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Stażyści w Spółdzielni
B

ezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów społeczno – gospodarczych naszego kraju.
Obecnie za główny powód wzrostu bezrobocia obarcza
się trwający od dłuższego już czasu ogólnoświatowy
kryzys gospodarczy. Mimo że nie dotknął on naszego
kraju w tak dużym stopniu jak stało się to w innych
państwach, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w Polsce problem bezrobocia ma głębszy charakter. Od czasu transformacji ustrojowej jest on bowiem wciąż nierozwiązany.
Sytuacji nie poprawiło w sposób znaczący wejście
Polski do Unii Europejskiej. Możemy jedynie mówić
o zwiększonej mobilności naszych rodaków głównie
za sprawą emigracji zarobkowej. Miejmy nadzieję, że
zdobyte przez nich doświadczenie zaowocuje kiedyś,
z pożytkiem dla dobra kraju. Jest to szczególnie ważne
dla naszego regionu bo za pracą, na zachód wyjechało
bardzo wielu mieszkańców Zamościa i okolic.
Zauważalne są rozwiązania systemowe, które pozwalają młodym ludziom wchodzącym dopiero na rynek pracy, pomóc znaleźć tę pracę. Rozwiązania te zostały przyjęte i w naszym regionie, należącym niestety
do tych uboższych w Europie. Dlatego musimy w pełni korzystać z wszelkiego rodzaju programów europejskich wpływających na wzrost zatrudnienia, a przez to
rozwój regionu. Z programów tych korzysta już m.in.
Urząd Pracy w Zamościu, realizując wszelkiego rodzaju szkolenia, kluby pracy, staże, prace interwencyjne, ale przede wszystkim uczestniczy w pośrednictwie
i poradnictwie zawodowym.
Konieczna jest również pomoc dla osób z wieloletnim stażem pracy, które tracą ją w wyniku przyczyn od
nich niezależnych, takich jak chociażby redukcja etatów, czy też zwolnienia grupowe często tłumaczone
jako najlepsza forma oszczędności firm w czasach kryzysu. Dla tych osób, które ukończyły pięćdziesiąt lat,
a nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, przygotowywane są również programy aktywizacji zawodowej, często współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, np. 50 PLUS, przekwalifikowanie zawodowe,
prace interwencyjne czy wolontariat.
Utrata pracy pociąga za sobą przede wszystkim problemy finansowe, ale i psychologiczne. Człowiek zamyka się w sobie, zanika jego aktywność społeczna
i wiara w siebie. Z pomocą mogą wtedy przyjść bliskie im osoby. Wspólne śledzenie ofert pracy, korzystanie z pomocy dostępnych źródeł informacji o za2

trudnieniu pomagają tę pracę znaleźć. Najważniejsze
jest jednak to, aby instytucje państwowe powołane do
pomocy osobom bezrobotnym działały w taki sposób
aby w osobach bez pracy wywołać poczucie, że zawsze
mogą się do nich zwrócić o pomoc.
Osoby bezrobotne, poszukujące pracy miały okazję porozmawiać ze swoim potencjalnym pracodawcą,
podczas organizowanych już po raz drugi w Zamościu
Hetmańskich Targów Pracy, które odbyły się 26 listopada 2009 r. w godzinach 10.00 – 13.30 w Klubie Garnizonowym w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 36.
Targi realizowane były w ramach Projektu „Kształcimy Nowocześnie. Działamy Lokalnie”, których głównym organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zaś
współorganizatorami: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu,
Klub Garnizonowy w Zamościu, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Stowarzyszenie
„Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami” w Zamościu.
W tragach wzięło udział ponad 30 firm i instytucji działających w Zamościu i okolicach umożliwiło to
spotkanie i wymianę doświadczeń firmom, przedstawienie perspektyw nowego zatrudnienia, pozwoliło na
prezentację i promocję pracodawców działających na
lokalnym rynku pracy.
Jak widać w Zamościu wiele firm i instytucji wyciąga pomocną dłoń w kierunku osób bezrobotnych.
Dzieje się to poprzez realizację staży, które pozwalają poznać lokalny rynek pracy i zdobyć minimum niezbędnego doświadczenia. Dotyczy to głównie osób,
które dopiero skończyły studia. Jednym z takich zakładów pracy jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Możliwość pracy w poszczególnych działach Spółdzielni pozwala poznać sposób
organizacji tego typu instytucji, obiegu informacji, daje
możliwości rozwoju kontaktów interpersonalnych.
Pójście na staż, praktykę czy działanie w organizacjach takich jak wolontariat ma nam pomóc mieć
lepszy start w życie zawodowe. Gdy przybliżymy sobie zasady funkcjonowania jakiejś instytucji to na tej
podstawie możemy otworzyć własną firmę. Bo tak
naprawdę to od nas zależy zapewnienie sobie aktywności zawodowej. Trzeba samemu szukać, wykazywać się pomysłami, być elastycznym i śmiało patrzeć
w przyszłość.
K. S.

Masz odrębną własność
–zapłacisz podatek
O

d szeregu lat w oparciu o regulamin tworzenia i
gospodarowania środkami funduszu remontowego Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego
finansuje częściowy koszt wymiany stolarki okiennej
i drzwi balkonowych . Zwrot części kosztów wymiany
stolarki dokonywany jest na rachunek bankowy mieszkańca lub zaliczany na poczet opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. W związku z powyższym mieszkańców którzy mają zamiar lub wymienili w tym roku
stolarkę na pewno zainteresuje stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie.
W dniu 17 marca 2009 r. Minister wydał interpretację
ogólną (nr DD3/033/33/KDJ/09/209) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej. Uznał, że otrzymanie od spółdzielni
mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę
stolarki okiennej nie stanowi przychodu. Przy czym dotyczy
to refundacji otrzymanej przez osoby mające spółdzielcze (
lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych.
Stanowisko to zostało podtrzymane w interpretacji z 3 lipca 2009r. nr DD3/033/80/OBQ/09/551. jest jednak uzupełnienie o sytuację, gdy refundacja kosztów wymiany stolarki otrzymanej przez osoby będące właścicielami ( tzn. lokali
stanowiących odrębną własność).
Poniżej obszerne fragmenty wymienionej interpretacji.
„Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do
lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni
przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu
(art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3).
W przypadku zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową
na rzecz wymienionych powyżej osób poniesionych przez
nich wydatków związanych z wymianą okien w nieruchomości stanowiącej zasób spółdzielni mieszkaniowej, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe.
W świetle powyższego, na spółdzielni nie ciąży obowiązek określony w art. 42a ustawy, sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych
źródeł, właściwym urzędom skarbowym oraz osobom ma-

jącym spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, którym
dokonano refundacji za wymianę stolarki okiennej. Zatem
osoby te nie mają obowiązku wykazywania przedmiotowego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowania go wraz
z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.
Z kolei, w sytuacji otrzymania przez osoby będące właścicielami lokali od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu poniesionych uprzednio kosztów na wymianę stolarki okiennej, uznać należy za słuszne zaliczenie tej refundacji do
przychodów z innych źródeł.
Przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z
eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4
ust. 2 i ust. 4).
Dodatkowo, w odniesieniu do lokali stanowiących odrębną własność mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr
80, poz. 903, z późn. zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej
ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego
lokalu w należytym stanie, a w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia części wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem
nieruchomości wspólnej nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach ze wspólnej nieruchomości.
W świetle powyższego, w sytuacji zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową właścicielom lokali mieszkalnych,
poniesionych wydatków na wymianę okien w ich lokalach,
po stronie tych osób powstaje przysporzenie majątkowe.
Spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest zatem do wystawiania informacji PIT-8C, podatnicy zaś opodatkowania
przedmiotowego dochodu w zeznaniu składanym za rok, w
którym otrzymali refundację.
Reasumując, okolicznością decydującą o tym, czy zwrot
kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. czy podatnik posiada
spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) prawo do lokalu mieszkalnego, czy też prawo własności lokalu mieszkal3

nego. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, czy osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest członkiem, czy też nie
spółdzielni mieszkaniowej. Jednocześnie podkreślić należy,
iż podatnicy, którzy uprzednio dokonali odliczenia poniesionych wydatków na wymianę okien w ramach ulgi na remont
i modernizację, a następnie otrzymali zwrot ze spółdzielni
tych wydatków, mają prawo wyboru sposobu uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Rozliczenia tej kwoty
w zeznaniu podatnik może dokonać poprzez jej uwzględnienie w przychodach albo doliczenie do podatku kwoty faktycznie odliczonej w latach ubiegłych. Obowiązek rozliczenia przedmiotowej kwoty w zeznaniu dotyczy wszystkich
podatników korzystających z przedmiotowej ulgi niezależ-

nie od tego, czy otrzymany zwrot podlega opodatkowaniu,
czy też nie.”
Na spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania właścicielowi lokalu , oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego
przychodu.
W związku z powyższym (jeżeli w międzyczasie nie ukaże się nowa interpretacja) właściciele lokali mieszkalnych którzy w 2009r. wymienią stolarkę we własnym lokalu i otrzymają od Spółdzielni częściowy zwrot poniesionych kosztów, to
do końca lutego 2010r. otrzymają PIT 8C , a to wiąże się z koniecznością zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego.
Stanisława Dziaduszek

Czystość i porządek
U

trzymanie zasobów mieszkaniowych we właściwym
stanie estetycznym należy do podstawowych zadań
stawianych przed Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie
zarządzania nieruchomościami. Obowiązek ten wykonują
służby spółdzielcze odpowiedzialne za codzienne sprzątanie terenów wokół budynków, w ich wejściach oraz w piwnicach. Prace porządkowe wykonują gospodarze terenów
nadzorowani przez administratorów poszczególnych osiedli. W usuwaniu zanieczyszczeń osiedlowych uczestniczą
także pracownicy Zakładu Konserwacji, odpowiedzialni
np. za wywożenie zgrabionych wcześniej liści.
Efekt podejmowanych w tym zakresie działań widoczny jest na naszych osiedlach i podlega bieżącej kontroli Zarządu Spółdzielni oraz samych mieszkańców wyrażających
swoje uwagi i opinie. Ocena stanu estetycznego osiedli podlega ponadto okresowej kontroli Komisji Zasobów Mieszkaniowych Rady Nadzorczej Spółdzielni. Wnioski pokontrolne dają podstawę do wyznaczania zadań dla administracji
osiedlowych. Należy stwierdzić, że wszystkie podejmowane w tym zakresie działania przyczyniają się do poprawy
czystości na osiedlach.
Utrzymanie porządku w zasobach osiedlowych to dla
każdego zarządcy ważne i odpowiedzialne zadanie. Czynności wykonywane przez gospodarzy terenów muszą
być przeprowadzane codziennie, a czasem nawet w święta.
Nie trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałyby nasze osiedla
bez skutecznego systemu utrzymania czystości gwarantującego ład i porządek w naszym otoczeniu.
Podejmowane przez Spółdzielnię czynności porządkowe, to także usuwanie skutków negatywnej działalności mieszkańców. Niestety, nie wszyscy dbamy o czystość,
a zdarzają się także takie osoby, które w skrajnych przypadkach dopuszczają się nawet aktów wandalizmu. Zachowa4

nie takie nie znajduje żadnego racjonalnego wytłumaczenia
i jest niewątpliwie przejawem braku poszanowania mienia,
a także dowodem na lekceważenie pozostałych mieszkańców na co dzień dbających o porządek. Należy pamiętać, że
takie postępowanie generuje dodatkowe koszty, które w rezultacie wszyscy musimy solidarnie ponosić.
Mimo, iż jesteśmy europejskim społeczeństwem na
każdym kroku podkreślającym dbałość o swoje otoczenie,
to jednak niezmiernie rzadko bezpośrednio napiętnujemy
przypadki braku poszanowania mienia. Czasem jest to wynik po prostu strachu, ale najczęściej przejaw zwykłej obojętności. Pochłonięci własnymi problemami wolimy nie
dostrzegać potrzeby dbania o nasze otoczenie, którego ostateczny wygląd nie pozostaje nam obojętny.
Nasz obowiązek dbania o porządek wynika przede
wszystkim z konieczności przestrzegania norm społecznych, które charakteryzują nowoczesne, świadome potrzeb i zagrożeń cywilizacyjnych społeczeństwa. W oparciu
o te właśnie normy tworzone są przepisy prawa lokalnego
oraz wewnętrzne regulaminy wyznaczające granice naszych
swobód oraz wzorce zachowań. Przykładem może tu służyć
obowiązujący wszystkich mieszkańców Spółdzielni regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców.
Problem utrzymania porządku stał się tematem niemal każdego zebrania organizowanego z mieszkańcami, co
wskazuje na potrzebę ciągłego propagowania właściwych
zachowań służących utrzymaniu czystości. Miejmy nadzieję, że podejmowane przez Spółdzielnię działania oraz rosnąca z każdym rokiem świadomość społeczeństwa sprawią, że dbałość o swoje otoczenie stanie się dla wszystkich
mieszkańców nie tylko potrzebna, ale i oczywista.
Krzysztof Krzysztoń

Jak zapobiegać nawiewom,
powstawaniu pleśni oraz bezpiecznie
eksploatować nasze mieszkania?
Z

naczna grupa naszych mieszkańców zaniepokojona jest zjawiskiem nawiewu powietrza do mieszkania przez kratki wentylacyjne oraz pojawieniem się
na ścianach wykwitów pleśniowych, które niejednokrotnie po raz pierwszy zaistniały po dokonanej wymianie stolarki okiennej. Dotychczasowa drewniana stolarka okienna była nieszczelna, co zapewniało
„naturalną” wentylację pomieszczeń, często nawet
w nadmiarze, ponieważ przez okna następował duży
upływ ciepła. Po wymianie stolarki z jednej strony
podwyższył się komfort cieplny pomieszczeń z drugiej strony, ograniczony został dopływ świeżego powietrza. Spowodowało to zmniejszenie częstotliwości wymiany powietrza w naszych mieszkaniach.
Dlaczego zapewnienie właściwej wentylacji –
wymiany powietrza w naszych mieszkaniach jest
konieczne?
Każda aktywność człowieka powoduje powstanie jednocześnie wilgoci, dwutlenku węgla oraz niepożądanych zapachów. Jedna osoba w ciągu godziny
oddychania emituje średnio około 50 gramów wody
oraz około 19 litrów dwutlenku węgla. W przypadku
braku dostatecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach następuje szybkie jego zanieczyszczanie na
skutek oddychania, czynności związanych
z toaletą, gotowaniem, praniem itp. Dobra
wymiana powietrza w mieszkaniach potrzebna jest nie tylko do oddychania
świeżym, dotlenionym powietrzem,
ale także dla dostarczenia tlenu

w procesach spalania zachodzących przy korzystaniu
z odbiorników gazowych - kuchni i piecyków gazowych oraz do usuwania nadmiaru wilgoci z pomieszczeń.
Polska Norma określa ilość wymiany powietrza
dla cztero osobowej rodziny w mieszkaniu wyposażonym w piecyk gazowy i kuchnię gazową na minimum 200 m3/h.
Jeżeli przy włączonym urządzeniu gazowym nie
ma dopływu świeżego powietrza, to w pomieszczeniu
następuje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru
jest niezupełne spalanie i powstawanie silnie trującego tlenku węgla jak również zjawisko ciągów zwrotnych w przewodach wentylacyjnych potocznie nazywanych nawiewem. Zjawisko to potęgowane jest
wielkością zapotrzebowania na „świeże powietrze”,
warunkami atmosferycznymi, stanem stolarki okiennej w mieszkaniu - jej szczelności. W przypadku kiedy w mieszkaniu zamontowana jest nowa szczelna stolarka okienna zalecamy montowanie urządzeń
umożliwiających automatyczny pobór powietrza z zewnątrz zwanych potocznie napowietrzaczami.
Zapamiętajmy, że tylko tyle powietrza wydostanie się z mieszkania kanałami wentylacyjnymi
umieszczonymi w kuchniach i łazienkach, ile wcześniej powietrza wpuścimy do mieszkania przez
otwory do tego przeznaczone. W przeciwnym razie przewody kominowe zaczną spełniać funkcję
doprowadzenia powietrza do mieszkania i potęgować będą zjawisko nawiewu.
W związku z powyższym
w przypadku wymiany stolarki
okiennej w mieszkaniu na nową
zalecamy stosowanie w niej automatycznych urządzeń zwanych napowietrzaczami lub nawiewnikami
a w przypadku ich braku częstsze
wentylowanie
(przewietrzanie)
mieszkań szczególnie w trakcie korzystania z piecyków gazowych.
Zbigniew Moszczyński
5

Multimedia Polska wprowadza
mobilny dostęp do internetu - MobilNET

Z

ainteresowanie mobilnym internetem rośnie w lawinowym tempie. Wygoda, dostęp do sieci także poza domem, a często również moda, są głównymi czynnikami budującymi popularność tej usługi. Promowana pod nazwą
MobilNET, usługa mobilnego dostępu do internetu, od listopada poszerzy ofertę spółki Multimedia Polska.
MobilNET dostępny jest jako usługa dodatkowa do
oferty internetu stacjonarnego. Zainteresowani mają do wyboru trzy limity mobilnego transferu danych – 1 GB, 2 GB
i 4 GB (internet stacjonarny nie ma ograniczeń transferu danych). Cena zależy od wybranego pakietu oraz czasu trwania umowy.
Co należy zrobić w razie wykorzystania zakupionego li-

mitu? Abonent w każdej chwili może doładować swoje konto o 1 GB, 2 GB lub 4 GB. Skąd abonent będzie wiedział, że
kończy się limit? Informację o tym internauta będzie otrzymywał od operatora w postaci SMSów informujących o pozostałym limicie. Stan konta można również sprawdzić po zalogowaniu się na stronie internetowej www.multimedia.pl.
Wszelkich informacji na temat nowej usługi MobilNET
udzielają konsultanci Call Center dostępni pod numerem
801 706 801 (z komórek 24 357 50 20). Informacje można
znaleźć również na stronie http://www.multimedia.pl/mobilNET.
MobilNET wykorzystywać będzie infrastrukturę operatora telefonii komórkowej – Play.

Pomieszczenia wspólnego użytku
C

oraz częściej używanym pojęciem związanym
bezpośrednio z uprawnieniami przysługującymi
mieszkańcom są tzw. pomieszczenia wspólnego użytku. Zaliczamy do nich pralnie, suszarnie, wózkownie,
wszelkiego rodzaju pomieszczenia techniczne, a także
powierzchnię klatek schodowych i korytarzy piwnicznych. Inaczej mówiąc jest to cała powierzchnia użytkowa budynku, wyłączając lokale mieszkalne oraz piwnice
stanowiące tzw. pomieszczenia przynależne do mieszkania.
Powierzchnia mieszkań i piwnic jest przyporządkowana konkretnemu właścicielowi, lub użytkownikowi
mieszkania, natomiast z powierzchni wspólnego użytku
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy na równych prawach. Często się zdarza, że użytkownicy lub właściciele
mieszkań nie są zainteresowani korzystaniem np. z wózkowni i w takim przypadku istnieje możliwość czasowego, odpłatnego udostępnienia takiego pomieszczenia
jednej osobie. Powierzchnia taka na czas najmu otrzymuje status dodatkowej piwnicy, ale taki stan może się
w każdej chwili zmienić. Wystarczy, że jeden z mieszkańców upomni się o wózkownię i w takim przypadku administracja powinna niezwłocznie wypowiedzieć
indywidualne użytkowanie oraz udostępnić takie pomieszczenie na przechowywanie wózków, rowerów itp.
wszystkim zainteresowanym.
Pomimo tego, że obowiązujące w takich przypadkach zasady postępowania są jasne i oczywiste, to jednak zdarzają się osoby którym trudno pogodzić się
6

z faktem udostępnienia pozostałym mieszkańcom pomieszczenia zajmowanego wyłącznie na własne potrzeby przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Niestety, prawo w takich przypadkach jest jednoznaczne i przyznaje
każdemu właścicielowi lub użytkownikowi mieszkania
równe uprawnienia. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są przekazane w 2004 roku uchwały Zarządu Spółdzielni określające te części powierzchni budynku do
której poszczególni mieszkańcy mają wyłączne prawo.
Są nimi w myśl uchwały powierzchnia lokalu mieszkalnego oraz tzw. powierzchnia przynależna.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest odpowiedzialność za porządek w pomieszczeniach wspólnego użytku.
Z jednej strony obowiązek zachowania porządku w tego
typu pomieszczeniach ciąży na samych mieszkańcach,
to jednak egzekwowanie tego obowiązku ze względu
na bezpieczeństwo np. pożarowe należy do zadań zarządcy tj. Spółdzielni Mieszkaniowej. Administracja
w uzasadnionych sytuacjach ma prawo po uprzednim
poinformowaniu mieszkańców opróżnić pomieszczenie
wspólnego użytku ze zbędnych przedmiotów. Powyższa
zasada dotyczy także klatek schodowych oraz korytarzy
piwnicznych.
Podstawą należytego gospodarowania pomieszczeniami wspólnego użytku jest dbałość o ład i porządek.
Należy pamiętać, że części wspólne budynku powinny
zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego służyć ogółowi mieszkańców.
Krzysztof Krzysztoń

Każde dziecko chce być szczęśliwe
– jak mu w tym pomóc?
W

ychowanie dziecka to jedno z najtrudniejszych
zadań, z którym musimy się uporać w swoim życiu będąc rodzicami. Najczęściej wiele wzorców powielamy po swoich rodzicach mimo, że nie zawsze je
akceptujemy. Niekiedy problemy wychowawcze zaczynają nas przerastać. Idealnych recept na wychowanie
niestety nie ma, gdyż każde dziecko jest inne. Są jednak pewne sposoby by pomóc mu być szczęśliwym:
Dziecko potrzebuje w domu autorytetu, którego nie
możemy budować za pomocą strachu i siły. Dzieci
pragną kogoś ,do kogo będą żywiły szacunek .Nie
możemy żądać od nich bezwzględnej miłości i szacunku. Musimy zasłużyć na to swoim postępowaniem w stosunku do innych ludzi i do nich. Jesteśmy
dla nich wzorcem postępowania. Pierwszymi nauczycielami dziecka zawsze są rodzice(dziadkowie).
Rodzice muszą pamiętać o zaspokojeniu wszystkich
potrzeb biologicznych swoich pociech (głodne , czy
chore dziecko nigdy nie będzie szczęśliwe).
Nie wymagajmy od dziecka więcej niż od siebie.
Jeżeli zauważa ono ,że rodzice nie czytają książek
i gazet, czy też nie utrzymują porządku w domu,
a wymagają tego od dziecka to pociecha zaczyna się
buntować.
Nie porównujmy osiągnięć szkolnych dzieci słabszych do osiągnięć rodzeństwa, które ma lepsze
wyniki w nauce. Budzi to jedynie niechęć, zazdrość
i obniża samoocenę dziecka oraz buduje złe relacje
między rodzeństwem.
Dziecko ,którego rodzice są nieszczęśliwi w życiu z różnych powodów nie jest zwykle szczęśliwe
i niekiedy doszukuje się winy za taki stan rzeczy
u siebie. Zgorzkniali rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom radosnego dzieciństwa.
Starajmy się zawsze obdarzać nasze dzieci zaufaniem, by te ufały sobie i nie czuły w przyszłości
lęku przed samym sobą.
Stawiajmy w wychowaniu granice i zawsze bądźmy konsekwentni w postępowaniu ,gdyż jest to naprawdę ważne. Jasno ustalone wymagania i konsekwencja w ich egzekwowaniu są dziecku niezbędne.
Czuje się ono bezpiecznie w świecie określonych
reguł ,a niżeli w takim, gdzie wszystko mu wolno.
Miłość to uczucie bezwarunkowe i dziecko nie musi
sobie na nią zasłużyć. Nie możemy manipulować
jego uczuciami. Mówmy mu ,że zawsze je kochamy. Krytykujemy jedynie jego niewłaściwe zacho-

wanie. Omawiajmy z nim, co zrobiło źle i jak należy postępować w przyszłości.
Musimy zawsze wysłuchać nasze dziecko, gdyż ono
uczy się słuchać również nas.
Starajmy się dać dziecku również prawo do wyrażenia własnej opinii , z którą nie zawsze musimy
się zgadzać. Pozwalając mu na to, by mogło się wypowiedzieć na dany temat okazujemy mu szacunek
i wtedy ono uczy się darzyć nim innych.
Każdego dnia starajmy się poświęcić trochę czasu (
np. jedną godzinę) naszemu dziecku. Jest to wspaniała okazja by bardziej poznać jego wszystkie potrzeby i wspólnie rozmawiać .Budujemy wówczas
naszą dobrą relację, która przetrwa na długie lata.
Ważne jest by chwalić swoje dziecko ,bez względu
na wiek. Pochwała jest nagrodą, zachęca do pozytywnych zachowań, podnosi samoocenę każdej jednostki. Każdy z nas potrzebuje pochwał(wzmocnień
pozytywnych).
Brak konsekwencji w postępowaniu z dzieckiem
(w każdym wieku) jest jednym z największych błędów wychowawczych. Jeżeli nie będziemy przestrzegać naszych decyzji, lepiej w ogóle ich nie wydawać.
Jeśli rodzic ciągle tylko krytykuje swoje dziecko zaczyna tracić z nim wieź. Wówczas autorytetem stają się rówieśnicy, do których przychodzi ze swoimi
problemami.
Kierując się oszczędzaniem dziecku wszelkich
zmartwień np. choroba bliskiej osoby, utrata pracy
przez rodzica ukrywamy przed nim różne życiowe
problemy i izolujemy od nich naszą pociechę. Tym
samym nie zdajemy sobie sprawy ,że może stać
się w przyszłości mało odporne psychicznie i mieć
trudności w radzeniu sobie z problemami w życiu.
Nie wyręczajmy we wszystkim dziecka. Pozbawiamy je szansy uczenia się samodzielności. Jeżeli nabywa nowe umiejętności czuje się zadowolone
z siebie. Chwali się bliskim ze swoich małych sukcesów.
Niekiedy rodzice zapisują dziecko na wszelkie koła
zainteresowań i zajęcia dodatkowe. Nadmierne obciążenie naszej pociechy odbiera mu swobodę i zabija radość. Czuje się przeciążone i brakuje mu czasu na zabawę. Pozwólmy dziecku wybrać to, czym
się interesuje ,by rozwijało swoje pasje.
pedagog Urszula Cholewa
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Spółdzielcza filozofia
K

iedy obserwuje się dyskusje niektórych przedstawicieli środowisk społeczno – politycznych
nasuwa się pytanie, jak długo jeszcze pseudoreformatorzy i uzdrowiciele spółdzielczości mieszkaniowej manipulować będą przy prawie, które reguluje
działalność tej branży?
Do 2000 roku podstawowym aktem prawnym regulującym omawiane zagadnienia była ustawa „Prawo Spółdzielcze” z 16 września 1982 roku. Po długim okresie burzliwych dyskusji 15 grudnia 2000
roku Sejm przyjął Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Okazała się ona ewidentnym bublem prawnym świadczącym o tym, że faktycznym celem niektórych autorów tego projektu było zbicie kapitału
politycznego, a nie dobro członków i mieszkańców
spółdzielni mieszkaniowych.
W kolejnych latach ustawa była stale poprawiana,
nowelizowana, a Trybunał Konstytucyjny kilka razy
orzekał o niezgodności niektórych jej zapisów z Konstytucją. Zarządy i Rady Nadzorcze Spółdzielni zostały – niekoniecznie z własnej woli – postawione w niezwykle trudnej sytuacji. Nie tylko musiały tłumaczyć
nowe prawo, które w wielu aspektach niekoniecznie
wyrażało opinię większości spółdzielców, ale przede
wszystkim
musiały te zapisy realizować. Całą
sytuację komplikowała różnorodność opinii ekspertów.
Sytuacja, w
jakiej znalazły się
zarządy spółdzielni
była
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co najmniej dwuznaczna. Z jednej strony stały się dla
członków mało wiarygodnym partnerem, z drugiej
obarczane były winą za nie swoje „grzechy”.
Najdalej idące zmiany zostały wprowadzone w nowelizacji z 30 lipca 2007r. Umożliwiały one członkom, którzy posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo
do mieszkania nabycie prawa odrębnej własności za
spłatą nominalnego umorzenia budżetowego. Oznaczało to dla większości wpłatę kilku czy kilkudziesięciu złotych. Natomiast przed wejściem w życie tej
nowelizacji członkowie chcący wykupić mieszkanie
zobowiązani byli zapłacić kilka czy kilkanaście tysięcy złotych.
Dzisiaj stoimy u progu 2010 roku. Za nami kolejne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, nakazujące Rządowi nowelizację, w terminie do 30 grudnia 2009r., ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Czy dochowanie tego terminu będzie możliwe? A jeśli tak, to jakim kosztem, jeśli chodzi o „jakość” planowanych zmian. Poza projektem rządowym pojawił
się również projekt poselski, w trakcie zbierania podpisów jest inicjatywa obywatelska, a jedna z partii
politycznych podała niedawno do wiadomości swój,
zawierający rewolucyjne wręcz zmiany, projekt. Niestety, żaden z przedstawianych projektów nie porządkuje bałaganu, jaki w ostatnich latach zafundowali
prawodawcy spółdzielniom mieszkaniowym. Niektóre mogą uczynić ten bałagan jeszcze większym…
Można zadać sobie w tej sytuacji pytanie – komu
to wszystko ma służyć? Czy na pewno dobro członków i właścicieli mieszkań jest tu najważniejsze?
Czy nie jest to kolejna gra i walka partii politycznych przez zbliżającymi się wyborami? Tak zawiłego i skomplikowanego
prawa nie ma żadna branża spółdzielcza. Żadna z 15 branż spółdzielczych
nie została tak brutalnie potraktowana.
Czy rzeczywiście na prawie spółdzielczym, tak jak na leczeniu, znają się
wszyscy?
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że sami spółdzielcy, właściciele mieszkań, zadecydują o sobie
i swojej własności, bo przecież
spółdzielnia mieszkaniowa to
PRYWATNY MAJĄTEK. Ale
o tym politycy zdają się ciągle zapominać…

Pożytki i przychody
czyli działalność gospodarcza
„naszej Spółdzielni”
N

a czym polega działalność gospodarcza Spółdzielni? Czy daje ona jakieś korzyści? Jak dzieli się
ewentualne przychody? To niektóre z pytań nurtujące członków posiadających mieszkania w Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutem, podstawowym zadaniem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych
i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez
dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Mając na uwadze szerszy kontekst, przedmiotem działalności Spółdzielni
jest m.in. obsługa nieruchomości; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem; działalność związana z remontem, konserwacją
i użytkowaniem stałych i tymczasowych obiektów
budowlanych. Dla realizacji powyższych zadań Spółdzielnia zarządza nieruchomościami, prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną oraz działalność gospodarczą.
Przechodząc do meritum, posiadanie własnego
mieszkania to nie tylko korzyści ale i koszty związane
z jego eksploatacją i utrzymaniem. Przepisy ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, statut Spółdzielni
oraz regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi określają zasady ustalania
opłat za mieszkanie. Jak wiadomo utrzymanie mieszkania to niemały wydatek dla każdej kieszeni. Dlatego Spółdzielnia działając w interesie swoich mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą, z której
przychody przeznacza na obniżenie opłat eksploatacyjnych mieszkań. Sposób podziału reguluje art. 5.1.
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą
pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją
i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie
do ich udziałów w nieruchomości wspólnej” oraz art.
5.2. „Pożytki i inne przychody z własnej działalności

gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie
obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej”.
Z powyższego wynika, że jeżeli w nieruchomości
zabudowanej budynkami mieszkalnymi występują
pożytki z nieruchomości wspólnej (opłaty za dodatkowe piwnice, opłaty za umieszczone reklamy nadwyżka, opłat nad kosztami z wynajmowanych piwnic
itp.), to kwota pożytków zmniejsza koszty poszczególnych członków i właścicieli lokali mieszkalnych
tej nieruchomości. Rozliczenie pożytków z nieruchomości wspólnej, na poszczególne lokale mieszkalne,
przeprowadza się proporcjonalnie do powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości.
Natomiast pożytki i inne przychody z własnej działalności Spółdzielnia przeznacza na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż osoby nie będące członkami Spółdzielni nie mają możliwości korzystania
z przychodów działalności ogólnospółdzielczej.
W tym momencie można zadać sobie pytanie skąd
właściwie Spółdzielnia pozyskuje te wszystkie pożytki i przychody?
A mianowicie powstają w wyniku wynajmu powierzchni w obiektach handlowych Spółdzielni tj.
PHU Sezam, DT Hetman; innych lokali handlowousługowych tj. Peowiaków 68A, PHU Smyk, Orzeszkowej 28, Brzozowa 26A; dzierżawy terenów pod
kioski czy sklepiki oraz umieszczania w jej zasobach
wszelakich reklam.
Reasumując, Spółdzielnia prowadzi politykę ekonomicznej partycypacji swoich członków w uzyskiwanych pożytkach i przychodach. Dlatego bycie
członkiem Spółdzielni oprócz korzyści wynikających
z możliwości decydowania o tym co się w niej dzieje
daje również wymierne korzyści ekonomiczne.
Karol Rajtar
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Dlaczego rosną ceny ciepła?
K

oszty ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania
i podgrzania ciepłej wody użytkowej stanowią
ważną część opłat mieszkaniowych. Dlatego wymaga
wyjaśnienia to, co stało się w Zamościu w 2009 r.
Od czasu jak uwolnione zostały ceny energii cieplnej - gdy znikły ceny urzędowe i umowne tj. w okresie ostatnich 10 lat - nie było w Zamościu takiej częstotliwości zmian cen ciepła dla odbiorców w ciągu
jednego roku kalendarzowego, ani takiej skali wzrostu cen i stawek ciepła jak w 2009 roku.
Z systemu ciepłowniczego (tzw. ciepło sieciowe)
w Zamościu wynika, że są dwa główne źródła ciepła
(ciepłownie) i dwa przedsiębiorstwa ciepłownicze.
Dystrybutorem ciepła oraz stroną umów z odbiorcami jest PEC, który wytwarza ciepło w ciepłowni przy
ulicy Kilińskiego oraz kupuje ciepło od PW.ATEX
Sp.z o.o.(ciepłownia na Szopinku) i dostarcza je do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze ustalają taryfy dla
ciepła (zbiór cen i stawek oraz warunków ich stosowania) i proponują okres ich obowiązywania. Aby taryfy mogły być stosowane w rozliczeniach z odbiorcami, muszą być zatwierdzone przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (URE) i w tym celu przedsiębiorstwa ciepłownicze składają do Prezesa URE
wnioski zawierające ustalone taryfy i okresy ich obowiązywania oraz kalkulacje i uzasadnienia. Prezes
URE zatwierdza, lub odmawia zatwierdzenia taryfy
w postępowaniu administracyjnym. Zatwierdzona taryfa po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa może być stosowana w rozliczeniu z odbiorcami, na podstawie wcześniej zawartych
umów o sprzedaż ciepła.
Koszty ciepła i opłata dla odbiorców w Zamościu
zależą od cen i stawek opłat z taryfy ciepła dla ATEX
i PEC. Najważniejsze z nich, to cena za ciepło i opłata przesyłowa zmienna (tzw. opłaty zmienne) zależne
od ilości pobranego ciepła dla danej nieruchomości
(wg urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych) oraz zamówiona moc cieplna i opłata przesyłowa (tzw. opłaty stałe) zależne od wartości zamówionej mocy cieplnej dla budynku oraz grupy odbiorców określonej
w taryfie ciepła. Niewielki koszt w porównaniu do
w/w opłat stanowi opłata za tzw. nośnik ciepła (gorąca woda w instalacji c.o).
Dla odbiorcy ciepła najbardziej istotna jest
tzw. „cena średnioważona”, która obliczana jest
na podstawie cen z dwóch taryf (PEC i ATEX). Ponieważ ciepłownia ATEX na Szopinku ma dużo więk10

szą moc i dostarcza więcej ciepła niż ciepłownia PEC
przy ul.Kilińskiego, to „waga” cen z taryfy ATEX
jest większa niż z taryfy PEC.
Z takiego systemu ciepłowniczego wynika, że
każda zmiana taryfy ciepła ATEX lub PEC powoduje zmianę ceny średnioważonej dla odbiorców.
Zasadą wynikającą z tzw. rozporządzenia taryfowego jest, że okres obowiązywania taryfy ciepła wynosi dwanaście miesięcy, ale „furtką” do obejścia tej
zasady - w zakresie cen i stawek opłat - jest możliwość wnioskowania do URE o zmiany w taryfie,
jeżeli przedsiębiorstwo potrafi uzasadnić, że nastąpił wzrost tzw. kosztów uzasadnionych ponoszonych
przez przedsiębiorstwo i że stanowi to istotną zmianę
warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Taryfy dla ciepła dla ATEX i PEC zatwierdzone
przez Prezesa URE jesienią 2008r powinny obowiązywać 12 m-cy:
• taryfa ATEX do 30 września 2009r
• taryfa PEC do 30 listopada 2009r
Pomimo, to przedsiębiorstwa ciepłownicze występowały do Prezesa URE o zmiany cen i stawek
opłat zawartych w tych taryfach. W praktyce oznaczało to, że taryfy obowiązywały, ale zmieniały się
ceny i stawki opłat w zatwierdzanych - przez Prezesa URE – zmianach do taryf.. Dla ATEX ceny i stawki opłat zmieniane były trzy razy ( dwa razy zmiany
w taryfach, a trzeci raz zatwierdzana nowa taryfa).
PEC jeden raz występował o zmianę w taryfie, a drugi raz o zatwierdzenie nowej taryfy.
W rezultacie dla odbiorców ciepła w Zamościu
skutkowało to pięciokrotną (3 + 2) zmianą cen
i stawek opłat za ciepło stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami przez PEC.
Poniżej kalendarium podwyżek:
(dla zobrazowania ich częstotliwości przedstawione są też podwyżki z 2008r /2 razy w końcu roku/)
• od 9 października 2008r
• od 1 grudnia 2008r
• od 14 stycznia 2009r
• od 1 marca 2009r
• od 22 maja 2009r
• od 9 listopada 2009r
• od 1 grudnia 2009r
Aktualnie - zatwierdzone ostatnie taryfy dla
PEC i ATEX mają ten sam okres obowiązywania
do 30 listopada 2010r. Ceny dla odbiorców w Zamościu nie zmienią się do 30 listopada 2010r, jeżeli zamojskie przedsiębiorstwa ciepłownicze (ATEX,

PEC) nie będą występowały do Prezesa URE o zmianę taryfy ciepła. Ceny będą się zwiększać wtedy, gdy
w ATEX lub PEC (wg oceny przedsiębiorstwa) nastąpi wzrost kosztów uzasadnionych (wnioski do Prezesa URE o zmiany w taryfach) i jeżeli Prezes URE
zatwierdzi zmiany taryf. Na podstawie doświadczeń
z 2009r wydaje się mało prawdopodobne, żeby nie
było wzrostu cen ciepła w Zamościu do 30.11.10r w związku ze zmianą taryf ATEX lub PEC.
Z analizy cen i stawek opłat za ciepło stosowanych przez PEC w rozliczeniach z odbiorcami
w 2009r wynika, że w wyniku pięciokrotnej zmiany cen, wzrosły one o około 20 %.
Odnosi się to zarówno do porównania cen w okresie dwunastomiesięcznym (grudzień 2009 do grudzień 2008), jak i do porównania cen w okresie roku
kalendarzowego 2009. Średnioważona cena za zamówioną moc cieplną wzrosła o około 20 % a średnioważona cena za ciepło wzrosła o ponad 22 %. Zarządcy nieruchomości już na pewno dokonali analizy
kosztów ciepła i ustalili nowe stawki opłat dla użytkowników lokali.
Z analizy dzienników urzędowych województwa
lubelskiego wynika, że większość przedsiębiorstw
ciepłowniczych zmieniała taryfę dla ciepła w 2009r
jeden raz. Tylko kilka przedsiębiorstw zmieniało dwa
razy (większość z grupy PRATERM). Nie było przypadku, aby zmieniano taryfę trzy razy. Był też przypadek obniżenia cen w taryfie ciepła. PEC Biała Podlaska obniżył cenę za zamówioną moc cieplną i cenę
za ciepło. W Lublinie LPEC zmieniał taryfę ciepła jeden raz, ale w związku z zakupem ciepła z dwóch ciepłowni - dla odbiorców cena za ciepło zmieniana była
dwa razy (wzrost kilka procent) i cena za zamówioną
moc cieplną zmieniana była również dwa razy (jeden
raz wzrost kilka procent, drugi raz obniżenie ceny).
Z porównania cen dla odbiorców (LPEC w Lublinie
i PEC Zamość) wynika, że koszty ogrzewania mieszkań w Lublinie są niższe niż w Zamościu.
Wydaje się też, że w sprawie cen ciepła zapanowała pewna cisza medialna w Zamościu. W szczególności dotyczy to prasy zamojskiej. Myślę, że wynikało to z braku wiedzy (informacji) w tym zakresie.
PEC ma obowiązek przekazać informacje o zmianach
cen tylko do odbiorców ciepła reprezentowanych
przez zarządców nieruchomości. Na stronie internetowej PEC nie było żadnych komunikatów o wprowadzanych zmianach cen dla odbiorców, ani o przyczynach zmian. Strona internetowa PEC jest w ogóle
mało przyjazna dla odbiorców ciepła, a w szczególności dla mieszkańców Zamościa. Wystarczy porównać ze stroną LPEC w Lublinie.
Między innymi ze względu na tę ciszę medialną

podjąłem próbę dotarcia do mieszkańców Zamościa
(w różny sposób i z różną informacją w zależności od
adresata). Na sesji Rady Miejskiej przekazałem dla
Radnych krótką informację ustną (ze względów regulaminowych ograniczoną w czasie do 10 minut).
Obiecałem, że przekażę do Rady Miejskiej informację pisemną (materiał analityczny).
Informacja dla lokatorów, właścicieli i innych
użytkowników lokali w osiedlach i budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.
Łukasinskiego poszerza krąg odbiorców (należy zaznaczyć, że inicjatywa wyszła od spółdzielni).
Na zakończenie chciałbym przekazać niezwykle
istotną informację, która mogłaby być punktem wyjścia do ewentualnych działań.
Z art.3 pkt.21 ustawy – Prawo energetyczne
wynika, że koszty uzasadnione powinny być przyjmowane – przez przedsiębiorstwa do kalkulacji cen
i stawek opłat ustalanych w taryfie – w sposób ekonomicznie uzasadniony z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców.
Art.45 ust.1 tej samej ustawy mówi, że taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
Art.21 ust. 1 tej samej ustawy nakłada na Prezesa URE obowiązek zmierzania do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców
paliw i energii.
Na podstawie tych przepisów prawnych mieszkańcy Zamościa mają prawo zadać pytanie, czy
nie doszło do naruszenia interesów odbiorców ciepła w Zamościu w związku z pięciokrotna podwyżką cen i stawek ciepła w 2009 r w wysokości około
20 % (najważniejsze stawki decydujące o kosztach
ciepła).
mgr inż. Jerzy Sznurczak
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Przegląd wydarzeń kulturalnych
XIII PIKNIK RODZINNY
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego już
po raz trzynasty była organizatorem imprezy pod nazwą
”Piknik Rodzinny”, która odbyła się w dniu 28.08.2009 r. na
terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką. Realizacja tak
dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, bez pomocy
oraz wsparcia finansowego sponsorów. W imieniu wszystkich uczestników składamy serdeczne podziękowania niżej
wymienionym instytucjom oraz osobom prywatnym za finansowe wsparcie udzielone na organizację pikniku: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, BUDREX BP S.j Alina Bochenek, Andrzej Bochenek, Multimedia Polska S.A.,
Techniki Pomiarowe Techem, SKOK Kasy Blachnickiego,
Szkoła Języków Obcych Euro Forum, PKP Polskie Linie
Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych, Przesiebiorstwo
Wielobranżowe „Alex”, Zakład Remontowo-Budowlany Franciszek Jachtoma, Domex Jan Pach, Drogmost Zakład Budowlano-Transportowy, Firma Handlowa „Kurant”,
Zarząd Osiedla Orzeszkowej Reymonta, Wielbud Grażyna Krzaczkowska, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Kama, PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Odział w Zamościu, „Azet” Załęcka Anna, Załęcki Andrzej Spółka Jawna,
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedsięwzięcie
to wpisało się na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez naszą Spółdzielnię i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Trzynastka okazała się liczbą
szczęśliwą, ponieważ tegoroczna impreza była niezwykle
udana. Program jak zawsze był bardzo zróżnicowany. Najmłodsi uczestnicy mogli obejrzeć pokazy wschodnich sztuk
walk oraz wysłuchać utworów muzycznych w wykonaniu
swoich rówieśników. W drugiej części imprezy, program
artystyczny zdominował „człowiek orkiestra” Lolek Marczuk. Publiczność przyjęła entuzjastycznie występy jego
wieloosobowego zespołu. Ponadto wystąpiła grupa wokalna Magdaleny Stopy „Goldis”. Jak co roku rozstrzygnięto
„Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz talony do
realizacji w centrum ogrodniczym. Zwieńczeniem pikniku
był pokaz ogni sztucznych.
IMPREZY SPORTOWE
W dniu 12 września 2009 r. odbyły się zawody sportowe
Mistrzostw Zamościa w Crossie Rowerowym, Park Ride,
Piłce Siatkowej i Deskorolce. Organizatorem był Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej i Osiedlowy Uczniowski Klub
Sportowy „Tramp”.Zawody odbyły się na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką. Udział w zawodach wzięło
ponad 200 dziewcząt i chłopców.
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Zwycięzcy poszczególnych konkurencji z rąk Prezesa
Jerzego Nizioła, otrzymali dyplomy i puchary.
W dniu 26 września 2009 r. w miejscowości Wierzchowiny odbyła się impreza rekreacyjna dla dzieci pn. „Pieczony ziemniak”. W imprezie udział wzięło pięćdziesięcioro
dzieci z osiedli spółdzielczych oraz z osiedlowych świetlic
TPD. Podczas imprezy rozegrano mecz w piłkę siatkową
oraz przeprowadzono szereg zabaw i konkursów z nagrodami. Pieczony ziemniak z masłem czosnkowym smakował
wyśmienicie.
21 listopada 2009 r. na lotnisku w Mokrem odbyły się
II Zawody Modeli Rakiet Czasowych S 6 A. W zawodach
uczestniczyło 21 zawodników reprezentujących: Klub Modelarski Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego,
Klub Modelarski Spółdzielni Mieszkaniowej im J. Zamojskiego w Zamościu oraz Klub Modelarski „Orlik” z Hrubieszowa. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła zdobywając
jednocześnie Puchar Prezesa Aeroklubu Ziemi Zamojskiej,
Modelarnia działająca przy Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. W rywalizacji indywidualnej trzy kolejne miejsca zajęli: Michał Szykuła, Mateusz Dziuba, Damian Gmitrzuk, reprezentanci naszej Modelarni.
WYSTAWA PTAKÓW EGZOTYCZNYCH
W dniach od 7 do 8 listopada 2009 r. w świetlicy przy
ul. Orzeszkowej 28 Polski Związek Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu wspólnie ze
Spółdzielnią zorganizował wystawę kanarków i ptaków egzotycznych. Wystawiono 78 ptaków głównie kanarków kolorowych i kanarków kształtnych oraz papug i drobnych
ptaków egzotycznych. Kanarki oceniał sędzia Polskiej Federacji Ornitologicznej Pan Stanisław Ślemp z Rzeszowa. Hodowcy najpiękniejszych ptaków, otrzymali puchary
ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Wystawcy
ptaków zorganizowali loterię, w której nagrodami były kanarki.
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA SENIORÓW
W dniu 7 listopada Kluby Seniora „U Waleriana” i „Pogodnej Jesieni” działające przy Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczyły w Hrubieszowie w eliminacjach powiatowych „X Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej
Seniorów”. Celem konkursu była prezentacja twórczości seniorów oraz rozwijanie ich artystycznych zainteresowań. W przeglądzie uczestniczyło ok. 600 osób z powiatów: Chełm, Biłgoraj, Janów Lubelski, Krasnystaw, Łęczna,
Świdnik, Radzyń Podlaski, Ryki, Parczew, Tomaszów Lubelski , Zamość i Hrubieszów. Do finału, w Dęblinie zakwa-

lifikowały się: Aniela Kapłon i Józefa Piłat reprezentujące
klub seniora „U Waleriana” w kategorii duet i śpiew solowy oraz Zofia Hajduk i Witold Duda w kategorii recytatorzy i śpiew solowy reprezentujący klub seniora „Pogodnej
Jesieni”. Koncert finałowy laureatów odbył się w dniu 21 listopada 2009 r. w Dęblinie. Nasi seniorzy wypadli bardzo
dobrze. Z rąk Burmistrza Dęblina Stanisława Włodarczyka
otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz ręcznie wykonane złote róże na drzewcach z napisami upamiętniającymi
X Jesienny Przegląd Laureatów.
3 grudnia 2009 r. w Zamojskim Domu Kultury odbył się
konkurs recytatorski dla seniorów „Moje ulubione wiersze”.
Uczestników oceniało jury w składzie: Małgorzata Maziarczyk, Magdalena Madej i Marta Stręciwilk. Po wysłuchaniu
18 recytatorów postanowiło przyznać I miejsce Panu Andrzejowi Hudeczkowi z Zamościa, II miejsce Pani Janinie
Kulik z Gminnego Ośrodka Kultury w Grobowcu, III miejsce przypadło Pani Zofii Hajduk z Klubu Seniora „ Pogodna Jesień” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Wyróżnienie przyznano Pani Krystynie
Milczuk z Klubu Seniora „U Waleriana” przy Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.
Zapraszamy mieszkańców Spółdzielni do uczestnictwa
w klubach seniora.
Klub Seniora „U Waleriana” spotkania odbywają
w świetlicy przy ul. Orzeszkowej 28 - środa w godz. 16.0018.00 oraz Klub Seniora „Pogodnej Jesieni” przy ul. Peowiaków 62 spotkania odbywają się w czwartek w godz.
15.00- 17.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Osiedlowy Uczniowski Klub Sportowy „Tramp” zaprasza dzieci i młodzież
oraz wszystkich zainteresowanych, na naukę i doskonale-

W

nie techniki gry w tenisa stołowego. Informujemy, że zajęcia odbywają się w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28 pod okiem instruktora i trenera Andrzeja Chrzana,
w każdy czwartek w godzinach od 16.00- do 19.00. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zabranie ze sobą obuwia
na zmianę oraz własnej rakietki.
Ponadto w ramach działalności społeczno-kulturalnej na
terenie Spółdzielni funkcjonują następujące placówki:
• Siłownia Kulturystyczna „ Gryf”, usytuowana przy ul.
Wiejskiej 17 zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godz. 14.00- 21.00
• Klub AA „Wiarus” z siedzibą przy ul. Peowiaków 66 zajęcia odbywają się codziennie w godz. 17.00-21.00
• Koło wędkarskie z siedzibą przy ul. Peowiaków 62 dyżury pełnione są w poniedziałek i wtorek w godz. 15.0018.00
• Modelarnia przy ul. Peowiaków 60 zajęcia odbywają się
wtorek w godz. 12.00-16.00, czwartek w godz. 12.0016.00, piątek w godz. 12.00-16.00, sobota w godz.
12.00-16.00
Małgorzata Bender
Podziękowania
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego od wielu lat jest inicjatorem organizowania paczek świątecznych dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji
materialnej. Akcję tę możemy kontynuować tylko dzięki
życzliwości i wsparciu niżej wymienionych osób:
Andrzej Gierek, Krystyna Kucharska, Tadeusz Macias,
Dariusz Otrocki, Jadwiga Skrzypczuk oraz Teresa Styk, którym w imieniu obdarowanych składamy serdeczne podziękowania.

Wigilijne przysmaki – kutia

kulturze chrześcijańskiej tradycja spożywania
maku wiązała się ze świętami Bożego Narodzenia a zwłaszcza Wigilii. Jedzenie potraw z maku w ten
wyjątkowy wieczór miało zapewnić dostatek i zdrowie
przez cały rok. Najwięcej magii przypisuje się staropolskiej kutii. W Wigilię gospodarz podrzucał do powały łyżkę kutii. Z ilości ziaren maku, które przykleiły
się do sufitu wróżono urodzaj w nadchodzącym roku.
Składniki
• 1 szklanka pszenicy
• 1 szklanka maku
• 1 szklanka miodu
• Ľ szklanki orzechów włoskich
• Ľ szklanki rodzynek
• Ľ szklanki migdaůów
• Ľ szklanki úliwek

PRZYGOTOWANIE
Pszenicę dokładnie opłukać i moczyć w zimnej wodzie
przez noc. Następnego dnia mak sparzyć i odstawić na około 2 godziny. W tym czasie opłukać suszone śliwki oraz rodzynki.
Następnie osączyć pszenicę, zalać wrzącą, lekko osoloną wodą i gotować do miękkości
(około 45-60 minut). Mak osączyć, po czym zalać
wrzątkiem i gotować około 15 minut. Pszenicę odcedzić
i schodzić, podobnie należy schłodzić mak, a następnie
utrzeć go w makutrze bądź 2-3 krotnie przepuścić przez
maszynkę do mięsa. Miód rozgrzać w rondelku, połączyć
z makiem i pszenicą, dodać drobno posiekane bakalie
i lekko wymieszać. Kutię przełożyć do salaterki i schłodzić w lodówce.
Smacznego
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Parkingi osiedlowe

roblem miejsc parkingowych, których jak wszystkim wiadomo brakuje na naszych osiedlach narasta z każdym rokiem i staje się coraz bardziej uciążliwy nie tylko dla kierowców,
ale także dla pozostałych mieszkańców Spółdzielni.
Podłoża powyższego problemu należy doszukiwać się
w normach projektowych stosowanych w latach ubiegłych,
które nie uwzględniły obecnej liczby samochodów. Wszyscy
pamiętamy czasy, gdy własne auto było jedynie luksusem na
który tylko nieliczni mogli sobie pozwolić. Dziś samochód jest
niemal w każdej rodzinie, a niekiedy w gospodarstwie domowym są dwa, a nawet więcej aut. Każdy kierowca oczekuje, że
dla jego pojazdu znajdzie się miejsce na parkingu w pobliżu
budynku w którym zamieszkuje. Najczęściej w praktyce jest
to po prostu niemożliwe. Na tym tle dochodzi bardzo często do
konfliktów zarówno pomiędzy samymi kierowcami, jak również pomiędzy właścicielami pojazdów a przeciwnikami ich
parkowania w pobliżu budynków mieszkalnych.
Spory pomiędzy kierowcami dotyczą głównie wykorzystania miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingach. Często mieszkańcy pytają o możliwość zagwarantowania parkowania wyłącznie osobom zamieszkałym w danym budynku.
Działania takie nie rozwiązałyby niestety problemu, a w niektórych sytuacjach mogłyby go jedynie pogłębić. Trudno przypisać konkretny parking dla budynku, w którym mieszkańcy
posiadają dwa razy więcej samochodów, niż jest miejsc postojowych. Przypisywanie konkretnego parkingu wąskiej grupie
kierowców spowoduje, że osoba nie znajdująca wolnego miejsca postojowego pod własnym blokiem nie będzie mogła skorzystać z sąsiedniego parkingu, ponieważ należy on do innego
budynku. W rezultacie mogłoby się okazać, że najbliższy wolny w sensie własności parking to teren miejski znajdujący się
np. w innej części miasta. Aby temu przeciwdziałać na terenie
całej Spółdzielni obowiązuje zasada oparta na tzw. solidary-
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Nie zawsze z rozsądkiem

ażdy z nas ma własną wizję swojego domu – mieszkania.
W ślad za tym podejmujemy decyzje dotyczące przeprowadzenia w naszych mieszkaniach różnych prac modernizacyjno – remontowych takich jak: malowanie, wymianę okien,
podłóg, drzwi, remonty łazienek połączone z wymianą urządzeń, wymianę instalacji elektrycznych i gazowych z podłączeniem coraz nowocześniejszych energooszczędnych kuchni, podgrzewaczy wody. Nie wszyscy właściciele mieszkań
wykonują te prace we własnym zakresie. Zdecydowana większość wykonanie takich prac zleca różnym „fachowcom”. O ile
malowanie, wymianę podłóg czy układanie glazury może wykonać „fachowiec” nie posiadający żadnych uprawnień, o tyle
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zmie spółdzielczym (społecznym). W myśl tej zasady wszyscy mieszkańcy mogą swobodnie korzystać z miejsc parkingowych leżących w zasobach spółdzielczych. Większość takich
parkingów posiada tablice, że mogą na nich parkować wyłącznie mieszkańców SM Łukasińskiego. Na razie egzekwowanie tego uprawnienia ze względu na brak stosownych regulacji prawnych jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe.
Pozostaje mieć nadzieję, że planowane zmiany w przepisach
ruchu drogowego dadzą uprawnienie właścicielowi terenu do
skutecznego, ale przede wszystkim szybkiego egzekwowania
własnych praw. W dniu dzisiejszym funkcjonariusze policji
oraz straży miejskiej odmawiają interweniowania na drogach
i parkingach nie stanowiących tzw. dróg publicznych, chyba że
kierowca swoim zachowaniem stwarza realne zagrożenie. Planowane zmiany pomogą także w usuwaniu starych wraków
pojazdów, których skuteczne usunięcie ze względu na bariery
prawne jest w obecnej chwili niezmiernie trudne.
Niekorzystną sytuację kierowców niewątpliwie poprawiłoby tworzenie nowych miejsc parkingowych i w miarę możliwości technicznych oraz posiadanych na ten cel środków finansowych Zarząd Spółdzielni podejmuje takie działania.
W bieżącym roku powstała nowa zatoka parkingowa przy budynku Peowiaków 60, oraz tworzony jest nowy parking przy
budynku Ciepła 4 (za pralnią chemiczną). Idea budowy nowych parkingów napotyka niestety na opór zwolenników zieleni, ponieważ właśnie kosztem terenów zielonych pozyskiwane są nowe miejsca parkingowe.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców Zarząd
Spółdzielni wnikliwie zbiera wszelkie wnioski i opinie w powyższej sprawie. Starając się pogodzić potrzeby zainteresowanych grup Zarząd Spółdzielni będzie zgodnie z zasadą demokracji przychylał się do stanowiska zdecydowanej większości
mieszkańców.
Krzysztof Krzysztoń

prace związane z wymianą urządzeń takich jak kuchnie gazowe, elektryczne, gazowe podgrzewacze wody, instalacje zasilające te urządzenia winny być bezwzględnie wykonywane
lub naprawiane przez osoby mające do tego uprawnienia.
Ostatnio w jednym z mieszkań w naszych zasobach w trakcie remontu łazienki „fachowiec” podłączając gazowy podgrzewacz wody, pomylił instalację gazową z instalacją wodną,
w wyniku czego, instalacja gazowa w budynku została napełniona wodą, uszkodzonych zostało kilka gazomierzy, a mieszkańcy przez kilka dni pozbawieni byli gazu.
Niejednokrotnie chcąc poprawić warunki zamieszkania,
zmienić aranżacje jego wnętrza właściciele mieszkań po-

dejmują decyzję o zmianie funkcji pomieszczeń. Kuchnię
przerabiają na pokój, pozostawiając w pokoju gazowy podgrzewacz wody, a przedpokój na kuchnię bez przewodów
wentylacyjnych, nie zdając sobie sprawy, jakie stwarzają zagrożenie życia dla swojej rodziny i sąsiadów. Prawo Budowlane w takich przypadkach nakłada na właściciela obowiązek uzyskania decyzji o zmianie sposobu użytkowania
pomieszczeń po przedstawieniu odpowiedniego projektu budowlanego uwzględniającego cały zakres prac. Często zdarza
się, iż prace te wykonywane są bez powiadamiania Spółdzielni, jak również bez zgody władz Architektoniczno- Budowlanych. Samowolne wykonywanie takich prac w mieszkaniach
w budynkach wielorodzinnym stwarza zagrożenie życia innych jego mieszkańców.
Posiadanie mieszkania w budynku wielorodzinnym nakłada na właścicieli obowiązek /wynikający z Prawa Budowlanego/ udostępniania mieszkań do wykonania corocz-

nych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, przewodów
wentylacyjnych i spalinowych jak również w okresach pięcioletnich badań instalacji elektrycznych. Większość naszych
mieszkańców do tego obowiązku podchodzi ze zrozumieniem,
aczkolwiek zdarzają się przypadki uporczywego lekceważenia
– uchylania się od tego obowiązku. Przeglądy i badania instalacji to również niejednokrotnie stwierdzenie nieprawidłowości w ich działaniu, to zapobieganie powstawaniu zagrożeń życia i mienia, szczególnie ważne w przypadku budownictwa
wielorodzinnego.
Tak, więc zamieszkując w budynkach wielorodzinnych
decyzje w zakresie wszelkich prac remontowych w naszych
mieszkaniach, podejmujmy bardzo odpowiedzialnie, aby nie
stwarzać zagrożenia sobie i sąsiadom, Prace modernizacyjno – remontowe winny być przeprowadzane z zachowaniem
wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Jerzy Kość

Realizacja prac termomodernizacyjnych

R

osnąca świadomość naszych mieszkańców odnośnie
konieczności oszczędzania energii powoduje, że do
Spółdzielni wpływa coraz więcej podań z prośbę o przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Taka inicjatywa
z jednej strony cieszy, że mieszkańcy są świadomi konieczności przeprowadzenia pewnych prac, z drugiej strony analizując stan środków na funduszu remontowych martwi nas,
że nie możemy sprostać ich oczekiwaniom.
Duży zakres prac termomodernizacyjnych w coraz starszych budynkach (docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana okienek piwnicznych, klatkowych, remont
cokołu, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania)
i związane z tym duże koszty oraz niewystarczające środki
na funduszu remontowym powodują, że Spółdzielnia zdecydowała się korzystać z Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, i nowelizacja tej ustawy
obowiązująca od 18 marca 2009, pozwala uzyskać pomoc finansową, która jest realizowana poprzez wypłatę premii termomodernizacyjnej. Podstawowym źródłem finansowania
przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest kredyt bankowy, którym można sfinansować 100% kosztów inwestycji,
uzyskując do 20% premi termomodernizacyjnej z wykorzystanej kwoty kredytu. Procedurę przyznania premii termomodernizacyjnej należy rozpocząć od sporządzenia audytu,
który określi zakres, parametry techniczne i ekonomiczne
przedsięwzięcia.
Intencją Ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie
obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realiza-

cji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premia wypłacana jest bankowi kredytującemu po zakończeniu prac
termomodernizacyjnych wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną na podstawie audytu energetycznego.
Kredyty bankowe na przedsięwzięcia termomodernizacyjne zaciągane są na okres 10 lat z możliwością wcześniejszej spłaty. Raty kredytu spłacane są ze środków funduszu
remontowego danej nieruchomości, na którym ustanowiona
jest hipoteka banku stanowiąca zabezpieczenie kredytu. Do
tej pory mieszkańcy każdego docieplanego budynku wnosili dodatkowe wpłaty na fundusz remontowy w wysokości
0,71 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania przez okres
30 – tu miesięcy lub do momentu uzyskania dodatniego salda na funduszu remontowym. Jednakże, warunki te mogą
ulec zmianie, gdyż w zależności od wielkości rocznych odpisów na fundusz remontowy, zakresu prac termomodernizacyjnych i związanych z tym wysokości rat kredytowych,
wysokość dodatkowej wpłaty ustalana będzie indywidualnie dla każdego budynku. Decyzja o zaciągnięciu kredytu
na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych uzależniona jest od decyzji Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz zgody większości mieszkańców danego budynku.
Zaciągnięcie kredytu nie jest przeszkodą w przekształcaniu mieszkań za spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa w prawo odrębnej własności.
Spółdzielnia od 2008 roku korzysta z w/w ustawy i uzyskała premię termomodernizacyjną dla niżej wymienionych
budynków: Orzeszkowej 5, 11, 13, 19, 23, 32, Kilińskiego 7,
Sadowa 4, Peowiaków 38, 72.
Małgorzata Żelechowska
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Grodzenie kontenerów
Temat nieczystości stałych, a przede wszystkim
opłat związanych z ich wywozem wciąż nie traci na
aktualności. Takiego stanu rzeczy należy doszukiwać
się w ciągle rosnących kosztach usług komunalnych,
a także uwidocznionym w częstotliwości wywozu
pojemników na odpady wzroście ilości produkowanych przez nas śmieci.
Produkcja odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych to przede wszystkim uboczny
skutek naszego konsumpcyjnego stylu życia. Wzrost
zamożności społeczeństwa przedkłada się na ilość
kupowanych towarów, których producenci prześcigają się w tworzeniu wszelkiego rodzaju opakowań.
Nie jest przesadą twierdzenie, iż w wielu przypadkach nabywając jakiś produkt tak naprawdę kupujemy opakowanie, które chwilę później wyrzucamy do
kosza jako całkowicie nieużyteczne. Przykładem są
tutaj wszechobecne w naszym życiu różnego rodzaju
pojemniki jednorazowego użytku.
Przytoczone okoliczności oraz kolejne podwyżki
cen za śmieci spowodowały, iż opłaty związane z wywozem nieczystości stały się coraz bardziej odczuwalnym obciążeniem naszych budżetów domowych.
Koszty te na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrosły
prawie dwukrotnie, a już od przyszłego
roku zapowiadana jest kolejna
podwyżka cen.
Biorąc pod uwagę aspekt
ekonomiczny należy stwierdzić, że obowiązkiem każdego zarządcy jest analizowanie kosztów, przede
wszystkim tych nieuzasad-
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nionych, oraz poszukiwania sposobów ich obniżenia. Przykładem może tu służyć prowadzony przez
Spółdzielnię bieżący monitoring częstotliwości wywozu kontenerów uwzględniający liczbę osób korzystających z konkretnego pojemnika. Wnioski płynące
z tych analiz pozwalają na racjonalne wykorzystanie
kontenerów, których większość jest już obecnie wywożona na zgłoszenie telefoniczne. Ponadto Zarząd
Spółdzielni od kilku lat skutecznie propaguje ideę segregacji odpadów, dzięki której ich znacząca część
trafia do pojemników na surowce wtórne.
Niestety, nie wszyscy ograniczanie kosztów wywozu nieczystości postrzegają w ten sposób. Są także tacy, którzy aby mniej, lub wcale nie płacić za wywóz własnych odpadów po prostu podrzucają swoje
śmieci innym. Przypadki takich zdarzeń zauważamy
wszyscy, a obecne regulacje prawne w żadnym stopniu nas przed tym nie chronią.
Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółdzielni
w ubiegłym roku podjął decyzję o ogrodzeniu pierwszego kontenera, zlokalizowanego przy budynku Kilińskiego 7. Uniemożliwienie dostępu do pojemnika
osobom nieuprawnionym, oraz przekazanie kluczy
wyłącznie mieszkańców Spółdzielni zaowocowało zmniejszeniem ilości trafiających do kontenera
śmieci, a tym samym częstotliwości jego wywozu.
Wnioski wypracowane na tym konkretnym przykładzie potwierdziły słuszność tego typu działań, dlatego w bieżącym roku na postawie obserwacji i analiz
zostały wyznaczone kolejne kontenery do ogrodzenia zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych dla
tzw. podrzucaczy śmieci. Część z nich, jak np. przy
budynkach Orzeszkowej 36, Piłsudskiego 19,
Piłsudskiego 10, Ciepła 4, Kamienna 1, Redutowa 4 oraz Peowiaków 78, została już ogrodzona, a kolejne będą ogradzane w przyszłym roku.
Podejmowane w tym zakresie działania Zarządu Spółdzielni uzyskały
pozytywną akceptację Rady
Nadzorczej, a także samych
osób już korzystających z takiego rozwiązania. O słuszności podejmowanych w tym zakresie działań najlepiej świadczą
wyrażane liczne pozytywne opinie oraz składane wnioski mieszkańców w sprawie grodzenia kolejnych kontenerów.
Krzysztof Krzysztoń

Znowu podwyżki? Drogie śmieci
K
O

oniec roku to czas podsumowań i planów na kolejny
rok. Oceniamy to co udało się zrobić , pomalowana
klatka schodowa , nowa elewacja ale nadal stary chodnik
i zbyt mały parking. Chciałoby się więcej i lepiej. Chcemy
aby nasze mieszkania, bloki były w dobrym stanie technicznym, aby nasze opłaty wnoszone do Spółdzielni były efektywnie wykorzystywane i jednocześnie były możliwie jak
najniższe. Jednak ponoszone koszty nie zawsze zależą od
Spółdzielni .Wynikają w większości z umów z usługodawcą zewnętrznym, decyzji właściwych organów państwowych lub samorządowych oraz kosztów własnych związanych z utrzymaniem i eksploatacja nieruchomości. Praca
służb w spółdzielni jest oceniana na bieżąco. Słyszymy słowa krytyki ale też i pochwały. Dlatego też plany na następny
rok układane są w oparciu o sugestie naszych mieszkańców
i informacje napływające z rynku gospodarczego. Media
w ostatnim czasie informują nas o planowanych zmianach
związanych z utrzymaniem naszych mieszkań. Wzrastają koszty wywozu nieczystości , energii cieplnej i energii
elektrycznej rośnie podatek od nieruchomości. W chwili obecnej wiemy o ile wzrośnie podatek od nieruchomości
i energia cieplna. Pozostałe koszty są w trakcie uzgodnień
i decyzji na różnych szczeblach. Po szczegółowej analizie
wiemy już, że Spółdzielnia musi zwiększyć zaliczki wnoszone na pokrycie kosztów energii cieplnej ( w niektórych
blokach ) od miesiąca stycznia 2010r. Wzrost kosztów wywozu nieczystości, zmusza nas do zmiany zaliczek, wprowadzimy je także od miesiąca stycznia 2010r. Zapowiadany
jest wzrost ceny zimnej wody a o innych dowiemy się napewno niebawem.
W nawiązaniu do wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielnia planuje urealnić odpisy na fundusz
remontowy w nieruchomościach w których wynik ujemny ulega zwiększeniu, ponieważ wnoszone opłaty nie
pokrywają ponoszonych kosztów remontów. Mamy nadzieję , że po przeanalizowaniu wyników na eksploatacji na koniec 2009r. na poszczególnych nieruchomościach
i uwzględnieniu planowanych kosztów w 2010 roku okaże się, że obecnie wnoszone opłaty zabezpieczą potrzeby. Nie będzie więc konieczności podwyższania opłat na
eksploatację. Mamy też nadzieję, że niektórzy mieszkańcy zadbają ą to co zostało zrobione za wspólne środki finansowe. Na nowych elewacjach nie pojawią się szpecące rysunki, odnowione klatki schodowe będą czyste bez
śladów butów na lamperiach i wdeptanych gum do żucia.
Idąc rano do pracy nie rozzłości nas zniszczony kosz na
śmieci i przewrócona donica z kwiatami i...
Czego Państwu i sobie życzymy w nadchodzącym Nowym Roku.
Stanisława Dziaduszek

d stycznia 2010 wzrastają opłaty za wywóz odpadów komunalnych z osiedli naszej Spółdzielni, to już kolejny rok podwyżek tych opłat. W ciągu
niespełna trzech lat koszty wywozu nieczystości stałych wzrosły około 150%. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej które świadczy usługi w tym zakresie
w naszej Spółdzielni wzrost opłat tłumaczy wzrostem
wielu czynników kosztotwórczych takich jak podatki,
ceny paliw a przede wszystkim wzrostem opłat za składowanie nie segregowanych odpadów na wysypiskach,
Opłata ta na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się
następująco: do końca 2007 r. opłata wynosiła 15,73 zł
za tonę śmieci. Od początku 2008 roku wzrosła do 75
zł - prawie 5-krotnie!, natomiast od stycznia 2009 opłata ta wzrosła do 100 zł.
Koszty wywozu nieczystości w naszej Spółdzielni rozliczane są na osobę. Od kilku już lat obserwujemy
zjawisko „wyludniania się osiedli” – zmniejszenia ilości
mieszkańców podawanych do rozliczeń kosztów przypadających na osobę, natomiast ilości śmieci nie maleją.
Zjawisko to powoduje wzrost jednostkowych opłat przypadających na osobę, a zarazem jest przyczyną wzrostu obciążeń budżetów rodzin uczciwie podających ilości osób zamieszkałych w mieszkaniach. Czy tak winno
być, by uczciwość była karana?, aby sąsiad płacił za sąsiada?. Możemy to zmienić i zmieniajmy informując administrację Spółdzielni o rzeczywistej ilości osób zamieszkałych w mieszkaniach, spowoduje to zmniejszenie
opłat jednostkowych, a w niejednej rodzinie opłaty za wywóz nieczystości będą z pewnością niższe. W przypadku
utrzymywania zjawiska „wyludniania się osiedli” Zarząd
Spółdzielni rozważa zmianę sposobu rozliczania kosztów
wywozu nieczystości przeliczając je na m2 powierzchni
użytkowej mieszkania, lub dzieląc je na koszty stałe rozliczane na m2 powierzchni mieszkania i zmienne wynikające z ilości zamieszkałych osób. Oczekujemy od Państwa
opinii w powyższej sprawie.
Kolejną przyczyną wzrostu kosztów wywozu śmieci
jest zjawisko podrzucania ich do kontenerów spółdzielczych przez osoby nieuprawnione – „sąsiadów” bliższych
i tych dalszych z okolic Zamościa. Zjawisku temu mówimy – nie ogradzając kontenery, a klucze do nich otrzymują jedynie mieszkańcy Spółdzielni. Działania te już przynoszą oczekiwane efekty. Z uwagi na ograniczone środki
jakie na ten cel możemy przeznaczyć w danym roku proces grodzenia rozłożony będzie na kilka lat. W pierwszej
kolejności grodzone są te miejsca gromadzenia odpadów
stałych do których najwięcej jest podrzucanych śmieci
przez osoby nieuprawnione.
Jerzy Kość
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W służbie czytelnikom i mieszkańcom

P

odstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie księgozbioru , upowszechnianie czytelnictwa oraz działalność
kulturalno – oświatowa na rzecz środowiska w którym funkcjonuje.
Filia Biblioteczna nr 2 Książnicy Zamojskiej mieści się w
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego i nasza oferta ukierunkowana jest na służenie środowisku czytelniczemu i mieszkańcom okolicznych osiedli .
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30
-15.30 filia2@biblioteka.zamosc.pl
Oferujemy literaturę piękną oraz popularno-naukową dla
dzieci i dorosłych
Prowadzimy też cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży p
.h.: „Piątki w bibliotece” w godz.: 14.00 – 15.30 , a w okresie
ferii i wakacji we wtorki i czwartki w godz. 11.30 – 13.00 zajęcia o różnorodnej tematyce pozwalające dzieciom w kulturalny i bezpieczny sposób spędzić czas wolny od zajęć szkolnych
Nasza oferta na miesiąc grudzień 2009: godz.: 14.0015.30
04.12 „Książnica - wiedzy skarbnica”; „Księga odkryć
– cuda natury”
11.12 „Hej kolęda, kolęda „ – koncert kolęd ; „Ozdoby
choinkowe „ – konkurs plastyczny
18.12 Spotkanie opłatkowe ; „Polskie tradycje bożonarodzeniowe” – pogada
Plan pracy kulturalno – oświatowej Filii nr 2 w I kwartale
2010 r. „Z książką krok po kroku w ciągu roku”
STYCZEŃ
„Małgorzata Musierowicz w 65 rocznicę urodzin” - wystawa 28.12.2009r. - 30.01.2010r.
08.01. „Portret kłamczuchy” - konkurs plastyczny
głośne czytanie fragmentów książki M. Musierowicz:”
Opium w rosole”
15.01. „Zimowy krajobraz” - konkurs plastyczno – literacki
głośne czytanie fragmentów książki T. Jansson:”Zima Muminków”
22.01. „Moje drzewo genealogiczne” - konkurs plastyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka
głośne czytanie fragmentów książki M.Terlikowskiej:”Co
słychać u Malinowskich”
29.01 „Zimowe rymy” - konkurs recytatorski głośne
czytanie wierszy o Zimie
„Kraina wyobraźni” - głośne czytanie w Przedszkolu Nr
13 w każdą środę
„Czytelnik na piątkę” - konkurs czytelniczy na najaktywniejszego czytelnika
LUTY
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„Danuta Gellnerowa w 90 rocznicę urodzin” - wystawa
rocznicowa 01.02. - 28.02.2010r.
05.02 „W ptasiej stołówce” - pogadanka o dokarmianiu
ptaków Zimą
głośne czytanie książki D.Gellnerowej:”W ptasiej stołówce”
12.02 „Serce dla Ciebie” - konkurs plastyczny
głośne czytanie fragmentów książki L.Legut:”Miłość trzynastolatki”
FERIE Z ZUŹKĄ ZOŁZIK
16.02 „Małpie miny czyli jak wyrażamy emocje” - konk.
plastyczny
głośne czytanie książki B.Park:”Zuźka i małpi interes”
18.02 „Karnawał z Zuźką” - konkurs plastyczny na maskę karnawałową
głośne czytanie książki B.Park:”Zuźka Zołzik baluje”
23.02 „Wielki podryw” - scenki i improwizacje
głośne czytanie książki B.Park:”Zuźka Zołzik podrywa
pięknego Stasia”
25.02 „Długi język”- gry i zabawy
głośne czytanie książki B.Park :”Zuźka Zołzik chlapie ozorem”
„Kraina wyobraźni” - głośne czytanie w Przedszkolu Nr
13 w każdą środę
„Czytelnik na piątkę” - konkurs czytelniczy na najaktywniejszego czytelnika
MARZEC
„Książkowe spotkania z Chopinem” - wystawa z okazji
Roku Chopinowskiego 01.03.- 31.03.2010r.
5.03 „Z Fryderykiem za pan brat” - konkurs wiedzy o
Chopinie
głośne czytanie książki T. Goździkiewicza: „Fryckowe
lato”
12.03 „Puść wodze wyobraźni” - konkurs literacki na
dopisanie kolejnego rozdziału czytanej książki
głośne czytanie fragmentów książki J. Siatkiewicza: „Powrót do Wiklinowej Zatoki”
19.03 „Wiosenny gaik” - konkurs plastyczny
głośne czytanie fragmentów książki I.Jurgielewiczowej
:”O czterech warszawskich sroczkach”
26.03 „Wielkanocna Palma” - konkurs plastyczny
głośne czytanie fragmentów książki E.Szelburg – Zarembiny :”Święty Roczek”
„Kraina wyobraźni” - głośne czytanie w Przedszkolu Nr
13 w każdą środę
„Czytelnik na piątkę” - konkurs czytelniczy na najaktywniejszego czytelnika
Zapraszamy do naszej biblioteki !

Lustracja w Spółdzielni
W

drugim kwartale 2009r. w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu została przeprowadzona kompleksowa lustracja działalności Spółdzielni za lata 2006-2008.
Lustrację przeprowadzili lustratorzy posiadający uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. Lustracje przeprowadzono w dostosowaniu do zasad określonych w ustawie Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity z 2003r., Dz.U. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity z 2003r. Dz.U.
nr 119 po. 1116, z późniejszymi zmianami ), ” Instrukcji
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych” stanowiącej załącznik do uchwały
nr 16/2005 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 grudnia 2005r. oraz umowy zawartej
w dniu 24.02.2009 r. pomiędzy Związkiem Rewizyjnym
Spółdzielni Mieszkaniowych RP a Spółdzielnia Mieszkaniową im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Tematykę lustracji przedstawiono Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni w dniu 21.04.2009r.
Przeprowadzona lustracja objęła całokształt działalności
Spółdzielni za lata 2006-2008, według następujących zadań:
1. Organizacja Spółdzielni,
2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni ( i budynków z nimi związanych) oraz racjonalności
ich wykorzystania,
3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,
4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,
6. Gospodarka finansowa,
7. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Celem lustracji było sprawdzenie przestrzegania przez
Spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu oraz
uchwał i regulaminów organów statutowych. Lustratorzy
badali czy Spółdzielnia prowadzi działalność w interesie
ogółu członków. Przeprowadzono kontrolę gospodarności,
celowości i rzetelności realizowanych celów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Szczegółową kontrolą objęto między innymi zawierane umowy przez Spółdzielnię,
rozliczenia z użytkownikami lokali z tytułu gospodarki zasobami. Stwierdzono, że rozliczenia przeprowadzono zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminów wewnętrznych. Kontrolą objęto wybór wykonawców robót
remontowych i stwierdzono, że spółdzielnia w sposób precyzyjny i staranny przygotowała materiały do przetargu,

zabezpieczyła prawidłową organizację i przebieg przetargów na wyłonienie wykonawców zaplanowanych robót.
Pozwoliło to na zweryfikowanie cen i wybór najkorzystniejszych dla Spółdzielni ofert. W treści protokołu czytamy również ” ustalenia w zakresie nadzoru technicznego
nad zasobami stwierdzić należy, że Spółdzielnia wywiązuje się poprawnie z obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo Budowlane”, oraz „Spółdzielnia wywiązała się
z nałożonych przez ustawę o rachunkowości obowiązków
w zakresie sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań
finansowych. Terminy złożenia sprawozdań do akt Sądu
Rejestrowego i do Urzędu Skarbowego oraz do publikacji w Monitorze Spółdzielczym, określone w art.69 ustawy
o rachunkowości na 15 dni po ich zatwierdzeniu, były dotrzymane”.
Lustratorzy pozytywnie ocenili działalność Spółdzielni w latach 2006-2008. Jednak zwrócili uwagę, że w Spółdzielni stosowane są jednakowe stawki na odpis na fundusz
remontowy dla większości zasobów, gdy potrzeby remontowe są zróżnicowane. W wyniku tego na niektórych nieruchomościach nie ma samofinansowania i rosną przekroczenia wydatków .
W liście polustracyjnym wystosowanym do Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
czytamy” ustalenia protokołu lustracji dają podstawę do pozytywnej oceny działalności Spółdzielni w latach 20062008 ale optymalizacji efektów ekonomicznych i jakościowych związanych z jej funkcjonowaniem pożądanym
byłoby, aby organy samorządowe Spółdzielni rozważyły
podjecie następujących działań:
1. Usunąć ujawnione w trakcie przeglądu mankamenty
w utrzymaniu zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
2. Kontynuować przewidziane prawem działania w celu
uzyskania dalszego postępu w skuteczności windykacji
opłat za używanie lokali oraz z tytułu reklam i dzierżawy
terenów.
3. Dokonać analizy ustalonych stawek odpisów na remonty w poszczególnych nieruchomościach pod kątem:
• Zwiększenia możliwości realizacji oszacowanych
potrzeb remontowych ujawnionych w toku okresowych przeglądów nieruchomości,
• Zlikwidowania ujemnego salda funduszu remontowego,
Przedstawiając powyższe wnioski Związek informuje,
że zgodnie z art.93 § 4 Prawa spółdzielczego, winny być
one przedstawione przez radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu”.
Stanisława Dziaduszek
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ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
20.12.2009 NIEDZIELA HANDLOWA

P.H.U. SEZAM ZAPRASZA
poniedziałek – piątek: 9.30-18.30
sobota: 9.30-15.30

D.T. HETMAN ZAPRASZA
poniedziałek – piątek: 10.00-19.00
sobota: 10.00-16.00

INFORMACJE O WOLNYCH POWIERZCHNIACH HANDLOWYCH
POD NUMEREM TEL. (0 84) 638 03 51
20

