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Zdrowych, wesołych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022
dla wszystkich Mieszkańców 

w imieniu Samorządu Osiedlowego
życzy

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
E. Orzeszkowej i Reymonta 

Elżbieta Kucharska

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,

niosących dużo zdrowia oraz spokój i odpoczynek.
Nowego Roku

spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmy, wiary, szczęścia 

i dobrego zdrowia.
Życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego

 w Zamościu

Miłość ludzka
Miłość w stosunkach ludzkich, w ziemskiej doczesności, 
Znosi mury uprzedzeń, wrogich namiętności.
Rozbraja nieprzyjaciół, zespala rodziny, 
Waśnie w zgodę zamienia, przebaczając winy.

Prof. Józef Prończuk
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W  zasobach Spółdzielni Mieszkanio-
wej im. Waleriana Łukasińskiego w  la-

tach 2019 do 2021 realizowany był 
projekt pod nazwą: „Pod-

niesienie efektywno-
ści energetycznej 
budynków miesz-

kalnych zlokalizowanych 
w  za- sobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
im.  Waleria- na Łukasińskiego w Zamościu, poprzez ich 
termomodernizację” z  dofinansowaniem środków z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energe-
tyczna sektora mieszkaniowego. 

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację 17 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: M. J. 
Piłsudskiego 19, Ciepłej 4, 6, E. Orzeszkowej 3, Oboźnej 3, 7, 
19, 21, 31, Wąskiej 20, Wiejskiej 7, 9, 11, 19, 21, 23, Lubelskiej 36 
w Zamościu. 

Całkowita wartość Projektu według zawartej umowy wyno-
siła: 16 693 786,96 zł., koszty kwalifikowane: 15 319 170,73 zł., 
wkład własny: 8  199  078,78 zł., koszty pozaprojektowe: 
2 749 992,18 zł. Kwota dofinansowania 8 494 708,18 zł.

Uzyskanie wsparcia środkami RPO na poziomie ok. 50% 
kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów prac mających 
bezpośredni wpływ na  oszczędności w  zużyciu ciepła, była  
wsparciem na  najwyższym możliwym do uzyskania pozio-
mie. Pozostała część kosztów kwalifikowanych i niekwalifiko-
wanych pokrywana była ze środków funduszu remontowego 
nieruchomości. W przypadku niewystarczającej ilości środków 
funduszu remontowego danej nieruchomości  wkład własny 
zabezpieczany był środkami finansowymi pochodzącymi z kre-
dytu bankowego.  

Zakończenie realizacji projektu 
termomodernizacji zasobów mieszkaniowych 
z udziałem środków RPO – pierwszy projekt

Okres realizacji rzeczowej części projektu ustalono od 
02.01.2019r do 31.10.2021 r., natomiast zakończenie finansowe 
do 30.11.2021r. 

Projekt w swoich założeniach został podzielony na trzy eta-
py realizacji:
• rok 2019 - termomodernizacja 5 budynków tj.: J. Piłsudskie-

go 19, Ciepła 4, Oboźna 21, 31, E. Orzeszkowej 3,
• rok 2020 - termomodernizacja 5 budynków tj.: Oboźna 3, 7, 

19, Ciepła 6, Lubelska 36,
• rok 2021 - termomodernizacja 7 budynków tj.: Wąska 20, 

Wiejska 7, 9, 11, 19, 21, 23.
Prace realizowane były przez wykonawców zewnętrznych 

wybieranych w  drodze postępowań przetargowych ogłasza-
nych corocznie. Prace termomodernizacyjne – budowlane roz-
poczynane były w miesiącach luty – marzec i realizowane do 
miesiąca listopada. Prace związane z  modernizacją instalacji 
centralnego ogrzewania i  montażem podzielników kosztów 
rozpoczynały się po zakończeniu sezonu grzewczego tj. w mie-
siącu maju i kończyły się przed rozpoczęciem kolejnego sezonu 
grzewczego tj. z końcem sierpnia. Realizacja robót odbywała 
się zgodnie z założonym w projekcie harmonogramem.

W ramach Projektu na budynkach wykonywane zostały na-
stępujące prace: 
• Roboty rozbiórkowe i demontażowe „starego” docieplenia 

(blachy trapezowej, wełny i rusztu drewnianego) - poza bu-
dynkami przy ul. Lubelskiej 36, Wiejska 7,9,11,

• Wzmocnienie ścian zewnętrznych za pomocą kotew - poza 
budynkami przy ul. Wiejska 7,9,11,

• Wypełnienie złączy płyt Wk – 70 poza budynkami przy ul. 
Wiejska 7,9,11,

• Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką 
elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej,

• Docieplenie stropodachu - poza budynkami przy ul. Wiej-
ska 7,9,11 (na tych budynkach prace zostały wykonane 
w latach poprzednich),



Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Rok 23 Nr 3/2021/Grudzień

3

• Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, 
kratek wentylacyjnych w stropodachu,

• Wymiana wyłazów dachowych, 
• Wymiana zaworów podpionowych w  piwnicach i  termo-

statycznych w mieszkaniach,
• Regulacja instalacji c.o, montaż podzielników kosztów oraz 

wdrożenie systemu monitorowania i  zarządzania energią 
cieplną. 

Ponadto poza projektem wykonano: 
• Montaż markiz nad balkonami ostatniej kondygnacji, 

• Kompleksowy remont balkonów z wymianą balustrad bal-
konowych w budynkach Oboźna 21, Oboźna 31, Oboźna 3, 
Oboźna 7, Oboźna 19, Wiejska 9, Wiejska 11, 

• Remont cokołów.
Po zakończeniu okresu realizacji Projektu Spółdzielnia zobo-

wiązana jest do zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat (tj. 
Projekt nie może być poddawany znaczącym modyfikacjom, a w  
szczególności dotyczy to utrzymania celów, wskaźników produktu 
oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie). 

Małgorzata Żelechowska

Budynek przy ul. Wiejskiej przed i po termomodernizacji
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W  roku 2022 zaplanowano realizację ostatniego – III eta-
pu termomodernizacji 3  budynków mieszkalnych na osiedlu 
Szwedzka - Brzozowa tj. budynków przy ul. Szwedzkiej 21, 
31, 33. Budynki poddawane są pracom termomodernizacyj-
nym w  ramach realizacji projektu pod nazwą: ”Podniesienie 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego zlokalizowanych 
na osiedlu Szwedzka-Brzozowa w  Zamościu, poprzez ich 
termomodernizację” realizowanego w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energe-
tyczna sektora mieszkaniowego. 

Całkowita wartość Projektu - 5 681 858,92 zł., koszty kwa-
lifikowane - 4 561 247,29 zł., wkład własny - 2 948 705,49 zł., 
koszty pozaprojektowe - 1 298 640 zł. Kwota dofinansowania 
2 733 153,43 zł.

Cały Projekt obejmuje swoim zakresem realizację prac pod-
noszących efektywność energetyczną wraz z budową instalacji 
solarnej wspomagającej podgrzanie centralnej ciepłej wody  
5 budynków mieszkalnych zlo-
kalizowanych przy ul. Brzozo-
wa 20, Brzozowa 26, Szwedzka 
21, Szwedzka 31, Szwedzka 33. 

W roku 2019 zrealizowany 
został I  etap prac polegający 
na termomodernizacji bu-

dynku przy ul. Brzozowej 20 oraz budowa instalacji solarnej 
wspomagającej podgrzanie centralnej ciepłej wody. W roku 
2021 prace termomodernizacyjne zostały przeprowadzone 
na budynku przy ul. Brzozowej 26. Obecnie ogłoszony został 
przetarg na wybór Wykonawców do realizacji ostatniego III 
etapu prac w roku 2022. 

W ramach Projektu na budynkach wykonywane są nastę-
pujące prace: 
• Wypełnienie złączy płyt Wk – 70 
• Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką 

elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej
• Docieplenie stropodachu 
• Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, 

kratek wentylacyjnych
• Wymiana wyłazów dachowych 
• Wymiana zaworów podpionowych i  termostatycznych 

w mieszkaniach
• Regulacja instalacji c.o, montaż podzielników kosztów oraz 

wdrożenie systemu monitorowania i  zarządzania energią 
cieplną. 

Ponadto poza projektem realizowane są 
prace związane z  remontem balkonów wraz 
z wymiana balustrad balkonowych, montaż za-
daszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji, 
remont cokołu i ścian bocznych balkonów. 

Uzyskane wsparcie środkami Unijnymi 
jest na poziomie ok 55% kosztów kwalifiko-
wanych zadania, czyli kosztów prac mających 
bezpośredni wpływ na uzyskanie oszczędności 
w zużyciu ciepła. Głównym celem Projektu jest 
zwiększenie efektywności wykorzystania ener-

gii cieplnej w budynkach mieszkalnych poprzez kompleksową 
termomodernizację, zwiększenie komfortu zamieszkiwania 
oraz obniżenie kosztów związanych z  ogrzewaniem budyn-
ków. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią 
się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 
35%, co w konsekwencji przyczyni się do ochrony powietrza 
i poprawy środowiska naturalnego. 

Małgorzata Żelechowska

OSTATNI ETAP REALIZACJI 
PROJEKTU UNIJNEGO NA OSIEDLU 

SZWEDZKA - BRZOZOWA

Budynki przy ul. Brzozowa przed i po termomodernizacji
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W  oparciu o  przepisy Prawa Spółdzielczego ‘’Art.   91.§  1. 
Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, 
a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać 
się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności 
całości jej działania” oraz na podstawie umowy zawartej dnia  
12 maja 2021 roku pomiędzy Związkiem Rewizyjnym Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP w Warszawie a Spółdzielnią Mieszkanio-
wą im. W. Łukasińskiego w Zamościu, w dniach od 6 września 
do 19 listopada 2021 roku została przeprowadzona lustracja 
pełna działalności Spółdzielni, obejmująca okres od 1 stycznia 
2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotem lustracji były 
następujące zagadnienia:
1. Organizacja Spółdzielni: - statut Spółdzielni oraz wewnętrz-

ny system normatywny (badane wg kryterium kompletno-
ści i poprawności merytorycznej regulaminów),— działal-
ność organów Spółdzielni, - struktura organizacyjna służb 
etatowych Spółdzielni.

2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni 
(i budynków z nimi związanych) oraz racjonalność ich wy-
korzystania.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi: - stan ilościowy 

oraz estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i  ich 
otoczenia, - koszty i przychody gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie 
lokali, - gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokali wynajmowanych, - terminowość 
wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i  windykacja 
należności Spółdzielni, - treść umów o  usługi komunalne 

i ich realizacja (dostawa energii cieplnej, wody i kanalizacji, 
wywóz nieczystości stałych, dostawa energii elektrycznej 
i gazu).

5. Gospodarka remontowa w  zasobach mieszkaniowych: - 
nadzór techniczny i  ustalanie potrzeb remontowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych, 
- akumulacja środków finansowych na remonty, - tryb do-
boru wykonawców robót remontowych, treść zawartych 
umów i ich realizacja.

6. Gospodarka finansowa: - stan funduszów, wielkość wolnych 
środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektyw-
ność zaangażowania finansowego Spółdzielni w  zakup 
akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych, - 
rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni, - obsługa spłaty 
kredytów mieszkaniowych, - terminowość regulowania zo-
bowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS,PFRON), - 
dochodzenie należności Spółdzielni, - rozliczenia finansowe 
z członkami z tytułu wkładów.
Ustalenia lustracji zawarte zostały w protokole lustracji, któ-

ry będzie podstawą do wydania   listu polustracyjnego. Proto-
kół lustracji wraz listem polustracyjnym i wydanymi zalecenia-
mi i wnioskami omawiany będzie na plenarnym posiedzeniu 
Rady Nadzorczej, a  następnie w myśl dyspozycji art.93 &1b i &4 
Prawa Spółdzielczego List polustracyjny przedstawiony zosta-
nie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

/Informację dotyczącą wniosków i zaleceń zawartych w li-
ście polustracyjnym przedstawimy w kolejnym wydaniu maga-
zynu Nasz Dom/

LUSTRACJA – obowiązkowa  
weryfikacja legalności, gospodarności  

i rzetelności działania Spółdzielni

Polski Ład stał się faktem, a  zdecydowana większość roz-
wiązań wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku. Skala zmian 
jest bezprecedensowa, duża, to wyzwanie dla każdego zespołu 
pracowników zajmujących się podatkami. Należy zaznaczyć, że 
zmiany przepisów, analizy, uzgodnienia i opinie to ponad 660 
stron przepisów. Do prawidłowego zastosowania zmienionych 
przepisów potrzebni są przede wszystkim  prawnicy, księgowi 
i doradcy podatkowi, którzy w gąszczu zmian muszą odnaleźć 
przepisy dotyczące ich firm. Wszystkie większe firmy oczekują 

Inflacja, Polski Ład i przyszłość spółdzielców w 2022 roku
na wprowadzenie zmian w  programach komputerowych do-
tyczących w pierwszej kolejności programów kadrowo-płaco-
wych, a następnie finansowo-księgowych. Okres na dokonanie 
zmian jest bardzo krótki - tylko jeden miesiąc. Zmiany dotyczą 
też ustawy o  podatkach dochodowych od osób prawnych 
i ustawy o dostawie towarów i usług tzw. VAT. Do najważniej-
szych zmian można zaliczyć:
1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i  wyższy próg 

w skali podatkowej
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2. Podstawa składki zdrowotnej i niemożliwość jej odliczenia
3. Zmiany w zakresie opłacania i odliczania składki zdrowotnej
4. Ulga podatkowa dla klasy średniej
5. Formy opodatkowania- zmiany i ograniczenia
6. Preferencje dla rodzin i seniorów oraz ulgi podatkowe PIT
7. Ograniczenia amortyzacji
8. Nowe podatki dla podatników CIT i PIT
9. Koszty finansowania dłużnego
10. Estoński CIT
11. Grupy VAT jako podatnicy

W tym samym czasie oprócz wdrażania zmian wynikających 
z Polskiego Ładu trwają prace nad opracowaniem 
spółdzielczego planu gospodarczo-finan-
sowego na 2022r. Niemożliwe jest, 
aby nie było reakcji na podwyżki 
cenowe, które jesienią 2021 roku 
funduje nam rząd, samorząd 
i  inne podmioty gospodarcze. 
Wzrost cen centralnego ogrze-
wania, ciepłej wody, gazu, ener-
gii elektrycznej, paliwa, podatku 
od nieruchomości i pochodnych z tym 
związanych, na które Spółdzielnia nie ma jak 
się okazuje, żadnego wpływu. Narzucone przez innych 
zmiany cen - podwyżki Spółdzielnia musi uwzględnić w kalku-
lowaniu  opłat na pokrycie wyższych kosztów. 

Nie uwzględniając podwyżek cen i nie uwzględniając ich  
w kalkulowaniu opłat  Rada Nadzorcza i Zarząd może narazić 
Spółdzielnię  na stworzenie zagrożenia płynności finansowej 
i  bezpieczeństwa finansowego. Takie działania mogą być 
zdefiniowane jako działania na szkodę Spółdzielni i podlega-
ją odpowiedzialności karnej. To co nas czeka? Poza inflacją, 
którą wszyscy już odczuwamy w naszych portfelach, musimy 
liczyć się ze znacznymi podwyżkami cen materiałów niezbęd-
nych do utrzymania  substancji mieszkaniowej, infrastruktury 

i  terenów zielonych, a  także usług z  nimi związanych. Suma 
wszystkich podwyżek może okazać się trudna do udźwignię-
cia, zwłaszcza przez mniej zamożnych, przez pozbawionych 
pracy, chorych, w tym rencistów i emerytów. Osłony rządowe, 
dodatki socjalne, wszystkie świadczenia pomocowe mogą być 
niewystarczające dla budżetów domowych. Oczywistym jest 
fakt, że Spółdzielnia musi uwzględnić wzrost wymienionych 
wyżej cen. Musi wdrożyć podwyżki opłat, ponieważ pojawiłby 
się zarzut niegospodarności i narażenie Spółdzielni, jako cało-
ści na poważne kłopoty. Rada Nadzorcza i Zarząd poświęcają 
wiele godzin obrad, spotkań, konsultacji by chronić spółdziel-

ców przed skutkami narzuconych podwyżek. Nie 
wszystkie nasze petycje znajdują jednak 

zrozumienie. Jednym słowem nie-
uchronne są podwyżki podatku 

od nieruchomości przyjęte przez 
Radę Miasta Zamościa, jak rów-
nież podwyżka opłat eksploata-
cyjnych, która jest konsekwencją 

wzrostu cen paliw, energii, wzro-
stu minimalnego wynagrodzenia, 

usług, materiałów i pochodnych z tym 
związanych. Spółdzielnia prowadzi ewiden-

cję kosztów i przychodów z podziałem na nieruchomości. 
W oparciu o indywidualne cechy nieruchomości takie jak wiel-
kość zajmowanej działki, powierzchnia użytkowa budynku,  
ilość mieszkań oraz przewidywany wynik finansowy na dzień 
31.12.2021 r. zostanie opracowany plan finansowo-gospodar-
czy na 2022 rok, który będzie musiał uwzględnić wyżej wymie-
nione uwarunkowania wzrostu cen towarów i usług. Oszczęd-
ności, racjonalizacja wydatków, rezygnacja z prorozwojowych 
projektów ma zniwelować bolesne wzrosty cen, a co za tym 
idzie zmniejszenie wzrostu opłat za utrzymanie mieszkania. 
Czy to wystarczy aby przyszłość 2022 roku była mniej bolesna 
dla portfela spółdzielcy? 

Stanisława Dziaduszek

W  dniach 22 i  23 września 2021 roku nieznani wówczas 
sprawcy dokonali uszkodzenia cudzego mienia poprzez na-
niesienie napisów na budynkach mieszkalnych, garażach, 
przystankach oraz innych elementach małej architektury. 
Zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie internetowej 
Komendy Miejskiej Policji w Zamościu malunki zostały wyko-
nane w kilkunastu miejscach na terenie miasta Zamościa oraz 
miasta i gminy Szczebrzeszyn. W większości przypadków treść 

ANTYPANDEMICZNY WANDALIZM
napisów podważała prawdziwość pandemii oraz głosiła hasła 
antyszczepionkowe. Były również takie, które zawierały groźby 
kierowane wobec członków polskiego rządu. Ten fakt wpłynął 
na kwalifikację popełnionego czynu zabronionego, który został 
uznany za przestępstwo zagrożone karą 5 lat więzienia. W wy-
niku prowadzonego przez Policję śledztwa udało się ustalić 
sprawców, wobec których zastosowano dozór policyjny. Osta-
teczną decyzję w ich sprawie podejmie Sąd.
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Treści podważające pandemię oraz zasadność szczepienia 
naniesiono również na  budynkach naszej Spółdzielni. Znacz-
nych rozmiarów napisy umieszczone zostały na budynkach 
przy ulicy Ciepłej 1 i 4 oraz Piłsudskiego 15 i 19. Ten wyjątkowy 
akt wandalizmu dotyczy nieruchomości poddanych niedaw-
no kompleksowej termomodernizacji. W wyniku wykonanych 
przez Spółdzielnię oraz sfinansowanych przez mieszkańców 
prac remontowo-modernizacyjnych budynki otrzymały nowe 
elewacje, które w akcie ludzkiej bezmyślności zostały uszkodzo-
ne. Takie działanie naraziło mieszkańców na straty finansowe. 
Tylko w naszej Spółdzielni koszt zamalowania napisów przekro-
czył kwotę trzech tysiące złotych.

Natychmiast po stwierdzeniu dewastacji Zarząd Spół-
dzielni zgłosił sprawę do Komendy Miejskiej Policji w Zamo-
ściu oczekując ustalenia, ukarania, a następnie zobowiązania 
sprawcy lub sprawców do naprawienia wyrządzonej szkody. 

Z uwagi na treść napisów podważających prawdziwość pan-
demii, która pochłonęła wiele ofiar również wśród mieszkań-
ców oraz pracowników naszej Spółdzielni, szkodliwe spo-
łecznie napisy zostały bezzwłocznie zamalowane. W  ocenie 
Zarządu Spółdzielni podsycanie negatywnych nastrojów 
społecznych przy jednoczesnym niszczeniu cudzego mienia 
powinno być z całą stanowczością napiętnowane. Dotyczy to 
przede wszystkim budowania poczucia lęku i zagrożenia po-
przez stwierdzenie, że szczepienia są narzędziem depopulacji, 
czyli  prowadzą do  śmierci. Jak widać nie wszyscy zamojscy 
zarządcy lub właściciele nieruchomości stanowczo potępiają 
tego typu napisy, które pomimo upływu czasu do chwili obec-
nej nie zostały usunięte. 

Pomijając merytoryczną treść dyskusji o prawdziwości pan-
demii oraz skuteczności lub  szkodliwości szczepionek warto 

zwrócić uwagę na poziom i kulturę prowadzonej w tym przed-
miocie dyskusji. Dotyczy to przede wszystkim Internetu, ale 
także treści zauważalnych w przestrzeni publicznej. Na kilku za-
mojskich budynkach zawieszone zostały billboardy promujące 
szczepienia. Przy wizerunku mężczyzny widnieje napis „Proszę, 
szczepcie się”. Nikt w tym przypadku nikogo nie straszy, a jedy-
nie zachęca do słusznego w ocenie osoby promującej szczepie-
nia postępowania. Zestawiając to z  treścią napisów naniesio-
nych farbą na nowych elewacjach budynków wielorodzinnych 
trudno nie zauważyć oczywistej różnicy we  wspomnianym 
wcześniej poziomie oraz kulturze debaty o  słuszności walki 
z pandemią. Walki z wirusem, który niezależnie od prezentowa-
nych poglądów w znaczącym stopniu odmienił nasze dotych-
czasowe życie.

W  tej całej sprawie związanej z  niszczeniem cudzego 
mienia najbardziej zastanawiającym oraz niezrozumiałym 

jest fakt łączenia dewastacji czyjegoś mienia z  postawą 
patriotyczną. Umieszczenie na ścianach budynków tuż 
obok napisów antypandemicznych legendarnego znaku 
symbolizującego Polskę Walczącą należy uznać za wielkie 
nadużycie. W końcu nikt nikogo nie przymusza do szcze-
pień, które wciąż są dobrowolne i z pewnością takie pozo-
staną. Biorąc pod uwagę potwierdzone do chwili obecnej 
na całym świecie ponad 5 milionów zgonów wywołanych 
coronawirusem COVID-19 stwierdzenie, że pandemia jest 
fałszywa wydaje się absurdalne i  niedorzeczne.  Jedno 
jest w  tym przypadku oczywiste oraz pewne. Niszczenie 
naszego wspólnego mienia podpisywane znakiem Polski 
Walczącej to bezsprzeczny i  niepodważalny przykład „fał-
szywego patriotyzmu”. 

Krzysztof Krzysztoń
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Prawidłowa, dokładna, a  przede wszystkim skuteczna se-
gregacja odpadów komunalnych  jest  obowiązkiem każdego 
mieszkańca wynikającym wprost z przepisów prawa. W prak-
tyce z realizacją tego obowiązku bywa jednak różnie, dlatego 
rządzący wciąż poszukują sposobów, aby do takiej segregacji 
zachęcić lub w  drodze regulacji prawnych przymusić. Jed-
nym  ze  sposobów mających przyczynić się do wyższego niż 
dotychczas poziomu recyklingu śmieci ma być system iden-
tyfikacji odpadów komunalnych. W praktyce identyfikacja od-
padów oznacza możliwość ustalenia właściciela konkretnych 
śmieci, celem kontroli stopnia realizacji nałożonego obowiązku.

W wyniku decyzji podjętej przez władze miasta Zamościa 
taki system został wprowadzony na części osiedli budownictwa 
wielorodzinnego. W  pierwszym etapie na terenie miasta po-
wstało siedem nowoczesnych gniazd odpadów komunalnych 
w sześciu lokalizacjach. Pilotażowy projekt objął łącznie 22 
budynki wielolokalowe, w  których zlokalizowanych 
jest około 800 gospodarstw domowych. Nowym 
systemem objęci zostali między innymi mieszkań-
cy naszej Spółdzielni, zamieszkali w  budynkach 
przy ulicy Redutowej 2 i 4 oraz Kilińskiego 
42. O wyborze ustalonych przez Miasto Za-
mość  lokalizacji zadecydował zamknięty 
charakter nieruchomości. Całość prac 
związanych z  wymianą pojemników na 
nowe, umożliwiające identyfikację odpa-
dów komunalnych, została sfinansowana 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W ramach wymiany pojemników dotychczasowe kontene-
ry oraz pojemniki na surowce wtórne zastąpione zostały meta-
lowymi obudowami modułowymi sterowanymi elektronicznie. 
W obudowach umieszczone są tradycyjne pojemniki na pięć 
obowiązujących na terenie miasta Zamościa frakcji odpadów, 
tj. odpady zmieszane, tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło 
oraz  bioodpady. Teren został zabezpieczony monitoringiem 
wizyjnym wyposażonym w czujniki ruchu. Każdy właściciel lo-
kalu objętego systemem identyfikacji odpadów komunalnych 
otrzymał tzw. pakiet startowy zawierający między innymi kom-
plet charakterystycznych naklejek, odmiennych kolorystycznie 
dla poszczególnych frakcji. Aby  wrzucić odpady do  konkret-
nego pojemnika należy umieścić je w worku, na którym powi-
nien być naklejony kod paskowy. Po zeskanowaniu kodu klapa 
otwiera się automatycznie, a następnie zamyka po umieszcze-
niu odpadów w pojemniku. Zamontowana w obudowie waga 
waży ilość odpadów, a elektroniczny system odnotowuje datę 
oraz godzinę dostarczenia ich do pojemnika przez osobę za-

mieszkałą w konkretnym lokalu. Dane dotyczące ilości oraz czę-
stotliwości przekazywanych odpadów są dostępne wyłącznie 
dla osób uprawnionych. Zamieszczone w  obudowie czujniki 
pozwalają na bieżącą kontrolę stanu zapełnienia pojemników 
informując podmiot odpowiedzialny za ich odbiór o koniecz-
ności opróżnienia. 

Wprawdzie dla władz miasta Zamościa głównym celem 
wdrożenia systemu identyfikacji odpadów jest realizacja obo-
wiązku segregacji odpadów komunalnych, kontrola ich jako-
ści, a także usprawnienie zarządzania systemem odpadów, to 
określone profity otrzymali również mieszkańcy. Najważniej-
szą i podstawową korzyścią jest fakt, że w przypadku osób ob-
jętych systemem identyfikacji odpadów komunalnych nie ma 
zastosowania odpowiedzialność zbiorowa za brak segregacji 
odpadów. Skończyć się powinno również zjawisko podrzuca-

nia odpadów, które w przypadku naszych osiedli stało się 
już prawdziwą plagą. Mają temu zapobiec zamknięte 

klapy obudów, które mogą otworzyć wyłącznie 
osoby uprawnione. Dodatkową ochronę dają 
monitorujące teren kamery oraz czujniki infor-

mujące o pozostawieniu śmieci przy pojem-
nikach. Dzięki tym czujnikom system za-

pisze datę i  godzinę podrzucenia śmieci, 
a przede wszystkim wizerunek osoby po-
pełniającej wykroczenie.

Oczywiście jak w każdej sprawie tak rów-
nież w tej pojawią się głosy osób sceptycznie 

nastawionych do systemu identyfikacji odpadów komunal-
nych. Część mieszkańców potraktuje uczestnictwo w projekcie 
jako równoznaczne z nałożeniem dodatkowych obowiązków, 
związanych np. z  koniecznością oznaczenia własnych śmieci. 
Warto jednak przypomnieć, że wspomniany na wstępie obo-
wiązek prawidłowej, dokładnej, a przede wszystkim skutecznej 
segregacji odpadów komunalnych został nałożony na każdego 
z nas już kilka lat temu. Wprawdzie nikt wcześniej nie zobowią-
zywał nas do oznaczania własnych śmieci, to jednak taką możli-
wość wprowadziła przyjęta przez Sejm RP 8 lipca 2021r. nowe-
lizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przepisy dotyczące możliwości wprowadzenia identyfikacji 
odpadów komunalnych oraz  indywidualnego oznakowania 
worków na śmieci wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Budowany na terenie miasta Zamościa System Identy-
fikacji Odpadów Komunalnych to  niewątpliwie wielki krok 
w przyszłość. Już w pierwszych tygodniach funkcjonowania 
pozwoli na  analizę skuteczności realizacji obowiązku segre-
gacji odpadów komunalnych. Z zapewnień władz miasta wy-

System identyfikacji odpadów komunalnych
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nika, że planowane kontrole mają mieć w początkowej fazie 
charakter wyłącznie edukacyjny. Celem kontroli śmieci po-
winno być przede wszystkim korygowanie błędów popełnia-
nych podczas segregacji odpadów, zmierzające do poprawy 
jakości surowców wtórnych, które mogą być przedmiotem 
recyklingu. 

Pierwszy etap wdrożenia na terenie miasta Zamościa Sys-
temu Identyfikacji Odpadów Komunalnych będzie kosztował 4 
miliony złotych. Ponieważ obejmie około trzy procenty wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta kwota wydaje się znacząca. 

W  tym miejscu warto jednak wnikliwie, a  przede wszystkim 
obiektywnie zastanowić się nad zasadnością tego typu wydat-
ków oraz nad tym, jaki mają one cel. Wnioski mogą być różne, 
jednak jedno jest w tym przypadku pewne i nie podlega dys-
kusji. Gdyby bezwzględnie każdy z nas prawidłowo segrego-
wał własne śmieci, wrzucając je  do właściwych pojemników, 
wydawanie publicznych środków finansowych na budowanie 
kosztownego systemu identyfikacji odpadów komunalnych 
straciłoby sens. 

Krzysztof Krzysztoń

Z dniem 15 września 2021 roku zakończyło się głosowanie 
internetowe na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Zamość na rok 2022. Wprawdzie w dniach od 16 do 
24 września przeprowadzane były również zebrania osiedlowe, 
na których mieszkańcy poszczególnych osiedli mogli oddać 
swój głos w  sposób tradycyjny, to jednak jak pokazała dość 
niska frekwencja głosowanie zostało rozstrzygnięte w interne-
cie. Mieszkańców Spółdzielni z pewnością zainteresuje wynik 
głosowań na projekty zgłoszone na naszych osiedlach i w tym 
przypadku jest się czym pochwalić. Oczywiście tego typu po-
chwała należy się wszystkim osobom, które oddały swój głos 
na ważne dla naszych mieszkańców projekty. 

W  przypadku osiedla Orzeszkowej-Reymonta, w  którego 
skład wchodzą największe spółdzielcze zasoby zgłoszonych 
zostało pięć projektów. Najwięcej głosów otrzymał remont cią-
gu pieszo-rowerowego położonego na terenach rekreacyjnych 
wzdłuż rzeki Łabuńki. Łącznie  na  wszystkie projekty oddano 
335 głosów, z czego na remont ciągu 211. Zlokalizowany po-
między ulicą Okrzei oraz ulicą Sadową chodnik z kostki bruko-
wej z wyznaczonym pasem dla rowerzystów jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Liczne ubytki, zapadnięcia oraz nierówno-
ści wąskiego ciągu komunikacyjnego powodują, że niebez-
pieczna nawierzchnia wymaga natychmiastowego remontu. 
Z  uwagi na wysokie koszty realizacji całości projektu remont 
został podzielony na etapy.

Na osiedlu Planty zgłoszone zostały dwa projekty. Najwięcej 
głosów otrzymał projekt remontu miejskiego parkingu położo-
nego po południowej stronie budynków przy ulicy Peowiaków 
78 i 80, którego realizacja będzie służyła naszym mieszkańcom. 
Łącznie na oba projekty oddano 420 głosy, z czego na remont 
parkingu 233. Charakteryzujący się bardzo złym stanem tech-
nicznym parking, z  licznymi zapadnięciami oraz uciążliwym 
zastoiskiem wody zalegającej po opadach deszczu również 
wymaga pilnego remontu. Ten projekt był już zgłaszany w po-

przednich edycjach Budżetu Obywatelskiego, jednak dopiero 
w bieżącym roku udało się go przegłosować.

Kolejnym sukcesem naszych mieszkańców jest wybór 
projektu zgłoszonego na osiedlu Kilińskiego, w ramach które-
go przeprowadzony zostanie remont niewielkiego parkingu 
położonego pomiędzy ulicą Kilińskiego, a  północną ścianą 
szczytową budynku przy ulicy Redutowej 2. W tym przypadku 
na zgłoszone trzy projekty oddano łącznie 386 głosów, z czego 
na ważny dla naszych mieszkańców projekt 240. Podobnie jak 
na osiedlu Planty zwycięski projekt także był już wcześniej zgła-
szany, jednak ostatecznie udało się go przegłosować dopiero 
w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Niestety, nie udało się naszym mieszkańcom przegłosować 
kontynuacji remontu wewnętrznej drogi osiedlowej prowa-
dzącej do spółdzielczego budynku przy ulicy Szwedzkiej 33. 
Na  osiedlu Powiatowa najwięcej głosów otrzymała kontynu-
acja przebudowy uliczek Bukowej i Cisowej. Na pięć zgłoszo-
nych na osiedlu Powiatowa projektów oddano łącznie 537 
głosów, z  czego  na ważny dla naszych mieszkańców projekt 
110. Nie jest to zły wynik, jednak patrząc na ogólna liczbę lokali 
mieszkalnych w  zasobach Spółdzielni położonych na osiedlu 
Szwedzka – Brzozowa osiągnięty rezultat mógłby być zdecydo-
wanie lepszy. 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak zwycięski na osie-
dlu Powiatowa projekt, będący najlepszym przykładem osiąga-
nia celów wydawałoby się niemożliwych. Przy wyjątkowo krót-
kich uliczkach Bukowej i Cisowej zlokalizowanych jest niewiele 
ponad dwadzieścia domów jednorodzinnych, dlatego realiza-
cja tego projektu przy analizie czysto matematycznej nie po-
winna mieć większych szans. Mimo tego na właśnie ten projekt 
oddano łącznie 345 głosów, co w przypadku zamojskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego jest niewątpliwie wynikiem o charakte-
rze rekordowym. Takiego wyniku nie udaje się osiągnąć nawet 
mieszkańcom budownictwa wielorodzinnego, gdzie realizacja 

„Nasz” Budżet Obywatelski
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NOWA TARYFA – WYŻSZE CENY
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nowej taryfy dla ciepła Veolii Wschód sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu, która 
od 16 sierpnia 2021 roku wprowadza wzrost cen ciepła na poziomie 20% zo-
stała złożona przez Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych w Zamościu petycja 
do ww. organu o powtórne przeanalizowanie wniosku przedsiębiorstwa i ta-
ryfy oraz zweryfikowanie stawek cen energii cieplnej. 

Poniżej zamieszczamy ww. petycję wraz z odpowiedzią z Urzędu Regulacji Energetyki:

danego projektu przyniesie korzyść nie dwudziestu paru, ale 
jak w przypadku osiedla Orzeszkowej-Reymonta nawet ponad 
dwóm tysiącom gospodarstw domowych. 

Ten przykład pokazuje, że szansę realizacji ma każdy zgło-
szony projekt, a  o  zwycięstwie decyduje wyłącznie liczba 
oddanych głosów. Rozstrzygnięcie głosowania na osiedlu Po-
wiatowa to najlepszy przykład na to, że w zamojskim Budżecie 
Obywatelskim każde rozstrzygnięcie jest możliwe.

Wracając do wspomnianych wcześniej trzech zwycięskich 
projektów, których realizacja posłuży mieszkańcom przede 
wszystkim naszej Spółdzielni, warto po raz kolejny podzięko-

wać za oddane głosy. Udział w głosowaniu Budżetu Obywatel-
skiego poza czysto technicznym celem jakim jest wykonanie 
np. remontu określonej infrastruktury ma jeszcze jeden waż-
ny aspekt. Głosując razem na wspólny projekt w jakimś stop-
niu jednoczymy się w  potrzebie realizacji określonego celu. 
Z  punktu widzenia korzyści ogólnospołecznych jest to nie-
zmiernie ważne oraz  wartościowe. Razem możemy osiągnąć 
więcej, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców do czynnego udziału w kolejnym głosowaniu Budżetu 
Obywatelskiego.

 Krzysztof Krzysztoń
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Energia cieplna oraz działania zmierzające do jej oszczędza-
nia są bardzo popularnym tematem zarówno w Polsce, jak i na 
świecie. Wiele mówi się o odnawialnych źródłach energii, dzięki 
którym zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska oraz obniżą 
się koszty ciepła ze źródeł konwencjonalnych. Często zwraca 
się uwagę na racjonalne korzystanie z  ciepła, które wpływa 
dodatnio na nasze samopoczucie oraz przynosi korzyści także 
naszemu domowemu budżetowi. Na szczególną uwagę zasłu-
guje fakt, że koszty centralnego ogrzewania co roku sukcesyw-
nie rosną. Ostatnia podwyżka (od 16 sierpnia br.) spowodowała 
wzrost cen ciepła o ok. 20%. Pomimo tego, że wielokrotnie już 
pisaliśmy artykuły w naszej gazetce, to po raz kolejny wracamy  
do tego tematu. 

Pomimo szeroko przeprowadzonej termomoderniza-
cji budynków w  dalszym ciągu Administracje Osiedlowe 
otrzymują  zgłoszenia o zimnym grzejniku.  Dla wielu 
mieszkańców oznacza to 
brak ogrzewania i  spadek 
temperatury w  mieszkaniu. 
Zimny grzejnik nie świadczy 
o tym, że w pomieszczeniu 
jest zimno. Temperatura 
w  mieszkaniu jest właści-
wa, gdyż zadziałał zawór 
termostatyczny odcinający 
dopływ ciepła przy tempe-
raturze w mieszkaniu powyżej 
200C. Nie musimy też otwierać okien, 
żeby obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Żąda-
ną temperaturę w pomieszczeniu możemy ustawić dzięki za-
montowanym przy grzejnikach zaworom termostatycznym. 
Temperatura powinna być dostosowana do funkcji pomiesz-
czeń oraz do czasu, jaki w  nich spędzamy. Komfort cieplny 
w mieszkaniu to temperatura ok. 200C, niejednokrotnie uzy-
skana przy częściowo ciepłym lub zimnym grzejniku. Pomiar 
temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu odbywa się dzię-
ki znajdującej się wewnątrz głowicy termostatycznej cieczy, 
reagującej na zmiany temperatury otoczenia. W  momencie 
uzyskania w  pomieszczeniu żądanej temperatury głowica 
termostatyczna zamyka zawór, czyli wyłącza lub ogranicza do 
określonego minimum przepływ gorącej wody przez grzej-
nik. W związku z powyższym grzejnik może być przez pewien 
okres czasu całkowicie lub częściowo zimny. Sytuacja taka 
nie świadczy o zapowietrzeniu czy całkowitym zaprzestaniu 

grzania przez grzejnik. W chwili, gdy w pomieszczeniu obniży 
się temperatura ponownie głowica zaworu termostatyczne-
go samoczynnie zadziała i zwiększy przepływ gorącej wody 
przez grzejnik, tak by w pomieszczeniu – mieszkaniu utrzymy-
wała się temperatura, której wysokość będzie ustalona przez 
odpowiednie położenie pokrętła zaworu termostatycznego. 
Niemniej jednak zdarza się, że grzejnik w  dłuższym okresie 
nie grzeje. Taki fakt należy zgłosić do administracji osiedlowej, 
która zobowiązana jest do podjęcia odpowiednich działań 
naprawczych i udzielenia pomocy w rozwiązaniu problemu. 

W budynkach, które zostały docieplone w latach 2019-2021 
przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego, stare zawory termostatyczne zosta-
ły kompleksowo wymienione na nowe. Nowe głowice przy za-
worach termostatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi posiadają ograniczenie temperaturowe do160C, co oznacza, 
że temperatura w pomieszczeniu nie powinna spaść poniżej tej 

wartości. Jeżeli średnia temperatura w pomieszczeniu 
osiągnie wartość 160C wówczas zawór 

termostatyczny samoczyn-
nie zostanie odblokowany 
i  grzejnik zacznie grzać 

pomimo całkowitego za-
kręcenia zaworu. To zjawisko 
możecie Państwo zaobserwo-
wać podczas dłuższego wie-
trzenia mieszkania. Mimo przy-
kręconej głowicy na minimum, 
grzejnik po pewnym czasie za-
czyna grzać. Często pojawia się 

pytanie: jak długo można mieć otwarte 
okno, żeby grzejnik nie grzał? Trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zależy to przede wszyst-
kim od temperatury w pomieszczeniu oraz warunków pogo-
dowych m. in. temperatury zewnętrznej czy wiatru. Oczywi-
stym faktem jest to, że duży mróz i zimny wiatr bardzo szybko 
powodują wychłodzenie wietrzonego pomieszczenia. Czas 
wietrzenia mieszkania należy samemu dostosować do warun-
ków atmosferycznych panujących w  danej chwili i  obserwo-
wać temperaturę wewnątrz mieszkania. Z naszej strony zaleca-
my częste i krótkie wietrzenie pomieszczenia. 

Oprócz nowych zaworów termostatycznych na grzejnikach 
mieszkaniowych (wyjątek stanowią łazienki) zostały zamonto-
wane elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewa-

OSZCZĘDZANIE CIEPŁA – ZAWORY 
TERMOSTATYCZNE I PODZIELNIKI
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nia. Liczne pytania ze strony mieszkańców dotyczące sposobu 
rozliczenia zużycia energii cieplnej powodują, że istnieje po-
trzeba  przybliżenia  tego tematu jeszcze raz.

Na całkowite koszty centralnego ogrzewania bez względu 
na sposób ich rozliczania składają się:
• koszty niezależne (stałe) wynikające z  zamówionej mocy 

dla danego budynku oraz opłaty przesyłowej za zamówio-
ną moc,

• koszty zależne (zmienne) za pobrane ciepło w  budynku 
oraz zmierzone przez ciepłomierz w danym budynku i opła-
tę przesyłową za ciepło dostarczone do budynku.
Metoda rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 

z  uwzględnieniem podzielników kosztów zmienia jedynie 
częstotliwość ich rozliczania oraz podział. Całkowite koszty 
centralnego ogrzewania, które do tej pory rozliczane były 
dwa razy w roku, teraz będą rozliczane raz w roku  po zakoń-
czeniu każdego sezonu grzewczego. Ilość pobranego ciepła 
przez dany budynek mierzona jest tak jak dotychczas przez 
ciepłomierz zainstalowany w węźle centralnego ogrzewania. 
Zmieni się podział kosztów centralnego ogrzewania. Koszty 
stałe (niezależne) dalej rozliczane będą na 1 m2 powierzchni 
użytkowej mieszkania, natomiast koszty zmienne dzielone 
będą w proporcji:
• 35% koszty zmienne dzielone proporcjonalnie do wskazań 

podzielników z uwzględnieniem współczynników korygu-
jących zależnych od mocy grzejnika i usytuowania mieszka-
nia w bryle budynku,

• 35% koszty zmienne zależne od wskazań średniej tempera-
tury w mieszkaniu,

• 30% koszty zmienne wspólne, na wielkość których mają 
wpływ grzejniki na klatkach schodowych i w łazienkach. 
Ta część kosztów rozliczana będzie proporcjonalnie na m2 
powierzchni użytkowej lokali. Z  uwagi na liczne pytania 
dotyczące ceny jednej jednostki zarejestrowanej przez 
podzielnik kosztów wyjaśniam, że wartość ta jest wyli-
czana po zakończeniu sezonu grzewczego. Na podstawie 
rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania w danym 
budynku i  sumy wszystkich jednostek zarejestrowanych 
przez podzielniki w  całym budynku zostaje ustalona 
cena jednej jednostki. W  przypadku braku podzielnika 
w mieszkaniu lub jego uszkodzenia z winy użytkownika 
mieszkania do rozliczenia kosztów przyjmuje się wska-
zanie według maksymalnego zużycia ciepła w budynku. 
W  przypadku awarii podzielnika/ów, koszty ogrzewania 
zostaną wyliczone według średniego zużycia w  budyn-
ku.  Montaż podzielników ma zachęcać do racjonalnego 
korzystania z ciepła oraz wprowadzać bardziej „sprawie-
dliwy” sposób obciążania kosztami użytkowników. Istotą 
tej zasady jest to, żeby rachunek odzwierciedlał indy-
widualne zużycie ciepła w  poszczególnych pomiesz-
czeniach. Kto zużywa dużo ciepła - płaci więcej od 
tego, który w  racjonalny sposób korzysta z niego i zu-
żywa mniej energii cieplnej. Reasumując, każdy właściciel 
mieszkania otrzyma po sezonie grzewczym indywidualne 
rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania adekwatne 
do ilości zużytego ciepła.

Justyna Pańczyk

Liczniki i podzielniki ciepła będą obowiązkowe w każdym mieszkaniu

I N F O R M A C J A  - K O M U N I K A T
Nowy poziom cen na wodę i ścieki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Spółka z o. o. w Zamościu wynika z Decyzji  

nr LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r. ogłoszonej w dniu 27.09.2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny.

Nowa cena obowiązuje od 5 października 2021 r. i wynosi 7,94 zł/m3
/Link do strony z obowiązującą taryfą: https//wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego informuje, że rozliczenie zużycia wody i ścieków za II półrocze 2021 r. 
nastąpi na podstawie średniej ceny t. j. dotychczasowej ceny wody i ścieków 7,71 zł/m3 obowiązującej do 04.10.2021 r. oraz 
nowej ceny 7,94 zł/m3 obowiązującej od 05.10.2021 r.

Według projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska w każdym mieszkaniu będą musiały zostać za-
montowane indywidualne liczniki ciepła lub podzielniki.

Nowe przepisy dotyczyć będą wszystkich właścicieli nie-
ruchomości wielorodzinnych- zarówno nowych, jak i starych. 
Ministerstwo twierdzi, że rozwiązanie to zapewni właścicie-
lom i lokatorom sprawiedliwszy niż dotychczas podział kosz-

tów ogrzewania, eliminując sytuacje, gdy za jednych właści-
cieli- lokatorów częściowe koszty ponosili inni lokatorzy. 
Ministerstwo klimatu twierdzi również, że dzięki wprowadze-
niu podzielników właściciele i lokatorzy otrzymają komplek-
sowe informacje na temat kosztów ogrzewania, co pozwoli 
im lepiej planować swoje wydatki. 
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Zgodnie z  art.83 ust. 2 ustawy o  Spółdzielniach Miesz-
kaniowych Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków przy-
najmniej raz w  roku w  ciągu 6 miesięcy po upływie roku 
obrachunkowego. Dla naszej Spółdzielni rok obrachunko-
wy kończy się z dniem 31 grudnia. Zgodnie z art. 90 ustawy  
z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych ustaw – „jeżeli ustawo-
wy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni albo 
zebranie właścicieli lokali przypada  w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwają-
cego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszone-
go bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia  w życie 
niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia 
odwołania tego stanu”.

Obecnie nie jest możliwe stwierdzenie, kiedy stan epidemii 
zostanie w  Polsce odwołany, stąd też nasza Spółdzielnia nie 

zwołuje Walnego Zgromadzenia Członków. Wyniki bilanso-
we za 2019 rok w kwocie 958 503,55 zł oraz za 2020 w kwo-
cie 755 087,57 zł wraz ze sprawozdaniem finansowym zostały 
zweryfikowane przez Niezależnego Biegłego Rewidenta i uzy-
skały pozytywną opinię. Oba sprawozdania finansowe złożo-
ne zostały w ustawowym terminie, pomimo niezatwierdzenia 
przez Walne Zgromadzenie Członków, w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. W świetle wydanych opinii Niezależnego Biegłego 
Rewidenta sprawozdania finansowe za lata 2019 i 2020 przed-
stawiły rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółdzielni i  zostały sporządzone zgodnie z  wymaganymi 
przepisami ustawy o  rachunkowości i  przyjętą polityką ra-
chunkowości. 

Najbliższe, możliwe organizacyjnie bez zagrożeń epide-
micznych Walne Zgromadzenie Członków zobowiązane bę-
dzie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
i wyników za 2019 rok, 2020 rok i być może za 2021 rok.

WYNIKI BILANSOWE W ZAWIESZENIU!
Kiedy Walne?

Podstawowym wyposażeniem każdego lokalu mieszkal-
nego są różnego rodzaju sprzęty AGD, RTV oraz komputery. 
W  niemal każdym mieszkaniu znajdziemy lodówkę, pralkę, 
kuchenkę gazową lub elektryczną, a także wiele innych urzą-
dzeń w  kategorii AGD. Normą jest również telewizor, radio, 
komputer oraz inne sprzęty RTV. Urządzenia te mają przede 
wszystkim ułatwiać i  uprzyjemniać nam życie, a  jedyną ich 
wadą jest to, że czasem się psują. Nie 
jest to problemem, jeżeli do ta-
kiego zdarzenia doszło w  okresie 
ochrony gwarancyjnej. W  takim 
przypadku sprzęt naprawiany jest 
nieodpłatnie w  ramach gwaran-
cji udzielonej przez producenta 
lub  sprzedawcę. Gorzej, gdy nasz 
sprzęt uległ awarii po okresie gwaran-
cyjnym, narażając nas na często niemały wy-
datek związany z koniecznością pokrycia kosztów jego napra-
wy. Zdarza się, że koszt naprawy sprzętu potrafi przewyższyć 
jego wartość. Istnieje nawet opinia, że urządzenia AGD i RTV 
mają określoną z góry żywotność, dlatego psują się zaraz po 
zakończeniu okresu gwarancji. Zjawisko takie noszące nazwę 

„Darmowe” naprawy naszych domowych urządzeń
„postarzania sprzętów” pozwala producentom na uzyskiwanie 
dodatkowych dochodów z produkcji części zamiennych, czyli 
ogólnie mówiąc z usług serwisowych. Może się zdarzyć, że przy 
zakupie urządzenia sprzedawca zaoferuje nam wykupienie 
przedłu- żenia gwarancji. Jest to dobre rozwiązanie, jed-

nak wiążące się z  dodatkowymi kosztami. 
W tym przypadku sprzęt staje się przy 
zakupie droższy, ponieważ przedłuże-

nie gwarancji zwiększa jego cenę przy 
zakupie. Kupując nowe urządzenia naj-

częściej otrzymujemy podstawową gwarancję 
wynoszącą 24 miesiące liczoną od dnia 

zakupu. Życzeniem każdego kon-
sumenta byłaby możliwość nieod-
płatnego przedłużenia gwarancji. 

Temu może służyć ochrona, którą możemy 
otrzymać w ramach usługi assistance oferowanej przez niektó-
re towarzystwa ubezpieczeniowe. Przykładem  może służyć 
polisa ubezpieczenia mieszkania „przy  czynszu” oferowana 
pod nazwą „Bezpieczne mieszkanie” przez UNIQA Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Taką ochronę posiada wielu 
mieszkańców naszej Spółdzielni. Ponieważ  usługa  assistance 
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w praktyce może okazać się bardzo przydatna oraz cenna, war-
to by każdy ubezpieczony miał pełną świadomość przysługują-
cych korzyści.

  Oczywiście nic nie ma za darmo. Aby zostać objętym ochro-
ną assistance należy posiadać polisę ubezpieczenia mieszkania 
„przy czynszu”, którego raty mieszkańcy naszej Spółdzielni 
opłacają razem z należnościami za mieszkanie. Usługa assistan-
ce przysługuje każdemu ubezpieczonemu posiadającemu 
sumę ubezpieczenia mieszkania wynoszącą co najmniej 10.000 
złotych oraz ubezpieczenie mieszkania oferowane pod nazwą 
„Bezpieczne Mieszkanie”. W nowym produkcie ochrona nasze-
go sprzętu RTV, AGD oraz komputerów została znacząco roz-
szerzona. Aby taką ochronę otrzymać wystarczy zawrzeć odpo-
wiednią polisę. 

Ponieważ analizujemy możliwość naprawy naszego sprzę-
tu RTV, AGD i komputerów w ramach zawartego ubezpieczenia 
mieszkania warto wiedzieć, że ubezpieczyciel zobowiązany jest 
do zorganizowania oraz sfinansowania do kwoty 1.500,00 zło-
tych naprawy naszego sprzętu, który uległ awarii uniemożliwia-
jącej korzystanie z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Z  usługi  można skorzystać dwa razy w  roku polisowym dla 
każdej z kategorii sprzętu, który stanowi własność ubezpieczo-
nego i znajduje się w miejscu ubezpieczenia oraz jest wykorzy-
stywany wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia, których 
szczegółowy wykaz oraz opis zawarty został w pkt. 122 ppkt. 
28), 29) i 30) SWU powinny być zakupione przez ubezpieczone-
go jako fabrycznie nowe oraz w chwili awarii nie powinny być 
objęte gwarancją producenta. W przypadku sprzętu RTV i AGD 
od chwili zakupu nie może upłynąć więcej niż 8 lat. Dla sprzętu 
komputerowego okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat. Przy 
braku dokumentu potwierdzającego zakup (faktura lub para-
gon) postawą jest wiek sprzętu, który można ustalić w oparciu 
o  informacje zawarte na tabliczce znamionowej. Zwyczajo-
wo poza parametrami technicznymi sprzętu na tabliczce zna-
mionowej zamieszczana jest data produkcji.

W ramach Ubezpieczenia Przedłużonej Ochrony, rozpoczy-
nającej się po upływie gwarancji udzielonej przez producenta, 
ubezpieczony otrzymuje przedłużoną ochronę na wypadek 
awarii konkretnych urządzeń: pralki, lodówki, odbiornika te-
lewizyjnego, okapu kuchennego, piekarnika oraz kuchni ga-
zowych lub elektrycznych. Zakupiony  w  punkcie sprzedaży 
detalicznej jako  fabrycznie nowy sprzęt w  przypadku awarii 
podlega naprawie lub wypłacie odszkodowania do  kwoty 
2.500,00 zł. Z takiej usługi ubezpieczony może skorzystać raz 
w roku polisowym. W tym przypadku od chwili zakupu do mo-
mentu awarii nie może upłynąć więcej niż 5 lat. 

Wprawdzie brzmi to niewiarygodnie, jednak taka ochrona 
działa i  jest realizowana w praktyce. Przykładem może służyć 
zdarzenie o  jakim poinformowała niedawno mieszkanka jed-
nego  z  budynków osiedla Wiejska, która zgłosiła na infolinię 
nie działający piekarnik w kuchence gazowo-elektrycznej. Po 
dwóch dniach od telefonicznego zgłoszenia w  mieszkaniu 
zjawił się fachowiec stwierdzając uszkodzenie termostatu. Bez-
zwłocznie zamówił niesprawną część, którą  zamontował po 
trzech dniach od chwili zdiagnozowania usterki. Cały rachunek 
za naprawę w tym przypadku został pokryty przez ubezpieczy-
ciela, a nasza mieszkanka nie poniosła w związku z naprawą 
swojej kuchenki żadnych dodatkowych kosztów. Naprawa zo-
stała wykonana nieodpłatnie w ramach zawartego ubezpiecze-
nia mieszkania.

Warto powtórzyć, że w życiu nic nie ma za darmo, a  jeśli 
ktoś twierdzi inaczej jest w poważnym błędzie. Powyższe nie 
oznacza, że nie można otrzymać więcej za mniej i z taką właśnie 
sytuacją będziemy mieli do czynienia zgłaszając awarię sprzętu 
AGD, RTV lub komputerów do naszego ubezpieczyciela. Prze-
dłużona nawet do ośmiu lat gwarancja to zdecydowanie ku-
sząca oferta, z której naprawdę warto skorzystać. Pamiętajmy, 
że każdy z nas może taką ochronę posiadać w ramach zawartej 
polisy ubezpieczenia własnego mieszkania.

Krzysztof Krzysztoń

Zamieszkiwanie w zasobach budownictwa wielorodzinne-
go wiąże się z koniecznością akceptacji obecności w naszym 
otoczeniu innych osób. Wszyscy mieszkańcy mają równe pra-
wa związane z  zamieszkiwaniem, szczególnie w  zakresie ko-
rzystania z części wspólnych nieruchomości. Nie ma przy tym 
znaczenia, czy ktoś jest właścicielem, czy najemcą lokalu. Do-
stęp do części wspólnych nieruchomości przysługuje każdemu 
mieszkańcowi i nikt nie może go ograniczać. Nie ma tutaj rów-
nież znaczenia okres zamieszkiwania w nieruchomości. Każdy 

Sąsiedzka dyskryminacja
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nowy właściciel nabywając lokal mieszkalny automatycznie 
otrzymuje wszystkie uprawnienia przysługujące poprzednie-
mu właścicielowi mieszkania. Uprawnienia te można przenieść 
na najemcę w drodze umowy najmu lokalu.

Sprawa wydaje się czytelna i  oczywista, jednak w  prak-
tyce co pewien czas pojawiają się sąsiedzkie spory, których 
głównym motywem jest brak akceptacji praw innych osób. 
Najczęściej  chodzi  tutaj o  mieszkańców, którzy wprowadzili 
się niedawno, a dodatkowo są „tylko” najemcami. Zdarzają się 
przypadki, że osobom takim ograniczany jest dostęp do czę-
ści wspólnych nieruchomości np. do suszarni lub wózkowni. 
Jako główny argument przedstawiany jest brak  zaufania do 
„obcych”, którzy swoją obecnością zakłócają „starym mieszkań-
com” dotychczasowy spokój. 

Naturalnym zjawiskiem społecznym jest wymiana pokole-
niowa, w  wyniku której lokal zamieszkiwany wcześniej przez 
osobę starszą, może zostać z  dnia na dzień zasiedlony przez 
rodzinę z małymi dziećmi. Dotychczasowa cisza i spokój staje 
się przeszłością, a ponieważ przyzwyczajenie jest drugą naturą 
człowieka zawsze znajdą się osoby, którym trudno taką zmianę 
zaakceptować. Widząc nowych, obcych i często głośniejszych 
od poprzednich sąsiadów, kierują się wobec nich niechęcią, 
a nawet uprzedzeniami. W końcu mieszkają tu od samego po-
czątku i są u siebie, więc jakim prawem ktoś zupełnie obcy za-
kłóca im spokój zamieszkiwania.

Problem potęguje nasilające się w ostatnich latach zjawisko 
nabywania mieszkań celem ich wynajmu. Istnieje wśród miesz-
kańców opinia, że właściciel mieszkania wykazuje się większą 
dyscypliną w zakresie przestrzegania porządku domowego niż 
najemca. Zdarzają się przypadki potwierdzające tę opinię. Przy-
kładem są sytuacje, gdy lokal wynajmowany jest młodzieży 
uczącej się. Oczywiście są również tacy najemcy, którzy uważa-
ją, że skoro płacą czynsz najmu to wszystko im wolno. Nie zale-
ży im na dobrych relacjach sąsiedzkich, ponieważ zamieszkują 
tu chwilowo. 

Kolejnym punktem zapalnym są uciążliwości wywołane 
generalnymi remontami nowo nabytych mieszkań. Długo-

trwałe, głośne, a przede wszystkim niezmiernie uciążliwe stu-
kanie lub  wiercenie może skutecznie zniechęcić do nowych 
sąsiadów, których jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć, a tym 
bardziej poznać.

Częstsze niż w mienionych latach zmiany właścicieli lokali, 
wspomniany najem oraz uciążliwe remonty, a  także napięta 
w  ostatnich latach atmosfera społeczna sprawiają, że słynna 
polska gościnność powoli staje się mitem. Oczywiście wina za-
wsze leży gdzieś pośrodku i trudno jednoznacznie obarczyć nią 
wyłącznie jedną stronę ewentualnego konfliktu. Każdy spór są-
siedzki ma jakieś podłoże, a obiektywnie analizując jego przy-
czynę zawsze dojdziemy do wniosku, że wywołanego najczę-
ściej z błahej sprawy konfliktu można było uniknąć. 

Dla administracji spółdzielczej każdy mieszkaniec 
bez względu na tytuł do lokalu lub okres zamieszkiwania ma 
takie same prawa wynikające z obowiązujących przepisów, we-
wnętrznych regulaminów, a  także norm i zasad społecznych. 
Taka  postawa pracowników Spółdzielni jest niejednokrotnie 
negowana przez mieszkańców domagających się większych 
uprawnień wynikających np. z dłuższego okresu zamieszkiwa-
nia w nieruchomości. W praktyce powodem poczucia nadrzęd-
ności własnych praw nad prawami innych osób jest przeważnie 
charakterystyczne dla części naszego społeczeństwa zjawisko 
samolubstwa. Zauważalne jest to niestety coraz częściej w wie-
lu sferach naszego życia.

Aby żyło się lepiej oraz przyjemniej warto za wszelką moż-
liwą cenę unikać sąsiedzkich sporów kierując się w  relacjach 
z sąsiadami wyrozumiałością oraz empatią. Zawsze lepiej mieć 
w swoim otoczeniu przychylne sobie osoby, na które w razie 
potrzeby moglibyśmy liczyć. Zrażanie innych osób do siebie 
nie znajduje uzasadnienia, ponieważ w dłuższej perspektywie 
czasu przynosi więcej szkód, niż korzyści. 

W tym miejscu warto odwołać się do jednego z najpopular-
niejszych polskich przysłów, które jak zwykło się mawiać, są mą-
drością narodu. To wyjątkowo trafne przysłowie głosi, że zgoda 
buduje, a niezgoda rujnuje.

Krzysztof Krzysztoń

Jednym ze stałych elementów naszego życia jest budowa-
nie relacji z innymi osobami. Mogą być to np. relacje z bliskimi, 
rodziną lub znajomymi, jak również z osobami całkowicie dla 
nas obcymi.  Spotykając sąsiadów lub robiąc w sklepie zaku-
py wykazujemy się uprzejmością, która  nic nas nie kosztuje. 

Wzajemny szacunek jako podstawa 
właściwych relacji społecznych

Zawsze miło jest spotkać osobę nam życzliwą, ponieważ po-
godne nastawienie do innych daje nam gwarancję budowania 
właściwych relacji opartych przede wszystkim na wzajemnym 
szacunku. Odpowiednie traktowanie należy się każdemu z nas 
i nikt nie ma prawa obrażać lub poniżać innych osób. Niestety 
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takie przypadki się zdarzają, dlatego warto o tym rozmawiać 
i dyskutować piętnując akty nieuzasadnionej agresji.

 Dla Zarządu Spółdzielni wysoki poziom kultury osobi-
stej jest jednym z podstawowych kryteriów przy doborze pra-
cowników. Dotyczy to głównie osób mających codzienny oraz 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Pracownika Spółdzielni 
musi cechować odpowiedzialność i poczucie obowiązku, a tak-
że empatia i wrażliwość na problemy innych osób. Dotyczy to 
głównie pracowników administracji osiedla, 
odpowiedzialnych za bezpośrednią obsłu-
gę administracyjną oraz techniczną miesz-
kańców. Oczywiście może się zdarzyć, 
że w  natłoku różnych problemów jakaś 
sprawa będzie musiała poczekać. Opóźnienie 
w jej realizacji nie jest przejawem złej woli, a je-
dynie konsekwencją okoliczności niezależ-
nych od Spółdzielni. Zdarzają się sytuacje 
w których rozwiązanie konkretnego 
problemu przekracza kompetencje 
pracownika. W  takim przypadku 
ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Spółdzielni. Ważne jest, 
aby każdy mieszkaniec zgłaszający sprawę, problem lub awarię 
został wysłuchany z należnym zainteresowaniem i szacunkiem. 
Nad właściwą oraz profesjonalną obsługą mieszkańców zobo-
wiązani są czuwać kierownicy odpowiednich komórek organi-
zacyjnych nadzorowani przez Zarząd Spółdzielni. 

 Wyrozumiałość oraz poszanowanie pracy innych 
osób nie jest niestety wartością cechującą nasze społeczeń-
stwo. Wprawdzie niezmiernie rzadko, to jednak wciąż poja-
wiają się osoby z góry nastawione negatywnie w stosunku do 
pracowników Spółdzielni. Osoby takie w kontakcie z pracowni-
kiem kierują się uprzedzeniami, a nawet złośliwością. Natych-
miastowe załatwienie swojej często skomplikowanej sprawy 

próbują wymóc agresją, starając się przy okazji poniżyć i upoko-
rzyć pracownika. Osoby wymuszające w ten sposób realizację 
własnej woli używają stwierdzenia, że pracownicy Spółdzielni 
są na ich utrzymaniu. Ten dość często używany i zdecydowanie 
obraźliwy slogan nie ma żadnego uzasadnienia w  rzeczywi-
stości. Utrzymywanie kogoś to sytuacja, w której jedna osoba 
opiekuje się drugą, najczęściej niesamodzielną, zaspokajając 

jej podstawowe potrzeby życiowe. Zatrudnieni 
w Spółdzielni pracownicy wykonują swo-
je obowiązki w ramach zawartych umów 
o pracę, których podstawą są precyzyjnie 

określone zakresy czynności. W dużym 
uproszczeniu świadczą usługę zarzą-
dzania i administrowania, której odbior-
cami są mieszkańcy. Obsługa prawna, 
administracyjna, księgowa oraz  tech-
niczna mieszkańców wykonywana jest 
w  ramach szeroko pojętej „umowy”. 
Obie strony są w tym przypadku równe, 
dlatego powinny darzyć siebie wza-

j e m n y m szacunkiem. Pracownicy Spółdzielni to osoby wy-
kwalifikowane, posiadające szereg uprawnień branżowych. To 
sprawia, że każdy pracownik Spółdzielni przedstawia określoną 
wartość na rynku pracy, na którym z każdym rokiem rośnie za-
potrzebowanie na tzw. fachowców. 

Każdy z  nas ma świadomość, że decydując się na pracę 
w  Spółdzielni zobowiązani jesteśmy wykonywać swoje obo-
wiązki w sposób sumienny, rzetelny oraz w pełni profesjonalny, 
darząc każdego mieszkańca należnym szacunkiem. W zamian 
oczekujemy również szacunku, a przede wszystkim sprawiedli-
wej oraz obiektywnej oceny naszej pracy.

Krzysztof Krzysztoń

Wspieranie inicjatyw związanych z  rozwojem miasta po-
winno być jednym z  głównych zadań magistratu oraz władz 
samorządowych. Dotyczy to zarówno rozwoju gospodarczego 
miasta, jak również wspierania projektów związanych z  bu-
downictwem mieszkaniowym, głównie wielorodzinnym. Po-
prawa warunków bytowych mieszkańców jest bardzo ważna 
i potrzebna, ponieważ komfort zamieszkiwania stał się jednym 
z głównych kryteriów oceny miast pod kątem jakości życia. 

Właściwy rozwój miasta to także poprawa infrastruktu-
ry drogowej, czego najlepszym przykładem są realizowane 
w ostatnim czasie remonty ulic i chodników. Prowadzone na 
szeroką skalę prace drogowe zmieniają warunki naszego ży-

Niewykorzystana szansa remontu nawierzchni ulicy Wiejskiej

cia na lepsze, wygodniejsze oraz oczywiście bezpieczniejsze. 
To bardzo dobry kierunek, który zawdzięczamy właściwemu, 
a przede wszystkim perspektywicznemu zarządzaniu. Wszyscy 
dostrzegamy jak nasze miasto się rozbudowuje i taki ogólno-
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krajowy trend napawa optymizmem. W  końcu w  mniejszym 
lub większym stopniu każdy z nas z tego korzysta, dlatego im 
więcej otrzymujemy, tym bardziej rośnie nasze zadowolenie. 
Może się także zdarzyć, że realizacja prywatnej oraz komercyj-
nej inwestycji przyniesie korzyść ogółowi mieszkańców miasta. 
Z tego typu okazji zawsze warto skorzystać, ponieważ dobro 
ogólnospołeczne jest w  tym przypadku najważniejsze. Taki 
właśnie cel powinien przyświecać władzom podejmującym 
decyzje w imieniu lokalnej społeczności.

Przykładem może służyć złożona w  połowie roku oferta 
inwestora zamierzającego wybudować budynek wielorodzin-
ny przy ulicy Wiejskiej. W ramach realizacji inwestycji inwestor 
zobowiązywał się do remontu nawierzchni całej ulicy Wiej-
skiej. Dodatkowo deklarował utworzenie dziesięciu kolejnych, 
nowych miejsc postojowych dla ogółu mieszkańców osiedla. 
Nawierzchnia ulicy Wiejskiej od wielu lat jest w bardzo złym 
stanie technicznym, a deficyt miejsc postojowych w tym rejo-
nie osiedla stał się poważnym problemem. Wydawać by się 
mogło, że propozycja inwestora spadła mieszkańcom z przy-
słowiowego nieba. 

Z  posiadanej wiedzy wynika, że na realizację inwestycji 
w ramach tzw. ustawy lex developer inwestor posiadał prawie 
wszystkie wymagane uzgodnienia. Do rozpoczęcia budowy, 
która przyniosłaby korzyść również mieszkańcom naszej Spół-

dzielni brakowało jedynie zgody Rady Miasta Zamość. Oczy-
wiście każda inwestycja powstająca w  osiedlu będzie miała 
swoich przeciwników, którzy przyzwyczajeni do widoku z okna 
nie życzą sobie jakichkolwiek zmian w infrastrukturze. Tak stało 
się również w  tym przypadku. Kilkoro mieszkańców domów 
jednorodzinnych złożyło protest, który skutecznie zablokował 
inwestycję. Działając w interesie protestujących, którzy przed-
stawiali własne argumenty, Radni podjęli uchwałę w sprawie 
odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz 
inwestycji towarzyszącej przy ul. Wiejskiej. 

Jednym z argumentów protestujących była wysokość bu-
dynku, który miał mieć pięć kondygnacji. Można byłoby przyjąć 
ten argument gdyby nie fakt, że na tej samej sesji zgodę na swo-
ją budowę uzyskał inny inwestor, który postawi na terenie mia-
sta nie jeden, a trzy budynki, dodatkowo dwukrotnie wyższe.

Nie wyrażając zgody na inwestycję przy ulicy Wiejskiej 
Radni odrzucili w  ten sposób ofertę całkowicie darmowego 
remontu miejskiej ulicy oraz utworzenia dodatkowych miejsc 
postojowych. Subiektywne argumenty garstki osób przeważy-
ły, a mieszkańcy budynków wielorodzinnych zlokalizowanych 
przy ulicy Wiejskiej będą musieli czekać być może kilka kolej-
nych lat na remont ulicy, której użytkowanie już dziś jest dla 
kierowców poważnym utrapieniem.

Krzysztof Krzysztoń

Zasady postępowania w przypadku pożaru
W miesiącu grudniu na spółdzielczych tablicach ogłoszenio-

wych pojawiły się postery informujące o zasadach postępowa-
nia w przypadku pożaru. Na przygotowanym przez służby BHP 
plakacie przedstawione zostały wzory zachowań w przypadku 
powstania pożaru w budynku wielorodzinnym. Dla większości 
mieszkańców zawarte w instrukcji zalecenia wydadzą się natu-
ralne i oczywiste, jednak jak pokazuje rzeczywistość w silnym 
stresie, a nawet panice, potrafimy o nich zapomnieć. Ponieważ 
chodzi tutaj o bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich oraz są-
siadów warto  co pewien czas przypomnieć sobie podstawowe 
zasady zachowania podczas pożaru.

Po zauważeniu pożaru w pierwszej kolejności należy wezwać 
straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 lub 112. Zgła-
szając pożar podajemy imię i nazwisko, numer telefonu z którego 
dokonujemy zgłoszenia oraz adres i miejsce powstania pożaru. 
Informujemy co się pali oraz na którym piętrze. Powinniśmy także 
określić, czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 
Zgłaszając pożar nie możemy się rozłączać do chwili, gdy dyżur-
ny nie potwierdzi nam przyjęcia zgłoszenia. Równie ważne jest 
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bezzwłoczne zaalarmowanie wszystkich osób przebywających 
w strefie zagrożenia. Chodzi tutaj o skuteczne powiadomienie 
innych mieszkańców o zagrożeniu pożarowym.

W  przypadku stwierdzenia pożaru we własnym mieszka-
niu ważne jest wyprowadzenie z  lokalu dzieci oraz osób nie-
pełnosprawnych. W zależności od zaistniałej 
sytuacji należy podjąć działania gaśnicze, 
odłączając jednocześnie zasilanie lokalu 
w gaz oraz energię elektryczną. W żad-
nym przypadku nie powinniśmy otwie-
rać okien w  pomieszczeniu, w  którym 
jest ogień. Jeżeli  ugaszenie pożaru we 
własnym zakresie jest niemożliwe, po-
winniśmy opuścić mieszkanie zamykając 
drzwi jedynie na klamkę. Nie możemy dopuścić 
do sytuacji, gdy pożar odetnie nam drogę wyjścia 
z mieszkania lub klatki schodowej.

Gdy droga ewakuacyjna zostanie od-
cięta należy schronić się w  pomieszczeniu 
usytuowanym najdalej od źródła pożaru, wy-
posażonym w okno, a najlepiej balkon. Jeśli to możliwe po-
winniśmy zabrać ze sobą mokry koc lub ręcznik, zamykając 
wszystkie drzwi do poszczególnych pomieszczeń na klam-
kę. Nie zapominajmy, że dym i  gorące powietrze unoszą 
się do góry. Czystsze i chłodniejsze powietrze jest na dole, 
więc o  wiele bezpieczniej będzie przemieszczać się przy 
podłodze. Zalecane jest zakrycie ust i nosa gęstą, zmoczoną 
w wodzie tkaniną. Jeśli to konieczne możemy wezwać po-
moc przez okno lub balkon. W przypadku znacznego wzro-
stu temperatury i zadymienia najlepiej położyć się na bal-

konie okrywając w miarę szczelnie zmoczonym materiałem. 
W przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej 

kondygnacji oraz silnego zadymienia klatki schodowej najlepiej 
jest pozostać w mieszkaniu zamykając drzwi jedynie na klamkę. 
Również w tym przypadku należy zakręcić dopływ gazu oraz 

wyłączyć wszystkie odbiorniki energii 
elektrycznej. Aby dym nie przedostawał 
się do lokalu nieszczelności drzwi wej-
ściowych należy obłożyć mokrymi ręcz-

nikami. Warto przygotować zapas wody 
do gaszenia lub chłodzenia elementów 

konstrukcyjnych. Gdy pożar zostanie stwier-
dzony w lokalu położonym na wyższej kondygna-

cji należy pozostać w mieszkaniu, lub opuścić je na 
wezwanie kierującego akcją gaśniczą. W tym przy-
padku mieszkanie należy zamknąć na klucz.

Warto w  tym miejscu pokreślić, że w  przy-
padku budownictwa wielorodzinnego jedy-
ną drogą ewakuacyjną są wąskie i  kręte klatki 

schodowe. Tymi klatkami w  razie konieczności 
będą przemieszczali się również ratownicy niosący nam po-
moc. Analizując możliwość wystąpienia pożaru oraz skutecz-
ność przemieszczania się w trudnych warunkach ograniczonej 
widoczności spróbujmy wyobrazić sobie bariery, które na co 
dzień sami tworzymy. Wózki, rowery, a nawet meble pozosta-
wiane na klatkach schodowych w razie pożaru będą stanowiły 
dla nas, naszych bliskich i sąsiadów dodatkowe zagrożenie. Le-
piej pomyśleć o tym dzisiaj, ponieważ gdy pożar już wybuchnie 
na taką refleksję może być niestety za późno.

Krzysztof Krzysztoń

Zapraszamy na cykl spotkań pod nazwą: „Sąsiedzie Po-
rozmawiajmy” poświęcony różnym tematom wywołującym 
emocje i różnice zdań, począwszy od małych osiedlowych te-
matów aż do większych, ogólnokrajowych, dotyczących nas 
wszystkich.

Celem spotkań jest budowanie dialogu wokół tematów, któ-
re budzą kontrowersje i spory, poznawanie różnych perspektyw, 
możliwość wypowiedzenia swojego zdania i usłyszenia innych 
w sposób pokojowy, z szacunkiem, bez względu na temat. 

Na pierwszym spotkaniu o  tematyce „ Zieleń wokół nas” 
chcemy zachęcić do dyskusji na temat drzew i zieleni na  na-
szych osiedlach i w naszym mieście- czy jest jej za mało, czy za 
dużo, czy jest potrzebna, czy mamy inne potrzeby w których 
zieleń przeszkadza. Zapraszamy zainteresowanych tematem.

Przychodząc na spotkanie akceptujecie Państwo następu-
jące zasady:
1. Nie przerywam innym,
2. Wypowiadam się z  szacunkiem do innych osób, nie uży-

wam wyzwisk, ani innych słów obraźliwych,
3. Reaguję na komunikaty prowadzącego,

W spotkaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, 
obowiązują maski.

Uwaga ! Liczb miejsc – max 20 osób. Jeżeli chcecie Państwo 
wziąć udział w spotkaniu prosimy o rezerwację miejsca, dzwo-
niąc w tym celu do  Spółdzielni. Nie potrzeba podawać żadnych 
danych (nazwiska ani adresu), tylko imię i liczbę osób które są 
zgłaszane  na spotkanie.  

Spotkania będą się odbywały co miesiąc w  każdy pierwszy 

Sąsiedzie Porozmawiajmy
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czwartek miesiąca, a w miesiącu styczniu w czwartek 13 stycznia.
Prowadzący: Magdalena Kosicka – Leszczyńska Certyfi-

kowany Trener Porozumienia bez Przemocy, wieloletni me-
diator sądowy, specjalista rozwiązywania konfliktów.

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek tematy ważne dla spo-
łeczności sąsiedzkiej, o których chcielibyście Państwo poroz-
mawiać prosimy o zgłaszanie ich do Spółdzielni pod nume-
rem: 84 638 03 34

Tematy nie mogą dotyczyć indywidualnych sporów są-
siedzkich.

Proponowane kolejne tematy: 
• Zakaz gry w  piłkę, zakaz wyprowadzania psów. Zakazy 

i nakazy wokół nas. 
• Pandemia – jak się z tym czujemy
• Wszechobecny monitoring -  bezpieczeństwo czy wol-

ność? 
• Sytuacja na granicy polsko - białoruskiej
• Ogradzanie bloków, zakaz wstępu na tereny prywatne 

–  prywatność czy wspólnota, w jakim środowisku chce-
my żyć
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Na szczęście, na zdrowie,
na ten Nowy Rok,
niech się Wam rodzi
pszenica i groch,
ziemniaki jak pniaki,
bób jak chodaki i proso,
żebyście nie chodzili koło kuchni boso. 
W  ostatni dzień każdego roku 31 grudnia we wszystkich 

niemal zakątkach świata ludzie żegnają hucznie stary rok. 
O  północy wśród toastów, życzeń, fajerwerków witają Nowy 
Rok, a potem bawią się do białego rana. Tradycja ta sięga cza-
sów papieża Sylwestra II (999 rok). Według proroctw Sybilli  
u schyłku milenium, w tym właśnie roku miał nastąpić koniec 
świata. Kiedy o  północy okazało się, że jednak nie nastąpił, 
wśród ludzi zapanowała radosna euforia, a zabawom nie było 
końca. 1 stycznia 1000 roku papież Sylwester II udzielił wiernym 
błogosławieństwa urbi et orbi (miastu i światu) - zwyczaj ten 
jest kontynuowany przez papieży do dnia dzisiejszego.

W  Polsce tradycję hucznych zabaw sylwestrowych zapo-
czątkowała szlachta, która w  wigilię Nowego Roku urządzała 
przyjęcia. O północy wznoszono noworoczne toasty i strzelano 
z bicza, by przegonić stary rok. W połowie XIX w. zwyczaje te 
przejęło mieszczaństwo. W latach przed II-gą wojną światową 
w wielu wsiach palono na drogach ogniska żegnając w ten spo-
sób stary rok. 

Dziś obchodzimy Sylwestra na wielkich balach, kameral-
nych przyjęciach lub w domowym zaciszu. Wita się także Nowy 
Rok na rynkach i placach miast - u nas w Zamościu na Rynku 
Wielkim, a także w wielu miejscach naszego miasta i okolic. 

Jest wiele dawnych i nowszych obyczajów i wróżb. Traktu-
jemy je na ogół z przymrużeniem oka, ale kto to wie? W sylwe-
strową noc  warto spoglądać w niebo. Słońce jasne o poranku 
i gwiazdy w nocy zwiastują pomyślny rok. Przed końcem roku 
należy uregulować wszystkie długi. W  Sylwestra nie należy 
sprzątać, by nie wynieść z domu szczęścia, ale w spiżarni i lo-
dówce winien panować dostatek. Należy spalić spisane na 
papierze wszystkie zmartwienia i wszelkie pamiątki po niespeł-
nionej miłości czy nieudanym związku.

Panie, które chcą sobie zapewnić powodzenie u płci prze-
ciwnej, powinny założyć nową bieliznę (koniecznie z  metką). 
Samotne kobiety, wybierając się na bal, powinny wsypać odro-
binę maku do butów, który zapewni im wielu adoratorów.

Należy obserwować kieliszek szampana - duże, chaotycz-
ne bąbelki zapowiadają liczne zmiany i  romanse, drobne bą-
belki unoszące się równymi łańcuszkami, oznaczają zdrowie  
i pomyślność, a krzyżujące się sznureczki bąbelków mówią, że 

Zwyczaje i obyczaje na 2022 rok
trzeba zadbać o  zdro-
wie i  zachować umiar 
w wydawaniu pieniędzy.

Tuż po północy należy 
nakręcić lub ustawić dobrze 
wskazówki zegara, a najstarsza osoba 
otwiera okno lub drzwi, by wypuścić to co stare i zaprosić do 
środka Nowy Rok i życzliwe domowi duchy.

U naszych przodków ostatni wieczór starego roku spędzano 
przy suto zastawionych stołach. W wielu regionach np. na Pod-
lasiu nazywano ten wieczór ,,tłustą wigilią’’. W tym dniu gospo-
dynie wypiekały specjalne chlebki i bułeczki zwane ,,szczodra-
kami’’ lub ,,bochniaczkami’’, którymi obdarowywano sąsiadów 
i pojawiających się następnego dnia kolędników. Noworoczni 
kolędnicy to najczęściej były dzieci, które za życzenia i wesołe 
przyśpiewki otrzymywały różne smakołyki. Na południu Polski 
nazywano je ,,szczodrakami’’, a kolędowanie ,,chodzeniem po 
szczodrakach’’. 

Jak zanotował Zygmunt Gloger - nie tylko dziatwa chodziła 
po wsiach winszować Nowego Roku ale i dorośli - mówiono: 
chodzą ,,draby’’ po ,,nowym lecie’’, poprzebierani cudacznie za 
Cyganki, wilki, niedźwiedzie lub tury. Powszechnie wierzono, 
że wizyta ,,drabów’’ przynosi domowi szczęście. Na dawnej wsi 
Nowy Rok witało się bochenkiem chleba na stole. Chleb ten, jak 
pisze Zygmunt Gloger, ,,wraz z solą przysłonięty bielonym ręcz-
nikiem, służyć miał na powitanie gościa i ubogiego’’.

Witając Nowy Rok obsypywano się owsem, by zapewnić 
sobie obfitość plonów. Przychodząc z życzeniami do czyjegoś 
domu, należało przynieść ze sobą odrobinę owsa i  nasypać 
szczyptę w każdym rogu ,,aby tak wszystkie rogi założone były 
chlebem’’. W  pierwszy dzień Nowego Roku wróżono o  przy-
szłych plonach - wróżby te przetrwały do dziś w licznych przy-
słowiach:
- Jak Nowy Rok jasny i chłodny - cały roczek pogodny i płodny.
- Na Nowy Rok pogoda, będzie w polu uroda.
- Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.
- Noworoczna ładna pogoda, w lecie sił doda.
- Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

Przekazując Państwu trochę wiedzy o  obrzędach i  przy-
słowiach naszych przodków, składam serdeczne życzenia 
mieszkańcom Osiedla i pracownikom naszej Spółdzielni Miesz-
kaniowej - oby Nowy 2022 Rok był lepszy od poprzedniego, 
obyśmy byli wszyscy zdrowi, i żeby skończył się zły czas epidemii.  
Niech zadowolenie i uśmiech dzieci będzie wyrazem szczę-
ścia i ogólnej miłości, czego z serca życzę. 

Janina Gąsiorowska
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40 lat minęło
W  październiku br. minęło 40 lat od powstania Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego. 
Z tej okazji wystosowane zostały życzenia od SM im. Łukasiń-
skiego.

„Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Jana Zamoyskiego 
w Zamościu

Z  okazji Jubileuszu 40-lecia Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. Jana Zamojskiego 
składamy serdeczne gratulacje i  wyrazy 
uznania. Każdy Jubileusz jest niezwykłym 
świętem i wydarzeniem. Jest okazją do do-
konania oceny dotychczasowych działań 
i osiągnięć a także do wyznaczenia nowych 
celów i zadań.

Wasz Jubileusz jest nam szczególnie bli-
ski, gdyż właśnie z  podziału Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskie-
go 40 lat temu powstała Spółdzielnia Miesz-
kaniowa im. Jana Zamojskiego. 

To wydarzenie, sąsiedztwo i  wspólne 
partnerskie działania tworzą naszą histo-
rię. Wobec zmieniającej się rzeczywisto-
ści społeczno-ekonomicznej zbudowaliście 
trwały i  wartościowy fundament godnych 
i bezpiecznych warunków życia dla swoich 
mieszkańców. To co uczyniliście zasługuje 
na najwyższe uznanie.

Gratulując Jubileuszu prosimy o  przy-
jęcie najserdeczniejszych życzeń dalszego 
wspólnego działania, wytrwałości i determi-
nacji  w pokonywaniu trudności i podejmo-
waniu nowych wyzwań. Życzymy satysfakcji 
z pracy i działalności dla dobra wspólnego.

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i pracownicy

Zamojska Stulatka
W  dniu 01.12.21 odbyły się jubileuszowe uroczystości 

z okazji 100-lecia Książnicy Zamojskiej. Z  tej okazji w  imieniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego wystosowany 
został okolicznościowy adres z gratulacjami i podziękowaniami 
za dotychczasową współpracę.

Na terenie zasobów Spółdzielni /w  lokalach wynajmowa-
nych przez Książnicę/ funkcjonują trzy jej filie - Wiejska 17, Pe-
owiaków 68 oraz Brzozowa 26a.

Pan

Piotr Bartnik

Dyrektor Książnicy Zamojskiej

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Z okazji doniosłego Jubileuszu 100-lecia 
Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamojskiego 
składamy na Pana ręce serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania dla wszystkich, którzy two-
rzą bogatą historię tej instytucji.

Książnica Zamojska wyróżnia się dużym 
zaangażowaniem w rozwój czytelnictwa na 
terenie miasta. Wasz bogaty dorobek to zado-
wolenie czytelników i uśmiech na twarzach 
dzieci. Dzisiejsze święto przypomina o wielkiej 
wartości jaką stanowi  książka i jej rola w ży-
ciu każdego człowieka.  Z serca dziękujemy za 
dobrą współpracę ze Spółdzielnią Mieszka-
niową im. W. Łukasińskiego, za dostrzeganie 
potrzeb czytelniczych naszych mieszkańców 
i za wspólne działania na rzecz rozwoju kul-
tury czytelniczej.

Życzymy Państwu dynamicznego rozwoju, 
sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Zarząd Spółdzielni
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Seniorzy stanowią dużą część naszego społeczeństwa. 
Spotykamy ich w  parku, u  lekarza, robiących zakupy, mi-
jamy idąc ulicą. Osoby starsze często bywają schorowane, 
zamknięte w sobie, samotne, nie mające nikogo bliskiego. 
Obecne czasy w  jakich się  znaleźliśmy nie należą do ła-
twych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, aby zapobiec społecznemu 
wykluczeniu osób starszych, zrzesza seniorów w  dwóch 
działających  Klubach Seniora „Pogodna Jesień” oraz „U Wa-
leriana”. 

Celem nadrzędnym klubów seniora jest aktywowanie 
środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zor-
ganizowanego spędzania czasu wolnego oraz zwiększenia 
udziału w życiu społecznym a także integracja wewnątrz - 
i międzypokoleniowa. 

Klub Seniora „Pogodna Jesień” jest najstarszym klubem 
działającym w  Spółdzielni, powstał w  1978 roku i  ma już  
43 lata. Spotkania w  klubie odbywają się w  każdą środę 

KLUBY SENIORA 
miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, przy ul. Peowia-
ków 62. Klub zrzesza 21 członków. Drugi Klub Seniora 
„U Waleriana” powstał w 1995 roku. Seniorzy należący do 
klubu spotykają się w każdą środę miesiąca w godzinach 
od 16.00 do 18.00, w  świetlicy osiedlowej przy ul. Elizy 
Orzeszkowej 28. Klub zrzesza 75 członków.

Seniorzy z  obu klubów organizują spotkania z  cieka-
wymi osobami, wycieczki, spotkania okolicznościowe, te-
matyczne, upamiętniają święta i  inne ważne wydarzenia. 
Klubowicze aktywnie spędzają czas podczas wyjazdów na 
wycieczki. W klubach istnieją sekcje tematyczne takie jak: 
klubowy chór, kącik literacki czy recytatorski. Seniorzy po-
przez wspólne spędzanie czasu budują pozytywne relacje 
między sobą, nie czują się osamotnieni i wyobcowani. Wie-
dzą, że są potrzebni i że inni doceniają ich wysiłek i pracę. 

Kluby Seniora otwarte są dla wszystkich chętnych se-
niorów.

Jolanta Złomańczuk 

ŚWIĄTECZNA POMOC
Święta Bożego Narodzenia dla nas wszystkim są czasem 

wspólnych rozmów, spotkań w gronie najbliższych, ciepła i mi-
łości. Podczas świąt wybaczamy sobie i zapominamy o wszyst-
kich złych dniach, patrzymy z nadzieją i spokojem na nadcho-
dzący Nowy Rok. Jednak nie wszyscy mieszkańcy Spółdzielni 
mogą ze spokojem oczekiwać na te wyjątkowe dni. Wśród na-
szych mieszkańców jest wiele osób starszych, samotnych i ubo-
gich. Z myślą o nich Spółdzielnia Mieszkaniowa każdego roku 
w grudniu organizuje akcję świąteczną, mającą na celu pomoc 
i wsparcie tych najbardziej potrzebujących. „Paczka świątecz-
na” dla wielu mieszkańców jest pomocą, którą mogą otrzy-
mać w tym szczególnym czasie. Pomoc 
otrzymują osoby starsze, samotne, nie-
pełnosprawne, schorowane. W  bieżą-
cym roku takie wsparcie otrzymało 35 
osób potrzebujących.

Do akcji przyłączyły się:
1. „Grosik” Dariusz Otrocki 
2. LMS SUPER SAM Małgorzata Soboń
3. Piekarnia Kucharscy s.c. Elżbieta Ku-

charska Adam Kucharski

4. „Swojskie smaki” Dariusz Olender 
5. LEWIATAN Janusz Bieliński
6. „Społem” PSS „Robotnik” 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną 
pomoc i wsparcie. 
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Godziny otwarcia:
Poniedziałek  7.00-15.00
Wtorek   9.00-17.00
Środa   7.00-15.00
Czwartek  7.00-15.00
Piątek   7.00-15.00

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

Administracja Wiejska:
84 63 80 341 - ul. Wspólna, Wąska, Wiejska, Lubelska, Szwedz-
ka, Brzozowa, Piłsudskiego 67, Wspólnota Mieszkaniowa Dą-
browskiego 2, Wspólnota Mieszkaniowa Wybickiego 8, Wspól-
nota Garażowa ul. Wspólna 15a, 15b

Administracja Orzeszkowej:
84 63 80 336, 84 63 95 602 - ul. Orzeszkowej, Oboźna, Pił-
sudskiego, Ciepła, Sadowa, Redutowa, Kamienna, Kilińskiego, 
Wspólnota Garażowa ul. Okrzei 37

Administracja Peowiaków:
84 63 80 337- ul. Peowiaków

Dział Gospodarki Mieszkaniowej: ( m.in. ubezpiecze-
nia mieszkań, gospodarka odpadami komunalnymi)

84 63 80 353

e-mail: mieszkaniowy@sml.zamosc.pl

Dział Księgowości: 
(m.in. czynsze, rozliczenia, portal obsługi lokalu mieszkalnego)

84 63 80 364 84 63 80 358
84 63 80 357 84 63 80 363
84 63 80 342

e-mail: ksiegowosc@sml.zamosc.pl

Główny Księgowy - 84 63 80 356

e-mail: ksiegowa@sml.zamosc.pl

Dział Nadzoru i Eksploatacji: 
( m.in. sprawy remontowe, budowlane, dostawa mediów ko-
munalnych)

84 63 80 366
84 63 80 345
84 63 80 369

e-mail: eksploatacja@sml.zamosc.pl

Dział Członkowsko-Lokalowy: 
( m.in. zaświadczenia, deklaracje, wynajem lokali)

84 63 80 351
84 63 80 367

e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl

Dział Organizacji i Samorządu: 
( m.in. kadry, działalność społeczno-kulturalna)

84 63 80 334

e-mail: kadry@sml.zamosc.pl

Zakład Konserwacji: 

84 63 80 368
84 63 92 029

e-mail: konserwacja@sml.zamosc.pl

Pogotowie techniczne: 

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

Sekretariat:

84 63 80 350
84 63 93 681
fax: 84 63 80 344

e-mail: sekretariat@sml.zamosc.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
www.smlukasinski.zamosc.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w  Zamościu informuje, że posiada do 
wynajęcia w atrakcyjnych cenach pomieszczenia biurowe i powierzchnie handlowe w DT Hetman. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 84 638 03 51 lub 511 164 856
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KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH w 2021 r.

W dniu 5 września 2021 roku na zbiorniku wodnym w Nie-
liszu odbyły się zawody wędkarskie pod patronatem Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.

W  zawodach wzięło udział 25 
zawodników z  koła wędkarskiego 
„PADWA” działającego przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. W. Łuka-
sińskiego, aby wspólnie rywalizo-
wać w  zawodach. Zawody trwały 
5 godzin, w czasie których łowiono 
głównie leszcze i karasie srebrzyste. 
Pogoda jak i ryby dopisały, o czym 
może świadczyć najlepszy wynik 
tej rywalizacji, który osiągnął Prezes 
działającego od niedawna przy na-
szym kole klubu „WKS PADWA” - po-
nad 30 kilogramów złowionych ryb. 

Zawody wędkarskie
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy, które wrę-

czył im Prezes Spółdzielni Jerzy Nizioł. Na zakończenie zawodów 
na wszystkich uczestników czekał mały poczęstunek obiadowy.

Z  okazji zakończenia wakacji dla najmłodszych dnia 10 
września 2021 roku na terenach rekreacyjnych odbyła się im-
preza plenerowa pt. „Pożegnanie Wakacji”. Impreza została zor-
ganizowana dla wszystkich dzieci mieszkających w zasobach 
Spółdzielni. 

Dzieci bardzo chętnie korzystały z atrakcji, jakie były dla 
nich przygotowane. Do dyspozycji miały tor przeszkód, plac 
zabaw i  dmuchaną zjeżdżalnię. Czas dzieciom umilała Pani 
animatorka, która przygotowała ciekawe i  kreatywne zaba-
wy. Najmłodsi mogli zagrać  w warcaby, zbudować wieżę czy 
potańczyć do skocznej muzyki. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się bańki mydlane, które dzieci mogły puszczać same, 
świetnie się przy tym bawiąc.

„Pożegnanie wakacji”

W dniu 26.11.2021 roku w obiektach ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Zamościu odbyły się „X Zawody Modeli Szybowców 
Halowych Klasy F1N”. Do zawodów przystąpiło 38 uczestników 
reprezentujących pięć zespołów z terenu miasta Zamość i po-
wiatu zamojskiego. 

Organizatorem zawodów była Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu oraz Stowarzy-

X Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N
szenie Modelarstwa Sportowego AERO-ZAMOŚĆ, które 
były też fundatorami pucharów, dyplomów i  nagród 
w postaci zestawów modeli latających do samodzielnej 
budowy. Kierownikiem zawodów był instruktor mode-
larstwa lotniczego i  kosmicznego Andrzej Niezgoda, 
a sędzią chronometrażystą i jednocześnie autorem zdjęć 
Andrzej Sabat.
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W dniu 13.10.2021r. odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu 
„Ciekawy człowiek” organizowane przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową im. Waleriana Łukasińskiego. Spotkania odbywają się 
w formie prelekcji i mają na celu bliższe przedstawienie oma-
wianego tematu z różnych dziedzin życia. 

Spotkanie prowadziła Pani Hanna Witek - pielęgniarka oddzia-

CIEKAWY Człowiek

W  dniu 16 września 2021 roku w  siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego  odbyło się uroczy-
ste rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy balkon i ogródek 
przyblokowy”. Konkurs wpisał się w wieloletnią historię istnie-
nia Spółdzielni, która jest jego organizatorem. Udział w konkur-
sie biorą wszystkie balkony i ogródki przyblokowe z zasobów 
Spółdzielni, które wyróżniają się na tle innych pięknymi kwiata-
mi i staranie dobraną kompozycją. 

Konkurs na „Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”
W tego rocznej edycji konkursu wyróżnionych i nagrodzo-

nych zostało aż 7 balkonów i 3 ogródki przyblokowe. 
W kategorii najładniejszy balkon zostały nagrodzone balko-

ny przy ulicy: 
ul. Oboźna 19/13
ul. Jana Kilińskiego 42/42
ul. Józefa Piłsudskiego 15A/16
ul. Elizy Orzeszkowej 38/21
ul. Elizy Orzeszkowej 3/31
ul. Elizy Orzeszkowej 3/67
ul. Redutowa 2/27
W kategorii najładniejszy ogródek przyblokowy nagrodzo-

ne zostały ogródki przy ulicy:
ul. Oboźna 29/42
ul. Oboźna  19/11
ul. Wiejska 15/1
Sponsorem nagród była firma - Towarzystwo Ubezpie-

czeniowe UNIQA, która ufundowała zwycięzcom nagrody 
rzeczowe.

W dniu 08.10.2021 na lotnisku Mokre odbyły się „XIV Zawo-
dy Modeli Rakiet  Czasowych Klasy S6A”. W zawodach wzięło 
udział 37 uczestników reprezentujących  5 zespołów z terenu 
powiatu zamojskiego i  miasta Zamość. Każda drużyna zade-
monstrowała lot zbudowanego przez siebie modelu rakiety, 
której zmierzono czas lotu od startu z wyrzutni do lądowania na 
płaszczyźnie lotniska. Wygrał ten zespół, którego model rakiety 
utrzymał się najdłużej w powietrzu. 

Organizatorami zawodów byli Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. W. Łukasińskiego oraz Stowarzyszenie Modelarstwa Spor-
towego AERO Zamość. Kierownikiem zawodów był instruktor 
modelarstwa lotniczego i kosmicznego Andrzej Niezgoda, a sę-
dzią głównym Pan Krzysztof Korzeniowski. Na zakończenie za-
wodów najmłodszy zawodnik dokonał odpalenia kopii rakiety 

XIV Zawody Modeli Rakiet Czasowych Klasy S6A

meterologicznej  RM-1, która pomyślnie wzleciała i bezpiecznie 
wylądowała na spadochronie. Rakietę wykonano w Pracowni 
Modelarstwa Lotniczego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wale-
riana Łukasińskiego w Zamościu.

łu rehabilitacji w Zamościu. Pani Hanna opowiedziała jaki wpływ 
ma rehabilitacja na ogólną sprawność organizmu. Przybliżyła 
zebranym czym jest i w jaki sposób sprawność ruchowa wpływa 
na stan zdrowia. Zaprezentowała bardzo proste i łatwe ćwiczenia 
usprawniające pracę naszych stawów, które można wykonać bez 
konieczności wychodzenia z domu. Zgromadzone osoby z uwagą 
i zainteresowaniem wysłuchały przygotowanej prezentacji, a na-
wet aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach ruchowych.
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Seniorzy z Klubu Seniora „U Waleriana” wybrali się do ma-
lowniczego miasta Chełm oraz na grzybobranie do Jacni poło-
żonej w gminie Adamów. W Chełmie uczestnicy wycieczki wraz 
z przewodnikiem zwiedzili Chełmskie Podziemia Kredowe, któ-
re są pozostałością górnictwa kredowego w Europie. W podzie-

Aktywny wypoczynek seniorów
miach seniorom ukazał się Duch Bieluch, który według legendy 
spełnia życzenia zwiedzających. Następnie uczestnicy udali się 
na Górę Zamkową, potocznie nazwaną Górą Chełmską, z której 
rozciąga się piękny widok na okolice. Wycieczkowicze zwiedzili 
także Cerkiew Św. Jana Teologa oraz Bazylikę Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny. 

Po przybyciu do Jacni uczestnicy wycieczki wybrali się na 
grzyby do pobliskiego lasu. Spacer po lesie i świeże powietrze, 
a także słoneczna pogoda bardzo dobrze wpłynęły na zbieraczy. 
Następnie seniorzy odwiedzili Tężnię solankową, pierwszą taką 
budowlę na Zamojszczyźnie. Dzięki właściwościom Tężni senio-
rzy mogli skorzystać z leczniczych działań solanki, która w swoim 
składzie zawiera dużą liczbę jonów sodowych, soli magnezo-
wych oraz związków jodu i bromu. Wpływa ona korzystnie na 
całą pracę organizmu.

W październiku członkowie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” 
wybrali się na wycieczkę do Muzeum Zamoyskich położonego 
w Kozłówce. Klubowicze wraz z przewodniczką zwiedzili park 
oraz Pałac Zamoyskich, stanowiące pomnik historii i  cenny 
zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Zapoznali się 
również z  historią pałacu i rodziny Zamoyskich. Następnie se-
niorzy zwiedzili Powozownię, gdzie obejrzeli historyczne brycz-
ki oraz kolekcję uprzęży konnych, zabytkowych siodeł i akce-
soriów jeździeckich, a  także latarni powozowych. Klubowicze 
zwiedzili również Galerię Sztuki Socrealizmu poświęconą ide-
ologii komunizmu i okresu jego trwania. Obejrzeli wystawę licz-
nych plakatów, rzeźb, a także kolekcję oficjalnych polskich po-
wojennych monet i banknotów, będących w obiegu w latach 
1944–1997. W pomieszczeniu należącym do Kaplicy uczestnicy 
wycieczki obejrzeli pokój Księdza Stefana Wyszyńskiego, który 

Seniorki z wizytą w Kozłówce

Seniorzy z  Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w  dniu 
23.10.2021r. zorganizowali Klubowe Dożynki. Seniorzy przy-
witali wszystkich zebranych miłym słowem oraz wręczyli Pre-
zesowi bochenek chleba upieczonego z  tegorocznej mąki. 
Panie i Panowie przygotowali piękną część artystyczną, gdzie 
członkowie klubowego chóru zaprezentowali swoje zdolności 
wokalne. Spotkanie dożynkowe było okazją do rozmów, wspo-
mnień oraz wspólnego śpiewania piosenek. Dożynki przebie-
gły w miłej i wesołej atmosferze. 

Klubowe Dożynki

przebywał w Kozłówce w czasie okupacji niemieckiej w latach 
1940 -1941, gdzie pełnił funkcję kapelana.



Nadchodz¹ Świêta,
a wraz z nimi radosne chwile w gronie najbli¿szych. 
Niech ten czas bêdzie wyj¹tkowy i pe³en uśmiechu, 
a nadchodz¹cy Nowy Rok niech przyniesie szczêście

 i spe³nienie marzeñ.

Weso³ych Świ¹t 
¿yczy Mariola Sowiñska 

Dyrektor Regionalny UNIQA dla Mieszkalnictwa
oraz Pracownicy Biur w Lublinie i Rzeszowie


