cyfrowej, wyko-

rzystujących u potencjalnych klientów 

brak wiedzy technicznej.

Z kablówką bezpiecznie przejdziesz proces cyfryzacji
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5) Gospodarka remontowa w zasobach 

mieszkaniowych:

• Nadzór techniczny i ustalenia 

potrzeb remontowych, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem działań 

energooszczędnych,

• Akumulacja środków finanso-

wych na remonty,

• Tryb doboru wykonawców ro-

bót remontowych, treść zawar-

tych umów i ich realizacja,

6) Gospodarka finansowa:

• Stan funduszów, wielkość wolnych 

środków finansowych i sposób ich 

wykorzystania, efektywność za-

angażowania finansowego Spół-

dzielni w zakup akcji lub udziałów 

w innych podmiotach gospodar-

czych,

• Rozliczenie kosztów ogólnych 

Spółdzielni,

• Obsługa spłaty kredytów miesz-

kaniowych,

• Terminowość regulowania zobo-

wiązań finansowych Spółdzielni 

(podatki, ZUS, PEFRON),

• Dochodzenie należności Spół-

dzielni,

• Rozliczenia finansowe z człon-

kami z tytułu wkładów.

7) Ocena realizacji przez spółdzielnię 

obowiązków wynikających z usta-

wy o spółdzielniach mieszkanio-

wych.

Z czynności lustracyjnych lustra-

torzy sporządzą protokół, który zło-

żą Radzie i Zarządowi Spółdzielni. Na 

podstawie protokołu z lustracji Zwią-

zek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkanio-

wych w Warszawie opracuje wnioski 

polustracyjne i przekaże je Radzie i Za-

rządowi Spółdzielni. Protokół sporzą-

dzony przez lustratorów wraz z listem 

polustracyjnym ma moc dokumen-

tu urzędowego. Wnioski polustracyjne 

zostaną przedstawione na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu przez Radę 

Nadzorczą. 

Dziaduszek Stanisława

Zgodnie z art. 91 Prawa spółdziel-

czego (Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210 

z późniejszymi zmianami) „Każda spół-

dzielnia obowiązana jest przynajmniej 

raz na trzy lata, a w okresie pozostawa-

nia w stanie likwidacji corocznie, pod-

dawać się lustracyjnemu badaniu le-

galności, gospodarności i rzetelności 

całości jej działania. Lustracja obejmuje 

okres od poprzedniej lustracji”. Ostania 

lustracja w Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. W. Łukasińskiego w Zamościu obję-

ła lata 2006-2008. Od 2 kwietnia 2012 r.

trwa lustracja obejmująca lata 2009-

2011. Lustrację przeprowadzają osoby 

legitymujące się uprawnieniami lustra-

cyjnymi nadanymi przez Krajową Radę 

Spółdzielczą. 

 Jej przedmiotem będą między in-

nymi następujące zagadnienia: 

1) organizacja Spółdzielni:

• Statut Spółdzielni oraz wewnętrz-

ny system normatywny (kom-

pletność i poprawność meryto-

ryczna regulaminów),

• Działalność organów Spółdzielni

• Struktura organizacyjna służb 

etatowych,

2) stan prawny gruntów będących we 

władaniu Spółdzielni (i budynków 

z nimi związanych oraz racjonalność 

ich wykorzystania).

3) sprawy członkowskie i dyspozycja 

lokalami

4) gospodarka zasobami mieszkanio-

wymi:

• Stan ilościowy oraz estetyczno-

porządkowy i techniczny budyn-

ków i ich otoczenia,

• Koszty i przychody gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi oraz 

poprawność ustalania opłat za 

używanie lokali,

• Gospodarka lokalami użytkowy-

mi, ze szczególnym uwzględnie-

niem lokali wynajmowanych,

• Terminowość wnoszenia opłat 

przez użytkowników lokali, win-

dykacja należności Spółdzielni,

• Treść umów o usługi komunal-

ne i ich realizacja (wodno-kana-

lizacyjne, wywóz nieczystości, 

ciepło), 

Lustracja w Spółdzielni
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Modernizacja placów zabaw
Place zabaw to wydzielone miej-

sca (przeważnie ogrodzone) utworzo-

ne z przeznaczeniem do zabawy dla 

dzieci. Urządzenia placów zabaw wg 

Prawa Budowlanego są obiektami bu-

dowlanymi postrzeganymi jako ele-

menty małej architektury.

W naszej Spółdzielni usytuowa-

nych jest 18 placów zabaw wyposa-

żonych w piaskownice, zjeżdżalnie, 

huśtawki, ważki, karuzele oraz róż-

nego rodzaju drabinki i przeplotnie. 

Obecnie wszystkie place są ogrodzo-

ne, oznakowane oraz podlegają co-

dziennemu nadzorowi administracji 

osiedlowych. Konsekwencją zakwa-

lifikowania urządzeń zabawowych 

do obiektów budowlanych są corocz-

ne, wnikliwe kontrole dokonywane 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzo-

ru Budowlanego. Osiedlowe place za-

baw kontrolowane są ponadto przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epide-

miologiczną badającą np. jakość (czy-

stość) wymienianego w każdym roku 

piasku. 

Wprawdzie nie istnieje ustawo-

wy obowiązek posiadania atestów na 

wszystkie urządzenia zabawowe, to 

jednak zakupywane przez Spółdziel-

nię nowe sprzęty mają stosowne cer-

tyfikaty potwierdzające zgodność 

z aktualnie obowiązującymi w tym 

zakresie normami bezpieczeństwa. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że za-

sadnym byłaby wymiana wszystkich 

starych, wyeksploatowanych i często 

mało atrakcyjnych urządzeń na nowe. 

Niestety ze względu na wysokie kosz-

ty takiego przedsięwzięcia jest ono ak-

tualnie niemożliwe do przeprowadze-

nia. Urządzenia zabawowe są bardzo 

drogie, a całkowita wartość nowego, 

spełniającego obecne normy i stan-

dardy placu zabaw wyposażonego 

w certyfikowane urządzenia oraz tzw. 

bezpieczną nawierzchnię przekracza 

Orzeszkowej 17 i Peowiaków 80b. 

Uważam, że na przestrzeni ostatnich 

lat TU UNIQA udowodniło, że jest 

ubezpieczycielem solidnym, pewnym 

i godnym zaufania, a fakt wspiera-

nia procesu poprawy bezpieczeństwa 

na naszych placach zabaw świadczy 

o wyjątkowej odpowiedzialności oraz 

szacunku dla swoich klientów. War-

to również dodać, że dotychczasowa 

współpraca zaowocowała w bieżącym 

roku kolejnym wsparciem finanso-

wym dokonanego przez Spółdzielnię 

w ramach zaplanowanej moderniza-

cji placów zabaw, zakupu dwudziestu 

pięciu nowych, kolorowych, a prze-

de wszystkim spełniających wyma-

gane normy bezpieczeństwa bujaków 

dla małych dzieci.

Wyrażając podziękowanie za zna-

czący udział w sfinansowaniu tego-

rocznej modernizacji spółdzielczych 

placów zabaw jestem przekonany, że 

nowe urządzenia zabawowe sprawią 

najmłodszym mieszkańcom Spół-

dzielni dużo radości, zadowolenia 

oraz uśmiechu.

Krzysztof Krzysztoń

kwotę 100-150 tysięcy złotych. Mając 

na uwadze powyższe pozostaje napra-

wa i konserwacja dotychczasowych 

urządzeń, oraz rozłożona na lata ich 

sukcesywna wymiana. Warto podkre-

ślić, że funkcjonowanie w zasobach 

Spółdzielni osiedlowych placów za-

baw ma zarówno swoich zagorzałych 

zwolenników jak również przeciwni-

ków. Pierwsza grupa to przeważnie 

ludzie młodzi oczekujący dla swoich 

pociech coraz bardziej nowoczesnych 

i atrakcyjnych miejsc do zabawy. Dru-

ga grupa, to często osoby starsze do-

magające się od Zarządu Spółdzielni 

ciszy i spokoju. Wprawdzie pogodze-

nie interesów tych obu przeciwstaw-

nych grup nie jest zadaniem prostym, 

to jednak wszyscy musimy mieć świa-

domość, że place zabaw były, są i będą, 

gdyż stanowią naturalny, a przede 

wszystkim ważny i potrzebny element 

osiedlowej infrastruktury.

Korzystając z okazji chciałbym po-

informować, że w naszej Spółdziel-

ni odbywająca się od kilku lat wymia-

na sprzętu zabawowego co jakiś czas 

wspierana jest finansowo przez To-

warzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA 

S.A. Przy wsparciu firmy, która od 

1994 roku ubezpiecza całe zasoby 

Spółdzielni oraz znacząca część lo-

kali mieszkalnych zmodernizowane 

zostały place zabaw przy budynkach 
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W sezonie grzewczym 2011/2012 

dostawca ciepła Dalkia wprowadził 

dwie podwyżki cen ciepła. Pierwsza 

zmiana cen, średnio o 2,7%, zosta-

ła wprowadzona 01.05.2011 r. i spo-

wodowała konieczność zwiększenia 

opłaty zaliczkowej na centralną cie-

płą wodę od 01.05.2011 r. oraz opła-

ty zaliczkowej na centralne ogrzewa-

nie od 01.10.2011 r. Druga zmiana 

cen ciepła przez Dalkię została wpro-

wadzona od 15.02.2012 r. i spowo-

dowała wzrost cen średnio o ok. 5%. 

W związku z drugą podwyżką zostały 

zmienione zaliczki opłaty stałej i opła-

ty zmiennej na centralne ogrzewanie 

oraz opłaty zaliczkowe na centralną 

ciepłą wodę w całych zasobach Spół-

dzielni od 01.05.2012 r. 

Wynikiem wprowadzonych dwóch 

podwyżek cen ciepła w jednym sezo-

nie grzewczym są niedopłaty do cen-

tralnego ogrzewania w okresie od 

stycznia do kwietnia 2012 roku. We-

dług rozliczenia kosztów centralnego 

ogrzewania w tym okresie nadpłaty za 

centralne ogrzewanie występują w 4 

budynkach (węzłach cieplnych), a do-

płaty w 113 budynkach (węzłach ciep-

lnych). Największa dopłata w wysoko-

ści 3,42 zł/m2 występuje w budynku 

przy ul. Peowiaków 66. Budynek ten 

zużywał najwięcej ciepła w dwóch ko-

lejnych sezonach grzewczych i dlate-

go w czerwcu 2012 roku będzie prze-

prowadzona jego termomoderniza-

cja. Największe zwroty za centralne 

ogrzewanie występują w budynkach 

nowo ocieplonych m.in. w budynku 

Orzeszkowej 38 w wysokości 0,20 zł/

m2 oraz Peowiaków 80a w wysokości 

0,29 zł/m2. Oznacza to, że termomo-

dernizacja budynków nie tylko znacz-

nie wpływa na zmniejszenie zużycia 

ciepła, ale również przynosi wyraźne 

oszczędności finansowe.

Justyna Pańczyk

Zakończył się kolejny sezon grzew-

czy, który pod względem wielkości zu-

życia energii cieplnej był sezonem ko-

rzystnym. Sezon grzewczy 2011/2012 

rozpoczął się 07.10.2011 r., a zakoń-

czył 26.04.2012 roku. Liczył 202 dni 

a średnia temperatura zewnętrzna 

wyniosła + 2,1°C. Sezon był o 12 dni 

krótszy i o 0,3°C chłodniejszy w po-

równaniu do poprzedniego sezonu. 

Najniższe temperatury zewnętrzne 

wystąpiły w miesiącu lutym i osiągnę-

ły nawet – 30°C.

Całkowite zużycie ciepła w bu-

dynkach mieszkalnych w 2011/2012 

wyniosło 114 011,86 GJ i jest niż-

sze o 2,203% w porównaniu ze zu-

życiem ciepła za poprzedni sezon 

grzewczy 2010/2011, które wynio-

sło 116 523,60 GJ. Analizując zuży-

cie ciepła na poszczególnych budyn-

kach (węzłach cieplnych) możemy 

zauważyć, że w 29 budynkach (wę-

złach cieplnych) zużycie ciepła jest 

mniejsze, natomiast pozostałych 88 

budynków (węzłów cieplnych) cha-

rakteryzuje się większym zużyciem 

ciepła. Większe zużycie ciepła może 

oznaczać, że Mieszkańcy nie wyko-

rzystywali w pełni zaworów termo-

statycznych lub wskazywać na słabą 

izolacyjność ścian zewnętrznych bu-

dynku. Na podstawie wykonywanych 

corocznie analiz zużycia ciepła wyni-

ka, że w budynkach ocieplonych jed-

nostkowe sezonowe zużycie ciepła 

jest niższe niż w budynkach nieocie-

planych. Potwierdzeniem tego jest 

porównanie zużycia ciepła w budyn-

kach ocieplonych w 2011 roku do zu-

życia ciepła z poprzedniego sezonu 

grzewczego. W sezonie grzewczym 

2011/2012 zużycie ciepła zmniejszy-

ło się w budynkach ocieplonych na-

stępująco: Orzeszkowej 21 o 27,4%, 

Orzeszkowej 38 o 27,7%, Peowia-

ków 68 o 26,4%, Peowiaków 74 

o 22,4%, Peowiaków 80a o 23,6%. 

Ocena sezonu grzewczego 2011/2012
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KALENDARIUM wydarzeń społeczno-kulturalnych
Turniej Tenisa

Stołowego
W dniu 14 maja 2012 r. w świetlicy osiedlowej przy 

ul. Orzeszkowej 28 odbyły się Mistrzostwa Osiedla 

w Tenisie Stołowym. W zaciętej rywalizacji zawodni-

ków największą ilość punktów i puchary zdobyli:

1 miejsce Antoni Skórzewski

2 miejsce Dawid Greszta

3 miejsce Zygmunt Łukowski

4 miejsce Klaudia Chrzan

Spotkanie z cyklu
„Ciekawy człowiek”

W dniu 30 maja 2012 r. w świetlicy przy ul. Orzesz-

kowej 28 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ciekawy 

Człowiek” Zaproszonym gościem był Prezes Karate Tra-

dycyjnego Artur Serafin, który podzielił się z uczestnika-

mi swoją wiedzą na temat: „Samurajska droga harmonii 

pomiędzy sprawnością, a rzeczywistością. 

Jednocześnie informujemy, że spotkania z cyklu „Cie-

kawy człowiek” zostają zawieszone na okres wakacji. Ko-

lejne spotkanie odbędzie się 26.09.2012 r. 

Osiedlowy Rajd Rowerowy
W dniu 12 maja 2012 r. odbył się V Osiedlowy 

Rajd Rowerowy na trasie Zamość-Ruskie Piaski-Za-

mość. Organizacja rajdu rowerowego ma na celu – po-

pularyzację turystyki rowerowej jako formy rekreacji 

i aktywnego wypoczynku, integracją rodzin i miesz-

kańców spółdzielczych osiedli oraz promocji walorów 

turystyczno-krajoznawczych Zamojszczyzny. 

Odpowiedni dobór trasy rajdu a także panująca 

wśród jego uczestników atmosfera, przyciąga coraz wię-

cej miłośników dwóch kółek i aktywnego wypoczynku.

Ogródki przyblokowe
szonym konkursie jest tylko ich do-

pełnieniem.

Do konkursu mogą przystąpić 

wszyscy mieszkańcy zamieszkujący 

w zasobach Spółdzielni.

Oceny balkonów i ogródków do-

kona do dnia 17.08.2012 r. komisja 

powołana przez Zarząd Spółdzielni.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręcze-

nie nagród nastąpi w dniu 26.08.2012 r.

podczas trwania XVI Pikniku Ro-

dzinnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa od 

lat jest organizatorem konkursu dla 

mieszkańców „Na najładniejszy bal-

kon i ogródek przyblokowy”. Kon-

kurs skierowany jest do wszystkich 

mieszkańców, którzy lubią otaczać się 

pięknymi kwiatami i zielenią, dbają 

o balkony zagospodarowują otacza-

jące ich ogródki przyblokowe. Dbają 

o to, aby wokół ich posesji było pięk-

nie i kolorowo, przez co zmienia się 

też wizerunek Spółdzielni. 

Mieszkańcy na własny koszt ku-

pują kwiaty i krzewy do zasadzeń. 

W sposób szczególny przywiązują 

wagę do estetyki uwzględniając ko-

lorystykę i oryginalność dokonanych 

nasadzeń kwiatów, krzewów i roślin 

okrywowych. Dbają o systematycz-

ność pielęgnacji. 

Należy także pamiętać, że w przy-

padku zagospodarowania balkonów 

i ogródków nie mniej ważny jest tak-

że właściwy dobór skrzynek kwia-

towych, gatunków kwiatowych, ele-

mentów dekoratorskich, pomysłowo-

ści i aranżacji. Ogłoszony przez Spół-

dzielnię konkurs jest dodatkową mo-

tywacją do upiększania balkonów 

i ogródków.

Tak więc dla wielu mieszkańców, 

pasjonatów kwiatów, posiadanie bal-

konu czy ogródka przyblokowego to 

spełnienie marzeń, a udział w ogło-
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wa, Lublina i Zamościa. Drugi Turniej Brydża Sportowe-

go można zaliczyć do udanych. Dobra i sprawna organi-

zacja turnieju, zapewnienie uczestnikom profesjonalnego 

sprzętu i obsługa sędziowska w osobie Lecha Szymańskie-

go kwalifikuje imprezę na wysokim poziomie. Informuje-

my, że wyniki turnieju znajdują się na stronie interneto-

wej TZBS. Informujemy również, że zwycięskie pary z rąk 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni, otrzyma-

ły puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Zamość. 

Do wiadomości mieszkańców podajemy, że na terenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego działa 

Sekcja Brydża Sportowego. 

Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu – ponie-

działek, środa, piątek od godz. 9.00-13.00 w świetlicy 

osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28, wszystkich chętnych 

zapraszamy na zajęcia.

Nasi modelarze
Grupa młodzików z modelarni przy Spółdzielni Miesz-

kaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu w dniach od 

8.06-10.06.2012 r. uczestniczyła w 43 Mistrzostwach Pol-

ski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych, które od-

Dzień Dziecka
nad Łabuńką

W dniu 1.06.2012 r. na terenach rekreacyjnych Spół-

dzielni odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna, z oka-

zji Dnia Dziecka. Do organizacji włączyła się Szkoła Pod-

stawowa nr 3, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela 

Makuszyńskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 4. Bogaty program artystyczny przygotowany przez 

dzieci i młodzież przyciągnął także ich rówieśników. Wy-

stęp zespołu muzycznego „Wiolinki” rozpoczął impre-

zę dla najmłodszych. Grupa karateków z Zamojskiego 

Klubu Karate Tradycyjnego swoim pokazem zaszczepi-

ła w młodych widzach chęć wstąpienia w szeregi „zamoj-

skich karateków”.

Dziecięca grupa taneczna „Kornelki” z MDK zapre-

zentowała wiele ciekawych układów tanecznych. Podczas 

imprezy nie zabrakło konkursów z nagrodami. Ulewny 

deszcz pokrzyżował jednak plany i nie pozwolił na peł-

ną realizację imprezy. Taniec w deszczu w wykonaniu ze-

społu R´eserved Grup zakończył Dzień Dziecka.

Sponsorom, którzy włączyli się do organizacji im-
prezy z okazji Dnia Dziecka składamy serdeczne po-
dziękowania:
1 Sklep spożywczy „Grosik” Dariusz Otrocki

2 Zarząd Osiedla Orzeszkowej- Reymonta

3 „Fenix” Sp. cywilna Janina Kostrubała 

4 „Azet” Anna i Andrzej Załęccy

Turniej Brydża Sportowego
27 maja 2012 r. w świetlicy Spółdzielni przy ul. Orzesz-

kowej 28 odbył się turniej brydża sportowego „O Puchar 

Prezydenta Miasta Zamość”. Organizatorem turnieju była 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego i Tere-

nowy Oddział Brydża Sportowego. Do udziału w turnieju 

przystąpili zawodnicy z Chełma, Hrubieszowa, Tomaszo-
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były się w Gliwicach. Do zawodów zgłosiło się ponad 200 

uczestników prezentujących 24 zespoły z całej Polski.

W wyniku rywalizacji nasza drużyna uplasowała się 

na 11 pozycji.

W klasyfikacji indywidualnej w klasie szybowców F 

1A/M nasi zawodnicy zajęli następujące pozycje:

– 6 miejsce zajął Piotr Wielosz, 

– 16 miejsce zajął Piotr Mazurek, 

– 20 miejsce zajął Kacper Pietrusiewicz

W klasie modeli silnikowych CO2- F1K

– 6 miejsce zdobył Grzegorz Serafin

W klasie modeli rakiet czasowych S 6 A nasi zawodnicy 

wywalczyli następujące pozycje:

– 21 - Kacper Pietrusiewicz

– 29 - Michał Puchacz

– 31 - Piotr Mazurek

Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego usy-

tuowany jest przy ul. Peowiaków 60

Zajęcia odbywają się: wtorki od godz. 15.00-18.00

Piątki od godz. 11.00-15.00

Soboty od godz. 11.00-15.00 

Zapraszamy majsterkowiczów, fanów modelarstwa, 

dzieci i młodzież do korzystania z pracowni.

POSIADAMY DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY W DT HETMAN 
powierzchnia 12 m2 

samodzielne wejście (dostęp całodobowy) 

lokalizacja I piętro, część biurowa (po remoncie) 

LOKAL w budynku przy ul. Redutowej 4 
powierzchnia 12,5 m2 

oddzielne wejście 

parter 

Wszelkie informacje dotyczące wynajmu pod numerem tel. 84 638 03 51

oraz pokoju nr 15 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17

D.T. HETMAN
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE HANDLOWE od 20 do 150 m2

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W OBIEKCIE Z TRADYCJAMI W DOBREJ LOKALIZACJI 

MIEJSCE NA REKLAMĘ NA ELEWACJI 

Szczegółowe informacje tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67 

Zapraszamy do współpracy



Miasto idealne

6 - 9 wrzeœnia 2012

Rynek Wielki

Zamojski Festiwal Kultury
„Arte,cultura, musica, e…”

24 sierpnia 2012

Zespó³ Staromiejski

Przegl¹d Twórczoœci
Nieetatowych Orkiestr
Wojskowych i innych
Orkiestr Dêtych

Najważniejsze imprezy 2012 roku
w naszym mieście



ZAPRASZAMY 
poniedziałek – piątek 9.30 – 18.30 

sobota 9.30 – 15.30 

ZAPRASZAMY 
poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00 

sobota 9.00 – 15.00 

 


