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Jedno jest w człowieku najcudowniejsze: serce.
Jest ono pełne mądrości, a zarazem wszelkich przeciwieństw.
Gdy wypełnia się marzeniami, żądze je upodlą; 
gdy poruszą je ambicje, zgubi pożądanie;
gdy ogarnia je rozpacz, ginie z żalu;
gdy przepełnia złość, spala się w gniewie;
gdy przychodzi zadowolenie, zapomina o ostrożności;
gdy poczuje się bezpiecznie, staje się beztroskie;
obdarzone majątkiem, staje się niesprawiedliwe;
kiedy je spotyka nieszczęście, pomnaża swoje straty;
kiedy nęka je ubóstwo, zapomina o całym świecie;
kiedy cierpi głód, staje się słabe;
najedzone do syta traci na cokolwiek ochotę. 
To, czego zbyt mało, przynosi mu szkodę;
czego zbyt wiele, prowadzi do zguby.

(Ali Ibn Abi )

Niech nadchodzące
Święta Wielkanocne
Przyniosą Państwu
Dużo wiosennego optymizmu
A miłość i wiara
pomogą przezwyciężyć
codzienne trudności
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PROJEKT UNIJNY 
NA OSIEDLU SZWEDZKA – BRZOZOWA 

OSTATNI ETAP REALIZACJI
Na osiedlu Szwedzka - Brzozowa rozpoczął się ostat-

ni – III etap realizacji projektu pod nazwą: ”Podniesienie 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
Spółdzielni Mieszkaniowej im.  W. Łukasińskiego zloka-
lizowanych na osiedlu Szwedzka-Brzozowa w Zamościu, 
poprzez ich termomodernizację” realizowanego w  ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś  Priorytetowa 5 
Efektywność energetyczna i  gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszka-
niowego i  dotyczy termomodernizacji trzech  budynków 
mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, 31, 33. 

W ramach Projektu na budynkach wykonywane są na-
stępujące prace: 
 Wypełnienie złączy płyt Wk – 70 
 Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorysty-

ką elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej
 Docieplenie stropodachu 
 Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrz-

nych, 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 związa-

ne z remontem balkonów wraz z wymiana balustrad balko-

nowych, montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich kon-
dygnacji, remont cokołu i ścian bocznych balkonów. 

Zakończenie prac planowane jest na koniec miesiąca 
listopada 2022 roku. 

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

Cały Projekt obejmuje swoim zakresem realizację prac 
podnoszących efektywność energetyczną wraz z budową 
instalacji solarnej wspomagającej podgrzanie centralnej 
ciepłej wody 5 budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
przy ul. Brzozowa 20, Brzozowa 26, Szwedzka 21, Szwedzka 
31, Szwedzka 33. 

Uzyskane wsparcie środkami Unijnymi jest na poziomie 
ok. 50% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów 
prac mających bezpośredni wpływ na uzyskanie oszczęd-
ności w  zużyciu ciepła. Głównym celem Projektu jest 
zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej 
w budynkach mieszkalnych poprzez kompleksową termo-
modernizację, zwiększenie komfortu zamieszkiwania oraz 
obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków. 
Zaprojektowane w  ramach projektu działania przyczynią 
się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną 
o ok. 35%, a w konsekwencji przyczyni się do ochrony po-
wietrza i poprawy środowiska naturalnego. 

Małgorzata Żelechowska

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, 
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa 

pokonuje ostatecznie siły ciemności 
i śmierci, zapala nadzieję i radość.

JP II

Radosnego świętowania w zdrowiu i spokoju
życzy w imieniu 

Zarządu Osiedla Orzeszkowej i Reymonta
Elżbieta Kucharska
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Budynek przy ul. Szwedzkiej 31 przed i w trakcie realizacji prac 
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W  oparciu o  ustawę o  rachunkowości (Dz. U. z  2021 
roku, poz. 217 z późn. zm.) art. 64 ust. 1 Spółdzielnia jest 
zobowiązana do badania sprawozdania finansowego. Ba-
danie sprawozdania finansowego za 2021 r. zostało prze-

prowadzone przez niezależnego biegłego rewidenta wy-
branego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Zdaniem Biegłego Rewidenta, zbadane sprawoz-
danie:
„- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i fi-
nansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2021 roku, oraz jej 
wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obro-
towy zakończony w  tym dniu zgodnie z  mającymi zastoso-
wanie przepisami ustawy z 29 września 1994 roku o rachun-
kowości („Ustawa o rachunkowości” , Dz. U. z 2021 roku, poz. 
217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachun-
kowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednost-

kę przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowa-

dzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z  przepisami roz-
działu 2 Ustawy o rachunkowości”.

Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni sprawozdanie 
finansowe, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgroma-
dzenie.

Działalność Spółdzielni za 2021 rok zamknęła się wyni-
kiem dodatnim (nadwyżka bilansowa) 

w wysokości 580 885,52 zł.
Znaczący wpływ na kształtowanie się wyniku finan-

sowego na działalności Spółdzielni ma wynik na mieniu 
(lokalach użytkowych, dzierżawie terenu). W  latach 2019-
2021 w  zł przychody, koszty oraz wynik na mieniu Spół-
dzielni kształtowały się następująco:

Jak widać z  każdym rokiem wynik finansowy na mie-
niu jest coraz niższy ma na to wpływ sytuacja gospodarcza 
i epidemiologiczna. 

Wynik na pożytkach z  nieruchomości wspólnych za 
2021 r. wynosi brutto 87  742,87 zł (opłaty za lokale użyt-
kowe w  budynkach mieszkalnych, reklamy, dzierżawę 
terenów, dodatkowe piwnice). Wynik uzyskany z  pożyt-
ków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 
Po opodatkowaniu, pożytki z  nieruchomości wspólnych 
w kwocie 70 968,75 zł - mogą być przeznaczone na finan-
sowanie kosztów poszczególnych nieruchomości w 2022 r., 
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia 
w  oparciu o  przepisy obowiązującego prawa należy rów-
nież podział nadwyżki bilansowej. Należy zaznaczyć, że 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

ul. Staszica 13, Zamość
tel. 603 22 11 29

Zapraszamy od wtorku do soboty

galeriazamojska
www.galeria-zamojska.pl
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wyniki za 2019 r. i 2020 r. nie zostały podzielone ze względu 
na brak możliwości zorganizowania Walnego Zgromadze-
nia z powodu panującej pandemii. 

Zgodnie z  art. 6 ustawy o  spółdzielniach mieszkanio-
wych różnica między kosztami eksploatacji i  utrzymania 
danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na 
podstawie art. 1 ust. 3, a  przychodami z  opłat, o  których 
mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przycho-
dy lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomo-
ści w roku następnym. Oznacza to , że powstały wynik na 
gospodarce zasobami mieszkaniowymi na poszczegól-
nych nieruchomościach mieszkaniowych przenoszony jest 
na koniec roku na konto księgowe o  nazwie rozliczenia 
międzyokresowe. Powstały wynik na gospodarce zasoba-
mi mieszkaniowymi uwzględniany jest w planach finanso-
wych na następny rok.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica mię-
dzy osiągniętymi przychodami a  poniesionymi kosztami) 
na dzień 31.12.2021 r. zamknęła się wynikiem ujemnym 
w  wysokości 925  907,13 zł i  po uwzględnieniu ujemnych 
rozliczeń międzyokresowych za 2019 i 2020 r. w wysokości 
776  773,41 zł wynik na rozliczeniach międzyokresowych 
na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 1 702 680,54 zł (ujemny) na 
wszystkich nieruchomościach.

Niepodzielony wynik z  2019 i  2020 roku w  wysokości 
1 713 591,12 zł. Po uwzględnieniu niepodzielonego wyni-
ku gospodarka zasobami mieszkaniowymi zamknęła by się 
wynikiem dodatnim w wysokości 10 910,58 zł z tego : 
 na 22 nieruchomościach występuje wynik ujemny 

w wysokości (-) 270 493,34 zł 
 na 1 nieruchomości lokali użytkowych (-) 654,53
 na 31 nieruchomościach występuje wynik dodatni 

w wysokości (+) 212 290,96 zł
 na 2 nieruchomościach lokali użytkowych (+) 69 767,49 zł. 

Na 2021 r. planowano koszty obsługi zasobów (admi-
nistracji osiedlowych) w wysokości 699 430,27 zł - koszty 
poniesione w  2021 r. wyniosły 718  234,31 zł (wykonane 

zostały w 102,69% planu rocznego). Koszty obsługi zaso-
bów rozliczane są na poszczególne grupy lokali w stosun-
ku do wielkości sprzedaży zewnętrznej a następnie kwota 
przypadająca na lokale mieszkalne rozliczana jest w sto-
sunku do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. 

W  planie finansowym na 2021 r. średnie koszty utrzy-
mania administracji założono na poziomie 0,25 zł/m2 wy-
konane koszty wynoszą 0,26 zł/m2

W planie na 2021 r. zakładano koszty osiedlowe na po-
ziomie 462 165,81 zł., z czego:
 Koszty w  wysokości 62  628,96 zł miały zostać sfinan-

sowane opłatami wnoszonymi za dzierżawę terenów 
osiedlowych

 Koszty w  wysokości 399  536,85 zł – do rozliczenia na 
nieruchomości.
Za 2021 r. koszty osiedlowe wyniosły 544 016,77 zł, co 

stanowi 117,71% wartości planowanej. Wpływy z opłat za 
dzierżawę terenów osiedlowych wynoszą 63  052,86 zł – 
wykonane 100,68%. Koszty rozliczone na nieruchomości to 
kwota 480 964,69 zł. 

Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni we-
dług stanu na 31.12.2021 wynosi 36 788 248,25 zł. z tego:
 Grunty – 8 734 019,95 zł
 Budynki lokale – 27 923 307,32 zł
 Urządzenia techniczne i maszyny – 37 877,41 zł
 Środki transportu – 81 931,83 zł
 Inne środki trwałe – 11 111,74 zł

 Fundusz własny w  sumach bilansowych uległ 
zmniejszeniu w  stosunku do stanu z  dnia 31.12.2020 r. 
o  941  772,94 zł. Podstawowym powodem zmniejszenia 
wysokości funduszu własnego jest proces przekształcenia 
spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych w  odrębną 
własność oraz umarzanie zasobów.

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki ekono-
miczne na przestrzeni trzech ostatnich lat, które świadczą 
o dobrej sytuacji majątkowej Spółdzielni.

Stanisława Dziaduszek

3
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Wielokrotnie w artykułach zamieszczanych w naszej ga-
zetce pisaliśmy o  opłatach eksploatacyjnych i  znaczącym 
udziale w nich kosztów ponoszonych za centralne ogrze-
wanie. Zwracaliśmy uwagę mieszkańców na fakt, że koszty 
te stale rosną, ponieważ cena energii cieplnej ciągle wzra-
sta i jak zapowiadają ekonomiści będzie wzrastać. Podkre-
ślaliśmy, jak ważne jest oszczędzanie energii cieplnej, czyli 
działania związane z termomodernizacją budynków i pra-
widłowe korzystanie z  zaworów termostatycznych przez 
mieszkańców.

Dotychczasowe podwyżki cen ciepła, mocy zamówionej 
oraz opłaty przesyłowej stałej i zmiennej były na poziomie 
2 - 5%. Ta sytuacja dra-
stycznie zmieniła się 
od zeszłego roku. Od 
16 sierpnia 2021 roku 
dostawca ciepła wpro-
wadził taryfę, która spo-
wodowała wzrost cen 
o ok. 21%. Pomimo pe-
tycji wystosowanej wspólnie przez samorząd i spółdzielnie 
zamojskie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą 
o  przeanalizowanie i  zmianę decyzji o  zatwierdzeniu tary-
fy dla dostawcy ciepła Veolii Wschód sp. z o. o., starania nie 
przyniosły oczekiwanego efektu. Prezes URE podtrzymał 
swoją decyzję, a  w  konsekwencji wzrost cen za ciepło dla 
mieszkańców miasta Zamościa. 

Początek roku 2022 przyniósł kolejną podwyżkę cen 
energii cieplnej. Taryfa wprowadzona od 01.01.2022 r. spo-
wodowała wzrost cen o następne 10%. Po przeanalizowaniu 
zaliczek opłaty stałej i  zmiennej centralnego ogrzewania 
wnoszonych przez mieszkańców, Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej podjął decyzję o pozostawieniu ich na dotychcza-
sowym poziomie. 

Niestety od 22 marca 2022 r. została wprowadzona 
nowa taryfa dla ciepła, na podstawie której ceny energii 
cieplnej zwiększają się o ok. 9%. 

Biorąc pod uwagę obecny sezon grzewczy 2021/2022 
możemy stwierdzić, że ceny energii cieplnej w okresie od 

połowy sierpnia do 
połowy marca wzrosły 
trzykrotnie, łącznie to 
podwyżka o  ok. 43%. 
Mimo obniżki stawki 
podatku VAT z  23% na 
8% w miesiącu styczniu 
br. i  5% w  miesiącach 

luty – lipiec br., koszty za centralne ogrzewanie znacznie 
wzrosną. Rozliczenie rzeczywistych kosztów centralnego 
ogrzewania nastąpi po zakończeniu sezonu grzewczego. 
Ostatecznie jednak należy spodziewać się dopłat z  tytułu 
kosztów centralnego ogrzewania i zmiany zaliczek stawek 
na centralne ogrzewanie.

Justyna Pańczyk

Zdecydowana większość z  nas, mieszkańców Spółdzielni 
Mieszkaniowej, z niepokojem przyjmuje kolejne powiadomie-
nia o rosnących w zastraszającym tempie kosztach centralnego 
ogrzewania. Coraz częściej informowani jesteśmy o  nowych 
podwyżkach cen energii cieplnej, znacząco przewyższających 
podawany oficjalnie poziom inflacji. W  ciągu kilku ostatnich 
miesięcy stawki za ogrzewanie naszych mieszkań wzrosły o po-
nad 40%. Dla części mieszkańców Spółdzielni takie zjawisko 
staje się poważnym oraz coraz trudniejszym do udźwignięcia 
problemem finansowym. Ponieważ opłata za centralne ogrze-
wanie stanowi znaczącą część kosztów utrzymania mieszkania 
każda kolejna podwyżka cen energii cieplnej wzbudza uzasad-
niony niepokój. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jako 
mieszkańcy Spółdzielni nie mamy na takie podwyżki żadnego 

wpływu. Przypomnę, że opłata za centralne ogrzewanie zakwa-
lifikowana jest do grupy opłat w całości niezależnych od Spół-
dzielni.

Powyższe nie oznacza, że jesteśmy całkowicie bezradni wo-
bec kolejnych podwyżek cen energii cieplnej. Ponoszony przez 
nas ostateczny koszt centralnego ogrzewania zależy nie tylko 
od ceny, ale również od wielkości zużycia energii cieplnej. Mó-
wiąc najogólniej oszczędzając ciepło dostarczane za pośrednic-
twem instalacji centralnego ogrzewania wpływamy na obniża-
nie naszych rachunków. 

Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie 
wielkości poboru energii cieplnej to przede wszystkim zadanie 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Działania Spółdzielni ukierunkowa-
ne są na podnoszenie efektywności energetycznej budynków 

Nasza „bezradność” 
wobec drastycznego wzrostu cen energii cieplnej

KOLEJNA PODWYŻKA CENY CIEPŁA
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mieszkalnych. Mowa tutaj o ocieplaniu ścian i stropodachów, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizacji in-
stalacji centralnego ogrzewania. W ramach tego typu uspraw-
nień w  lokalach mieszkalnych budynków poddawanych 
w ostatnich latach kompleksowej termomodernizacji wymie-
niane były na nowe zawory termostatyczne oraz montowane 
podzielniki kosztów. Spółdzielnia prowadzi także stały, codzien-
ny  monitoring prawidłowego funkcjonowania instalacji cen-
tralnego ogrzewania ukierunkowany na racjonalne, a  przede 
wszystkim oszczędne gospodarowanie energią cieplną.

Bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość rachunków 
za energię cieplną mają również właściciele oraz użytkownicy 
mieszkań. Część osób zamieszkałych w naszej Spółdzielni ma 
taką świadomość, jednak wciąż istnieje grupa mieszkańców 
dla których potrzeba oszczędnego gospodarowania ciepłem 
wydaje się niezrozumiała, a nawet obca. Najlepszym dowodem 
są znaczące różnice w zużyciu energii cieplnej pomiędzy po-
szczególnymi lokalami mieszkalnymi, a nawet budynkami. Na 
tym tle dochodzi do wielu nieporozumień, ponieważ nie każdy 
chce zrozumieć, a  tym bardziej zaakceptować, że inni miesz-
kańcy w  podobnym budynku lub mieszkaniu za  centralne 
ogrzewanie płacą mniej. 

Aby zrozumieć przy-
czynę tego typu różnic 
w  wielkości rachunków 
za centralne ogrzewanie 
najlepiej jest porównać 
nasze podejście do gospo-
darowania energią ciepl-
ną do sposobu używania 
energii elektrycznej. Więk-
szość z nas stosuje zasadę, 
w myśl której włączamy światło tylko w tych pomieszczeniach, 
w których w danym momencie przebywamy. Dotyczy to także 
energochłonnych odbiorników energii elektrycznej takich jak 
np. telewizory, które co do zasady włączamy w razie potrzeby, 
a następnie wyłączamy. Podobnie zachowujemy się korzysta-
jąc ze światła w częściach wspólnych budynku, klatach scho-
dowych, korytarzach piwnicznych, a także komórkach lokator-
skich. Można powiedzieć, że niemal każdy z nas ma wpojoną od 
dziecka oraz skutecznie zakodowaną potrzebę oszczędzania 
energii elektrycznej. W końcu wszyscy mamy świadomość, że 
gasząc światło przestajemy płacić za energię pobieraną przez 
żarówkę. 

Podobne podejście powinniśmy stosować podczas korzy-
stania z energii cieplnej, której wprawdzie nie możemy całko-
wicie odłączyć, ale możemy jej pobór w jakimś stopniu ogra-
niczyć wpływając na zmniejszenie naszych rachunków. Mając 
podzielniki kosztów takie działanie odczujemy bezpośrednio, 

natomiast w przypadku pozostałych lokali nie wyposażonych 
w podzielniki wpływając na mniejsze zużycie energii pobiera-
nej przez grzejnik zmniejszamy zużycie ciepła naliczane przez 
ciepłomierz. W ten prosty sposób możemy ograniczyć wyso-
kość rachunków rozliczanych na wszystkie lokale, w tym także 
na lokal będący naszą własnością. Mówiąc najogólniej każde 
nasze działanie wpływające na ograniczanie poboru energii 
cieplnej zmniejsza ponoszone przez nas koszty. W działaniach 
tych nie możemy jednak przesadzać, ponieważ nadmierne wy-
chładzanie naszych mieszkań może skutkować np. nieprawi-
dłowym działaniem wentylacji grawitacyjnej. 

Istotnym elementem instalacji centralnego ogrzewania 
służącym do oszczędzania energii cieplnej jest zamontowany 
przy grzejniku zawór termostatyczny. Zadaniem zaworu ter-
mostatycznego jest utrzymywanie określonej temperatury 
w  pomieszczeniu. Regulując zaworem możemy zmniejszyć 
lub zwiększyć pobór energii cieplnej wpływając na temperatu-
rę otoczenia. Podobnie jak w przypadku oszczędzania energii 
elektrycznej możemy ograniczyć pobór ciepła w pomieszcze-
niach w których nie przebywamy przez dłuższy czas np. z powo-
du wyjścia do pracy. Osoby zamieszkujące samotnie w lokalach 

dwu, a nawet trzypokojo-
wych być może nie mają 
potrzeby ogrzewania 
wszystkich pomieszczeń 
maksymalną temperaturą. 
Podobnie jest w przypad-
ku grzejników zamonto-
wanych w kuchni, których 
zawory termostatyczne 
podczas gotowania może-
my ustawić na minimum. 

Pamiętajmy jednak, że gdy lokal zostanie nadmiernie wychło-
dzony ponowne jego ogrzanie do  poprzedniej temperatury 
będzie wymagało większej ilości ciepła, a oszczędność w takim 
przypadku okaże się pozorna lub nawet żadna. Nasze działanie 
zmierzające do oszczędzania energii cieplnej, aby przyniosło 
oczekiwany rezultat, musi być zatem przemyślane i ostrożne.

Podstawowym, najczęstszym oraz najbardziej kosztownym 
błędem jest wychładzanie przegrzewanych pomieszczeń za po-
mocą uchylonych, a nawet otwartych okien przy ustawionych 
na maksymalny przepływ zaworach termostatycznych. Jest to 
najprostszy sposób obniżenia temperatury w pomieszczeniu, 
jednak generujący znaczące, dodatkowe koszty finansowe. 
Nie dość, że opłacane przez nas ciepło ucieka przez okno na ze-
wnątrz, to nasz grzejnik, wychładzany przez zimne powietrze, 
zmuszony jest do poboru z instalacji centralnego ogrzewania 
dodatkowej energii cieplnej, która również zostaje „zmarnowa-
na”. Ogrzewanie przestrzeni za naszym oknem na nasz koszt nie 
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ma żadnego sensu, a tym bardziej uzasadnienia. Takie postępo-
wanie możemy porównać jedynie do przywołanej wcześniej 
żarówki, którą włączamy w słoneczny dzień. Energia jest pobie-
rana, my za nią słono płacimy, jednak nie przynosi nam to żad-
nego pożytku. Jest to klasyczny przykład marnotrawstwa do-
konywanego przez nas świadomie, a co najistotniejsze na nasz 
coraz większy finansowy koszt. W celu uniknięcia zbędnych wy-
datków nasze przewietrzanie powinno być intensywne, jednak 
możliwie jak najbardziej krótkie. Pamiętajmy, aby przed otwo-
rzeniem lub uchyleniem okna zakręcić zawór termostatyczny, 
który odkręcamy dopiero po  zakończeniu wietrzenia. Warto 
jest ogrzewać maksymalną temperaturą tylko te pomieszcze-
nia, w których jest to niezbędne. Używajmy zaworów termo-
statycznych w  miarę często tak, jak  używamy  wyłączników 
oświetlenia. Reagujmy, gdy w okresie grzewczym ktoś otworzy 

i pozostawi otwarte okno na klatce schodowej lub drzwi wej-
ściowe do budynku, ponieważ grzejniki centralnego ogrzewa-
nia zamontowane w częściach wspólnych działają również na 
nasz koszt. 

Ceny zużywanej do ogrzewania naszych mieszkań energii 
raczej nie będą maleć, a ogólnoświatowy trend pozwala przy-
puszczać, że w  dalszym ciągu będą one rosły. Z  tego  powo-
du zmuszeni jesteśmy zmienić nasze przyzwyczajenia, akcep-
tując potrzebę oszczędzania nie tylko energii elektrycznej, ale 
także cieplnej. Tylko w ten sposób uda nam się przeciwstawić 
drastycznym wzrostom kosztów centralnego ogrzewania, któ-
re przy odrobinie zaangażowania w proces oszczędzania ener-
gii cieplnej mogą okazać się dla nas mniej bolesne.

Krzysztof Krzysztoń

Plan remontów na 2022 r. powstał w oparciu o wnioski 
wynikające z  przeprowadzonych jesiennych przeglądów 
zasobów mieszkaniowych oraz uwag i  sugestii zgłoszo-
nych przez mieszkańców. Plan jest kompromisem potrzeb 
i możliwości finansowych funduszu remontowego danych 
nieruchomości. Proponowany zakres robót remontowych 
uwzględnia również salda funduszu na poszczególnych 
nieruchomościach, a  także potrzebę wykonania robót 
z  uwagi na stan techniczny budynków i  bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Głównym zadaniem w planie remontowym na 2022 rok 
jest:
 termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. 

Szwedzka 21, 31, 33. Roboty te będą w  części sfinan-
sowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego. Realizacja prac uwarunkowana 
jest pozyskaniem kredytu komercyjnego na  sfinanso-
wanie wkładu własnego jak również prac, które należy 
w  ramach kompleksowego remontu poza projektem 
wykonać np. remonty balkonów, zadaszenia balkonów 
ostatnich kondygnacji. Prace te zgodnie z obowiązują-
cym regulaminem RPO nie podlegają dofinansowaniu 
i winny być sfinansowane środkami własnymi lub kre-
dytem komercyjnym.
Drugim dużym zadaniem w  planie remontów na 

2022 r. jest wymiana wodomierzy mieszkaniowych. Pra-

ce będą wykonywane we wszystkich 
budynkach mieszkalnych i  pawilo-
nach handlowo–usługowych od 
miesiąca lipca. 

Kolejnymi zadaniami są:
 montaż zadaszeń nad balkona-

mi ostatnich kondygnacji,
 remont balkonów,
 malowanie klatek schodowych,
 wymiana opraw oświetlenia 

klatek schodowych na oprawy 
a czujką ruchu,

 prace związane z inwentaryzacją i grupowaniem prze-
wodów wentylacyjnych i spalinowych,

 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach,
 montaż nawiewników okiennych,
 czyszczenie elewacji z glonów,
 wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
 czyszczenie kanalizacji

W  ramach środków funduszu remontowego na 2022 r. 
uwzględniono również:

 spłatę kredytów termomodernizacyjnych i odsetek,
 koszty działalności Zakładu Konserwacji związane 

z bieżącą konserwacją zasobów.
Z  uwagi na fakt, że w  wielu nieruchomościach – bu-

Remonty do wykonania w 2022 r. w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego 

w Zamościu
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dynkach spłacane są kredyty zaciągnięte na termomoder-
nizację zakres rzeczowy remontów ograniczony został do 
niezbędnego minimum zapewniającego bezpieczeństwo 
użytkowania mieszkań.

Na poszczególnych osiedlach planowane są w  2022 r. 
do wykonania następujące prace:

OSIEDLE PEOWIAKÓW
1. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
2. Inwentaryzacja przewodów kominowych w  budynku 

przy ul. Peowiaków 2, 18, 38, 68, 70, 72, 74.
3. Miejscowy remont spodów płyt balkonowych w  bu-

dynku przy ul. Peowiaków 38, 56, 58, 68, 80 a.
4. Mycie elewacji z glonów w budynku przy ul. Peowiaków 56.
5. Czyszczenie kanalizacji w budynku przy ul. Peowiaków 

74, 76, 78, 80, 80 b.
6. Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy z czujką ruchu w budynku przy ul. Peowia-
ków 80. 

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

OSIEDLE KILIŃSKIEGO
1. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
2. Remont wiatrołapów w budynku ul. Kilińskiego 7.
3. Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewa-

nia w budynku ul. Kilińskiego 3a.
4. Miejscowy remont spodów płyt balkonowych w  bu-

dynku przy ul. Piłsudskiego 10.
5. Remont pokrycia dachu w obrębie kominów w budyn-

ku przy ul. Piłsudskiego 14.
6. Mycie elewacji z glonów w budynku przy ul. Kamienna 

3 (strona północna).
7. Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy z czujką ruchu w budynku przy ul. Kilińskiego 
42, Redutowa 2, 4. 

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

OSIEDLA: 
ORZESZKOWEJ, OBOŹNA, LUBELSKIE PRZED-
MIEŚCIE
1. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
2. Montaż nawiewników w mieszkaniach w budynku przy 

ul. Piłsudskiego 15, 15 a, Sadowa 4, Ciepła 1, Oboźna 23, 
25, 27, 27 A, 29.

3. Montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygna-
cji w budynku przy ul. Piłsudskiego 31, 35.

4. Inwentaryzacja przewodów kominowych w  budynku 
przy ul. Orzeszkowej 30, 34, 40.

5. Mycie elewacji z glonów (elewacje północne) w budyn-
ku przy ul. Orzeszkowej 5, 38, 40.

6. Czyszczenie kanalizacji w  budynku przy ul. Orzeszko-
wej 21, 23, 30, 32, 34, 40.

7. Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 
oprawy z  czujką ruchu w  budynku przy ul. Sadowa 4, 
Ciepła 1, Orzeszkowej 5, 11.

8. Malowanie klatek schodowych w  budynku przy  
ul. Orzeszkowej 11.

9. Miejscowy remont pokrycia dachu w  budynku przy  
ul. Oboźna 29.

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

BUDYNEK w RADECZNICY – ul. Parkowa 2
1. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
2. Remont balkonów.
3. Montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich kondy-

gnacji.
4. Docieplenie stropodachu. 
5. Przełożenie opaski budynku
6. Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy a czujką ruchu. 
7. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

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

OSIEDLE WIEJSKA 
1. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
2. Wybrukowanie miejsca pod stojak rowerowy przy bu-

dynku przy ul. Wiejska 3. 
3. Montaż nawiewników w okienkach piwnicznych w bu-

dynku przy ul. Wspólna 10.
4. Mycie elewacji z glonów (elewacja północna) w budyn-

ku przy ul. Wąska 11, Wspólna 8.
5. Czyszczenie kanalizacji w budynku przy ul. Wiejska 9.
6. Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy z czujką ruchu w budynku przy ul. Wiejska 13, 
15, Wąska 3, 18, Wspólna 4, 6, 10.

7. Malowanie wejść do budynku przy ul. Wspólna 4, 
Wiejska 15.

8. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 
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OSIEDLE SZWEDZKA – BRZOZOWA
1. Termomodernizacja budynków dofinansowana z  Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego (III etap) budynku przy ul. Szwedzka 21, 31, 
33 zakres:

a) ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tyn-
ku cienkowarstwowego i malowaniem,

b) ocieplenie stropodachu (strop nad ostatnia kondygnacją)
c) modernizacja centralnego ogrzewania w zakresie: wy-

miana w piwnicach zaworów podpionowych na regu-
latory przepływu i różnicy ciśnienia, wymiana zaworów 
przygrzejnikowych, montaż podzielników kosztów, 

d wymiana wyłazów dachowych, 
e) modernizacja instalacji odgromowej 
f )  montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich kondy-

gnacji 
g) kapitalny remont balkonów z  wymianą balustrad bal-

konowych

2. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
3. Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy z czujką ruchu w budynku przy ul. Szwedz-
ka 31.

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

OSIEDLE LUBELSKA 
1. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
2. Wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy z czujką ruchu w budynku przy ul. Lubelska 36 A.
3. Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewa-

nia w budynku ul. Lubelska 36 A.
4. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

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

Zarząd SM

Żyjemy w XXI wieku, w którym wydawałoby się, że wszy-
scy potrafimy korzystać z instalacji kanalizacyjnej oraz urzą-
dzeń sanitarnych zamontowanych w naszych mieszkaniach. 
To przekonanie jednak budzi wiele wątpliwości, szczególnie 
wtedy, kiedy otrzymujemy zgłoszenie o  niedrożnej kanali-
zacji sanitarnej. Zdenerwowani wówczas mieszkańcy, obwi-
niają za te zdarzenia Spółdzielnię. Całą winę zrzucają na zły 
stan techniczny instalacji sanitarnej, nie biorąc pod uwagę, 
że przyczyną powstania niedrożności jest sposób użytkowa-
nia urządzeń i  instalacji kanalizacyjnej przez nich samych. 
Pracownicy Spółdzielni podczas udrażniania kanalizacji 
sanitarnej wyciągają naprawdę niezwykłe rzeczy np. stare 
szmaty, materiały higieniczne (pampersy, podpaski, wkładki, 
chusteczki nawilżające dla dzieci), gąbki do mycia – to tylko 
niektóre z przedmiotów, które zamiast na składowisko śmie-
ci trafiają do instalacji kanalizacyjnej w budynku. 

Kanalizacja sanitarna nie może być traktowana jako 
śmietnik na odpady. 

Dużym problemem w udrożnieniu pionów i poziomów 
kanalizacyjnych są zatory powstałe w wyniku przeprowa-
dzanych prac remontowych w mieszkaniach. Wylewane do 
kanalizacji, a  następnie osadzane na ściankach rur pozo-
stałości po zaprawach, farbach i klejach są bardzo trudne 
do usunięcia i  wymagają zastosowania specjalistycznego 
sprzętu. 

Zwracamy uwagę tym, którzy postępują w  wyżej opi-
sany sposób, że narażają wszystkich mieszkańców danego 

budynku na dodatkowe koszty eksploatacji kanalizacji sa-
nitarnej.

W związku z powtarzającymi się coraz częściej zgłosze-
niami o niedrożnej kanalizacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
podjęła decyzję o  kompleksowym czyszczeniu pionów 
i  poziomów kanalizacyjnych przez specjalistyczną firmę. 
W  2022 roku takie czyszczenie zostało lub zostanie wy-
konane w budynkach: Peowiaków 74, 76 kl. I, 78, 80, 80b;  
E. Orzeszkowej 21, 23, 30, 32, 34, 40 oraz Wiejska 9. Do 
czyszczenia w  bieżącym roku zakwalifikowano budynki 
o  powtarzających się zgłoszeniach niedrożnej kanalizacji 
sanitarnej.

Apelujemy do naszych mieszkańców: 
Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych resztek jedzenia 

(obierek z  ziemniaków, warzyw i  owoców itp.) oraz nieroz-
puszczalnych materiałów (pampersów, podpasek, chuste-
czek nawilżających, ręczników papierowych, ścierek, gąbek 
do mycia itp.). Nie wlewajmy pozostałości po zaprawach, far-
bach i klejach oraz innych substancjach pochodzących z prac 
remontowych.

Justyna Pańczyk

KANALIZACYJNY PROBLEM
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Prawną regulację w  zakresie legalizacji urządzeń po-
miarowych, w  tym wodomierzy określa rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku 
w  sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 
pomiarowych (Dz. U. 2017, poz. 969). W załączniku nr 5 do 
w/w rozporządzenia zawarte zostały okresy ważności do-
wodów legalizacji dla przyrządów pomiarowych. W odnie-
sieniu do wodomierzy okres ważności legalizacji 
wynosi 5 lat.

Ostatnia kompleksowa wymiana wodo-
mierzy w  zasobach naszej Spół-
dzielni przeprowadzona była 
w  2017 roku. Wymieniono wów-
czas 6029 szt. wodomierzy na 
urządzenia pomiarowe z  modu-
łem radiowym. Od tego czasu wska-
zania wodomierzy mieszkaniowych są odczyty-
wane zdalnie, bez konieczności wchodzenia do mieszkań. 
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami kolejna komplek-
sowa wymiana wodomierzy mieszkaniowych przypada na 
rok bieżący. 

Informujemy mieszkańców, że udostępnienie miesz-
kania w wyznaczonym terminie, zdjęcie trwałej zabudowy 
lub obudowy uniemożliwiającej wymianę wodomierza na-
leżeć będzie do obowiązków właścicieli mieszkań. Wymia-
na wodomierzy mieszkaniowych planowana jest w drugim 
półroczu, w okresie lipiec – listopad. Terminy realizacji prac 

w poszczególnych budynkach będziemy podawać wyprze-
dzająco, tak aby każdy mieszkaniec spokojnie mógł się przy-
gotować do wykonania prac. W  przypadku utrudnionego 
dostępu do lokalu wskazane jest pozostawienie w admini-
stracji osiedlowej numeru kontaktowego telefonu. 

Dopełnienie powyższych formalności jest bardzo waż-
ne, gdyż umożliwi sprawną realizację w/w zadania.

W każdym mieszkaniu przy wymianie wodomierzy 
sporządzany będzie protokół wymiany, w  któ-

rym umieszczone zostaną stany wodomierza 
zdemontowanego i  wodomierza no-

wego, nr fabryczny nowego wo-
domierza, nr modułu radiowego 
oraz inne informacje niezbędne 
do rozliczenia robót. Mieszkańców 

prosimy, aby przed podpisaniem do-
kumentu, szczegółowo zapoznali się z treścią 

protokołu wymiany wodomierza, gdyż stanowić on 
będzie podstawę do rozliczenia zużycia wody, jak również 
podstawę do rozliczenia robót. Oryginał protokołu otrzy-
ma Spółdzielnia, jedną kopię właściciel mieszkania, drugą 
kopię wykonawca robót.

Uwaga!
Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa.

Justyna Pańczyk

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej powstawały na 
przestrzeni ponad 60 lat. Pierwsze budynki były odda-
wane do użytku w  latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Dzisiaj majątek Spółdzielni stanowią 99 budynki 
mieszkalne, pawilony handlowo usługowe oraz tereny 
o  powierzchni ponad 35 ha. Stan techniczny zasobów, 
infrastruktura osiedlowa, zieleń, estetyka osiedli deter-
minują działania i  plany Zarządu Spółdzielni. Codzien-
ność ale także i  przyszłość funkcjonowania Spółdzielni 
to przede wszystkim prawidłowa eksploatacja zaso-
bów spółdzielczych. Realizacja prac modernizacyjnych 
i  remontowych, dbałość o  dobry stan funduszy spół-
dzielczych, optymalizacja kosztów, porządek i  bez-
pieczeństwo oraz działalność społeczno-kulturalna są 
podstawowymi celami bieżącej i  przyszłej działalności 
W  priorytetowym zainteresowaniu obecnie i  w  najbliż-

szych latach jest i  będzie wykorzystanie możliwości 
i  szansy pozyskiwania dofinansowania do prac związa-
nych z  termomodernizacją budynków mieszkalnych. 
W  2022 roku planujemy zakończyć wszystkie prace 
związane z  termomodernizacją-dociepleniem budyn-
ków mieszkalnych. Na koniec 2022 roku będziemy mogli 
stwierdzić, że całość zasobów spółdzielczych została ob-
jęta termomodernizacją. W kolejnym pięcioletnim okre-
sie szczególną uwagę i  zaangażowanie skierujemy na 
obligatoryjny monitoring efektywności energetycznej 
w budynkach poddanych termomodernizacji z udziałem 
środków unijnych. Współdziałanie służb spółdzielczych 
i właścicieli lokali mieszkalnych w zakresie racjonalnego 
korzystania z energii cieplnej ma potwierdzić spełnienie 
warunków zapisanych w aplikowanych projektach. Waż-
nym obszarem przyszłych działań będzie problematyka 

Zamierzenia na najbliższe lata
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likwidacji piecyków gazowych służących do przygoto-
wania ciepłej wody. W pierwszej kolejności ze względu 
na zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców /dwutlenek 
węgla/ dotyczyć będzie trzech budynków średniowyso-
kich /wieżowce/ a następnie pozostałych niskich.

W latach następnych Spółdzielnia będzie nadal reali-
zowała w  miarę posiadanych środków na funduszu re-
montowym remonty elewacji – malowanie i  likwidacja 
glonowania, a także niezbędne remonty dachów. Coraz 
większego znaczenia nabiera konieczność planowania 
wymiany wewnętrz-
nych instalacji wod-
nych, sanitarnych 
i instalacji elektrycz-
nej. Najtrudniejsza 
sytuacja w  tym za-
kresie występuje 
w  zasobach miesz-
kaniowych na osie-
dlu Planty. Wynika 
to z  dużego zainte-
resowania monta-
żem kuchni induk-
cyjnych. Aktualna 
instalacja wykona-
na w przewodach aluminiowych nie spełnia podstawo-
wych wymogów. W  dalszym ciągu szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na poprawę wyglądu estetycznego 
osiedli, infrastruktury i  zieleni osiedlowej. W  większym 
zakresie prowadzić będziemy nasadzenia drzew i  krze-
wów niskich. Tak jak w ubiegłych latach tak dalej w ko-
lejnych latach pojawiać się będą eko-łąki /tereny nieko-
szone/. 

Dla zwiększenia przychodów Spółdzielnia zabiegać 
będzie o  poszerzenie swojej działalności o  zarządzanie 
wspólnotami mieszkaniowymi i  garażowymi. W  tym 
zakresie oferta profesjonalnego zarządzania musi być 
atrakcyjna i korzystna dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Cały wysiłek organizacyjny skierowany będzie na po-
prawę jakości świadczonych usług dla członków i  wła-
ścicieli lokali mieszkalnych. Dodatkowe oferty związane 
z ubezpieczeniem mieszkań przy czynszu, instalacji elek-
tronicznych domofonów, dostarczania podstawowego 
pakietu TV czy sprzątania klatek schodowych muszą być 
akceptowalne i korzystne dla mieszkańców ale także dla 
Spółdzielni. 

W większym niż dotychczas zakresie położony zosta-
nie nacisk na usprawnienie i powiększenie komunikacji 
elektronicznej na linii Spółdzielnia – członek Spółdzielni, 

właściciel lokalu mieszkalnego. Powszechna dostępność 
do podstawowych danych dotyczących opłat i rozliczeń 
finansowych za używanie lokali mieszkalnych powinna 
stać się podstawą naszego działania. W  tym zakresie 
udoskonalać będziemy system informatyczny a  także 
zmieniać oprogramowania.

W  dalszym ciągu prowadzone będą działania zmie-
rzające do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego 
na działalności związanej z  mieniem Spółdzielni. Po-
mimo wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku lokali użyt-

kowych, wysokiej 
konkurencji, zmien-
nych uwarunkowań 
e k o n o m i c z n y c h 
s p o w o d o w a n y c h 
zagrożeniami epi-
demicznymi udaje 
się uzyskiwać dobre 
wyniki ekonomicz-
ne. Niemniej jednak 
przy utrzymującej 
się w dalszym ciągu 
malejącej tenden-
cji ilości podmio-
tów gospodarczych 

w zakresie handlu i usług nie możemy wykluczyć decyzji 
o zmianie przeznaczenia czy zbycia niektórych składni-
ków mienia.

Dużo uwagi i  wysiłku będziemy przywiązywać do 
stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi dzia-
łalności kulturalnej, wychowawczej i  rekreacyjnej dla 
dzieci, młodzieży i  osób starszych. Dotychczasowe 
i obecne ograniczenia epidemiczne wyhamowały więk-
szość inicjatyw w tym zakresie. Oczekiwania mieszkań-
ców, ich potrzeby wymagają od Spółdzielni większej 
aktywności organizacyjnej a  także wsparcia finanso-
wego. Wspólnie z  Samorządem Miejskim, organizacja-
mi pozarządowymi poszukiwać będziemy nowych, ak-
tywnych form wsparcia osób starszych zamieszkałych 
w zasobach Spółdzielni. 

Nadrzędnym celem Spółdzielni na najbliższe lata 
będzie profesjonalne zarządzanie zarówno nierucho-
mościami własnymi jak i wspólnotami mieszkaniowymi 
i  garażowymi, zgodnie z  obowiązującym prawem, pro-
wadząc właściwą gospodarkę i odpowiednią eksploata-
cję z  zachowaniem i  przestrzeganiem podstawowych 
zasad spółdzielczego gospodarowania – legalności, rze-
telności i gospodarności. 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
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Z  dniem 1 kwietnia 2022 r. 
zmieniły się zasady dostarcza-
nia przez mieszkańców miasta 
Zamościa odpadów komunal-
nych bezpośrednio do  Punk-

tów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Zgodnie 

z  informacją przekazaną przez Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu zawartą w §8. Ust 
4. Lit b i c Regulaminu PSZOK osoby dostarczające odpady 
komunalne selektywnie zbierane do PSZOK-ów, są zobo-
wiązane do okazania pracownikom PSZOK – przed przyję-
ciem odpadu, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 dokument potwierdzający złożenie deklaracji o  wy-

sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi,

 kopię deklaracji potwierdzającej przez Urząd wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 dowód uiszczenia opłaty lub dokument potwierdzający 
naliczenie opłaty, obowiązujący w danym roku.
W porozumieniu z Urzędem Miasta Zamość ustalono, że 

w  przypadku mieszkańców budownictwa wielorodzinne-
go dokumentem uprawniającym do przekazania odpadów 
komunalnych bezpośrednio na PSZOK, będzie aktualne 
naliczenie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie. W doku-
mencie okazywanym pracownikowi PSZOK musi być za-
warta informacja o wysokości miesięcznej opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych, pobieranej przez Spółdzielnię. 

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni przekazujących 
odpady komunalne bezpośrednio na PSZOK

Wcześniej pandemia Covid-19, a teraz wojna w Ukrainie 
i związany z tym napływ uchodźców do naszego kraju spo-
wodowały, że w  przestrzeni internetowej co chwilę poja-
wiają się kolejne nieprawdziwe informacje, które mają na 
celu wzbudzić niepokój i strach wśród społeczeństwa. 

Nieprawdziwe informacje o  pandemii dotyczyły cho-
ciażby pochodzenia wirusa i jego skutków, szczepień i dzia-
łań władz wobec pandemii. Takie fake newsy sprawiły, że 
ludziom trudno było znaleźć 
wiarygodne źródła i potrzebne 
rady. 

Natomiast przykładem 
fałszywych informacji zwią-
zanych z  trwającą u  naszych 
sąsiadów wojną mogą być np. 
dotyczące rzekomego wzrostu 
przestępczości, czy to na gra-
nicy Polski z  Ukrainą, czy też 
z udziałem uchodźców w miej-
scach ich pobytu. Nic takiego nie miało i nie ma miejsca, 
nie odnotowaliśmy zwiększonej liczby przestępstw. Nie 
otrzymaliśmy także potwierdzonych zgłoszeń o  osobach, 
które miałyby wykorzystywać trudną sytuację naszych 
sąsiadów uciekających przed wojną. Niewykluczone, że 
mogą znaleźć się osoby, które będą chciały zarobić na cu-
dzym nieszczęściu. Dlatego też policjanci, aby nie dopuścić 

do takich sytuacji, każdego dnia są obecni nie tylko w za-
mojskim punkcie recepcyjnym, ale również w miejscach na 
terenie całego powiatu, gdzie schronienie znaleźli uchodź-
cy. Policjanci wspólnie z  innymi służbami dbają i  ich bez-
pieczeństwo, na bieżąco reagują na niepokojące sytuacje, 
rozmawiają z osobami zaangażowanymi w pomoc obywa-
telom Ukrainy pytając o potrzeby i ich spostrzeżenia. 

Takie fałszywe przekazy mogą wywołać niepokój 
społeczny i  negatywne reak-
cje. Dlatego też apelujemy 
o  nieuleganie dezinformacji, 
o  zachowanie spokoju i  we-
ryfikowanie usłyszanych lub 
przeczytanych wiadomości. 
Swoją wiedzę opierajmy je-
dynie na informacjach spraw-
dzonych i pochodzących z ofi-
cjalnych wiarygodnych źródeł. 
Wiele platform internetowych 

zachęcając użytkowników do sprawdzania faktów urucho-
miło ostrzeżenia przestrzegające przed nieprawdziwymi 
treściami. Jednak ważna jest również reakcja samego czy-
telnika na taką nieprawdziwą informację i  jego świado-
mość, że nie każda umieszczona w Internecie wiadomość 
jest faktem. 

Czym w ogóle jest dezinformacja - to zamierzona for-

Uważajmy na fałszywe informacje i nie powielajmy 
fake newsów 
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muła przekazu fałszywych lub zmanipulowanych infor-
macji, które wprowadzają w  błąd i  mogą powodować 
powstanie obrazu świata niezgodnego z  rzeczywistością. 
Dezinformacja rozpowszechniana w  Internecie może być 
częścią działań służących destabilizacji, szerzeniu paniki 
i  podsycaniu podziałów społecznych. Do dezinformacji 
używane są m.in. wpisy w mediach społecznościowych, fil-
my i zdjęcia, które bardzo trudno jest zweryfikować a spra-
wiają wrażenie prawdziwych. 

Jak weryfikować internetowe wpisy? Należy sprawdzać, 
czy źródło informacji jest wiarygodne i  czy potwierdzają 

ją inne źródła. Należy też weryfikować rzetelność i  logikę 
przedstawionej sytuacji oraz zwracać uwagę na to, co jest 
opinią autora, a co faktem. Nie ulegajmy dezinformacji i pa-
miętajmy, że nad bezpieczeństwem zarówno mieszkań-
ców, jak i obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na 
terenie naszego powiatu czuwają policjanci. Jeśli zdarze-
nie lub zaistniała sytuacja wzbudza nasz niepokój należy 
o swoich obawach powiadomić policjantów dzwoniąc na 
numer alarmowy 112 lub kontaktując się z dzielnicowym. 

Komenda Miejska Policji w Zamościu

Wiosną miłośnicy jedno-
śladów przesiadają się na 
swoje rowery i  rozpoczynają 

przejażdżki drogami powiatu 
zamojskiego. Najważniejsze 
jest to, aby przejażdżki były 
bezpieczne, a rowerzyści jako 

uczestnicy ruchu przestrzegali 
przepisów drogowych dotyczą-

cych poruszania się rowerem. 
Dla użytkowników jednośladów 

przypominamy przepisy, dotyczące prawidłowego poru-
szania się rowerem:
 Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla 

rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, natomiast korzy-
stając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i  ustępować miejsca 
pieszym.

 Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na ro-
werze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na do-
datkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

 Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest 
dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojaz-

dów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, 
wynosi, co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla 
rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzy-
sty na jezdni (np. pada śnieg, wieje silny wiatr, jest ule-
wa, gołoledź lub gęsta mgła)
Rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście dla 

pieszych, zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowa-
dzić go. 

Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
2) jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierow-

nicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów.
Każdy rower musi posiadać:
 Co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świe-

cące ciągłym lub migającym światłem,
 Co najmniej jedno światło tylne czerwone odblaskowe
 Co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub 

migającym światłem
 Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy,

Dla bezpieczeństwa rowerzysta powinien zadbać także 
o swoją widoczność na drodze. Apelujemy, więc o używa-
nie przez rowerzystów dodatkowych elementów odblasko-
wych po zmroku. Ponadto w  miarę możliwości kierowcy 
jednośladów powinni nosić odzież w jaskrawych kolorach 
i korzystać z odblasków, w postaci np. opaski czy kamizelki. 

Ważny jest również zakaz kierowania rowerem po wypi-
ciu alkoholu. Nietrzeźwi rowerzyści stwarzają duże zagro-
żenie nie tylko dla siebie, ale również innych uczestników 
ruchu drogowego, ponadto za złamanie tego zakazu od-
powiadają przed sądem. 

Właściciele rowerów powinni zadbać również o wła-
ściwe zabezpieczenie jednośladów przed kradzieżą. 
Jak wynika z doświadczenia policjantów, najwięcej ro-
werów kradzionych jest z  klatek schodowych bloków, 
niezabezpieczonych piwnic, garaży lub balkonów. Zło-
dzieje wykorzystują także moment, kiedy właścicie-
le jednośladów na chwilę pozostawiają rowery przed 
sklepem lub przed blokiem. Wiele kradzieży dokonywa-
nych jest bez trudu, gdyż rowery w ogóle nie są zabez-
pieczone. Zdarza się, że do rąk złodzieja trafiają takie, 

BEZPIECZNY ROWERZYSTA
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które zapięte są w  nieodpowiedni sposób np. cienką 
linką albo łańcuchem, które mogą być łatwo przecię-
te lub otworzone. Pamiętajmy, podstawą jest właściwe 
zapięcie roweru. Ważne jest również jego oznakowanie, 
gdyż nawet, jeżeli rower zostanie skradziony, to znaki 
naniesione przez policjanta zwiększają szansę jego od-
nalezienia i odzyskania.

Dobrym sposobem na zabezpieczenie roweru przed 
kradzieżą są najprostsze metody. Oprócz oznakowania 
warto również spisać numer ramy oraz wszystkich innych 
części roweru (jeżeli takie posiadają) i stworzyć listę części 
naszego jednośladu. Jeśli rower nie posiada numerów fa-
brycznych, można nanieść wymyślony przez siebie, który 
zapamiętamy. Przydatne w  identyfikacji mogą się okazać 
wcześniej wykonane zdjęcia pojazdu, a  zwłaszcza cha-
rakterystycznych jego elementów. Kupując rower należy 
zakupić też solidny łańcuch i kłódkę, aby przypinać go do 
trwałego elementu. Łańcuch należy zawsze przekładać 
przez ramę roweru i  tylne koło (nigdy tylko przez przed-
nie koło). Należy też unikać jako zapięcia roweru cienkich 
linek, sprężynek z zapięciami szyfrowanymi - można je ła-
two przeciąć. Decydując się na zostawienie roweru przed 
sklepem, to zawsze w widocznym miejscu i odpowiednio 
zabezpieczony. 

Warto też oznakować rower. Oznakowanie roweru nie 
gwarantuje, co prawda pewności, że rower nie zostanie 
skradziony jednak odstrasza potencjalnych złodziei oraz 
umożliwia identyfikację roweru. Osoby zainteresowane 
oznakowaniem swojego roweru powinny skontaktować się 
z  dzielnicowym ze swojego rejonu. Policjant wytłumaczy 
proces znakowania roweru, powie też, jakie dokumenty są 
niezbędne. Znakowanie jest bezpłatne i  trwa kilka minut. 
Osoby niepełnoletnie, aby oznakować swój rower muszą 
przyjść ze swoim rodzicem lub prawnym opiekunem. 

Wszystkim miłośnikom jazdy na rowerze życzymy przy-
jemnych i bezpiecznych podróży.

Pomoc zawsze wynika z wielkich emocji i współczucia 
szczególnie kiedy widzimy pokazywane przez media ob-
razy bombardowanych miast. Od wielu lat mieszka wśród 
nas kilkaset tysięcy imigrantów, spotykaliśmy tych ludzi 
na co dzień. Wrośli w  naszą codzienność. Proces migracji 
Ukraińców trwał już od dawna, jednak to po inwazji Rosji 
na Ukrainę do Polski od 24 lutego przybyło najwięcej imi-
grantów. Zostawili cały swój majątek, musieli uciekać, za-
bierając ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, które udało 
im się zabrać. 

Od samego początku Polacy wspólnie solidaryzują się 
i udzielają uchodźcom z Ukrainy wsparcia. Masowo organi-
zowane są zbiórki i różnego rodzaju formy pomocy. Uczy-
my się odpowiedzialnego pomagania. Zbiórki zaczynają 
być uporządkowane, rozpoznaje się potrzeby ludzi, nie 
gromadzi się już rzeczy, które są bezwartościowe. Ludzie, 
którzy proponują uchodźcom z  Ukrainy gościnę, robią to 
coraz bardziej odpowiedzialnie. Wiele osób decyduje się 
przyjąć kogoś tylko na jedną, dwie noce i gościć np. takie 
osoby, dla których Polska jest tylko przystankiem. Spół-
dzielnia również włączyła się do akcji pomocy. Od chwi-

li ogłoszenia na stronie 
internetowej i  klatkach 
schodowych informacji 
o  akcji pomocy uchodź-
com z  Ukrainy mieszkańcy 
oraz pracownicy Spółdzielni włączyli 
się do pomocy. Punkty zbiórki darów zostały wyznaczone 
w  administracjach osiedla Planty, Orzeszkowej i  Wiejska. 
Na rzecz uchodźców zebrana została duża ilość produk-
tów żywnościowych, środków czystości, artykułów nie-
zbędnych do pielęgnacji dzieci, podstawowych leków 
i środków opatrunkowych. Przyniesione zostały również 
nowe koce, kołdry, poduszki, pościel. Zebrane dary prze-
kazywane były bezpośrednio do punktów noclegowych 
znajdujących się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczy-
zny oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej 
w Zamościu. W związku z nadal napływającymi uchodź-
cami z Ukrainy pomoc jest nadal potrzebna. Patrzmy na 
ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, tak jakbyśmy chcieli, 
żeby w podobnej sytuacji patrzono na nas. Pomagajmy 
tak, jakbyśmy chcieli by nam udzielono pomocy. 

Marzena Hubala

Nasza pomoc dla Ukrainy

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu 

najlepsze życzenia spokoju, 
zdrowia i radości oraz pogodnych 

spotkań w gronie najbliższych 
pełnych serdeczności, ciepła, 
optymizmu i duchowej siły.

Niech Święta będą wytchnieniem od trudnej 
codzienności i staną się źródłem nadziei.

policjanci i pracownicy
Komendy Miejskiej Policji 

w Zamościu
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Jak dobrze znamy swoich sąsiadów? Czym im ufamy? 
Co nas najbardziej irytuje w  zachowaniu sąsiadów? Przy 
okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, który obchodzony jest 
w ostatni wtorek maja, spróbujemy na te pytania odpowie-
dzieć.

Czym jest Dzień Sąsiada?
W  2000 roku mieszkańcy Paryża zorganizowali oddol-

nie Dzień Sąsiada, czyli szereg spotkań i pikników w gro-
nie ludzi, którzy mieszkają obok siebie. Inicjatywa szybko 

zyskała patronat Komisji Europejskiej, której zależało, żeby 
zahamować rozpad więzi lokalnych w  społecznościach 
i rozwija się w kolejnych krajach. Dzień Sąsiada w tym roku 
wypada 28 maja.

Infografika na Dzień Sąsiada
W Polsce wydarzenia z okazji Dnia Sąsiada to nowość. 

Czas pokaże, czy się sprawdzi. Poniżej znajdziesz wiele 
ciekawych informacji o  tym, jakimi sąsiadami jesteśmy. 
Prezentowane na niej dane pochodzą z dwóch ogólnopol-
skich badań relacji sąsiedzkich – autorstwa Centrum Bada-
nia Opinii Społecznej (CBOS), portalu Morizon oraz nasze-
go Raportu na temat Otwartości Polaków. 

Relacje sąsiedzkie, czyli co dokładnie?
Relacje sąsiedzkie można podzielić na 3 kategorie. Pod-

stawową i najczęstszą są konwencjonalne, grzecznościowe 
interakcje. Trochę rzadziej ludzie mieszkający obok siebie 
wyświadczają sobie drobne przysługi sąsiedzkie. Na przy-
kład, gdy nie ma Cię w domu, sąsiad odbierze Twoją prze-
syłkę pocztową lub kurierską, a innym razem Ty pożyczysz 
mu jakiś produkt spożywczy w niedzielę. Prawie ¾ Polaków 
pomaga sobie nawzajem w takich sytuacjach, choć najczę-
ściej jedynie z  wybranymi, nielicznymi osobami. Najrza-
dziej relacje sąsiedzkie wiążą się z jakimś rodzajem kontak-
tów towarzyskich z  sąsiadami, który utrzymuje około 1/3 
dorosłych w kraju. Czy Twój kontakt z sąsiadami ogranicza 

się tylko do „dzień dobry”? A  może traktujesz niektórych 
jak znajomych, z którymi spędzasz czas?

Czy ufamy swoim sąsiadom?
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie darzymy swo-

ich sąsiadów zbyt dużym zaufaniem. Większość z nas, na-
wet jeśli wyświadcza sobie z niektórymi sąsiadami drobne, 
wzajemne przysługi, utrzymuje w kontaktach sąsiedzkich 
pewien dystans i nie traktuje sąsiadów jak znajomych. Po-
nad połowa rodaków nie widzi też potrzeby lepszego po-

znania ludzi, którzy mieszkają 
„za ścianą”. Czy to oznacza, że 
jesteśmy zamknięci i  nieufni? 
Niekoniecznie.

Jesteśmy raczej otwarci na 
kontakt – większość z  nas nie 
miałaby nic przeciwko, by zapro-
sić sąsiada na obiad lub przyjąć 
takie zaproszenie – a  z  zaufa-
niem do sąsiadów wcale nie 
jest tak źle. Nawet w przypadku 
poważniejszych spraw, które 
wymagają sporego zaufania. 

Przykładowo, ponad połowa osób jest skłonna powierzyć 
sąsiadowi pod opiekę mieszkanie (52%) czy dziecko (54%), 
a jeszcze więcej – psa lub kota (65%). Podobnie jak w przy-
padku ogólnej otwartości na kontakty sąsiedzkie, najbar-
dziej ufne są osoby powyżej 50. roku życia.

Ciszej proszę! Czyli konflikty i irytujące zacho-
wania sąsiadów

Miałeś kiedyś serdecznie dość sąsiada, który w sobotę 
od rana wiercił w ścianach, albo głośno słuchał muzyki po 
nocach? Jeśli tak, to wielu rodaków Cię zrozumie. W zacho-
waniu sąsiadów najbardziej irytuje nas hałas. Z 14 najczę-
ściej wskazywanych, denerwujących zachowań, aż 9 doty-
czyło „głośnych” aktywności, które zakłócają ciszę i spokój. 
Za głośna muzyka, krzyki, hałasujące dzieci i zwierzęta czy 
częste remonty to główne irytujące sąsiedzkie odgłosy. Na 
nerwy działają też Polakom śmiecenie (15%) i palenie pa-
pierosów (18%) we wspólnych przestrzeniach, takich jak 
klatki schodowe. Co ciekawe jest także spora grupa osób, 
których denerwuje, że… sąsiadów coś denerwuje. Roda-
ków irytują uciążliwi sąsiedzi, którzy zwracają im uwagę 
(9%) i wzywają policję (5%).

Jak zmieniają się relacje sąsiedzkie Polaków?
Rodzaj więzi sąsiedzkich zależy nie tylko od wojewódz-

twa, ale jeszcze silniej od charakteru społeczności lokal-
nej. Co to znaczy? Statystycznie, jeśli mieszkasz na wsi lub 

O!Twórz relacje – jak wyglądają relacje sąsiedzkie Polaków?
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w mniejszej miejscowości, to jest większa szansa, że Two-
je interakcje z  sąsiadami mają bardziej zażyły charakter. 
W  większych miastach z  kolei częściej ograniczają się do 
konwencjonalnych, grzecznościowych kontaktów, takich 
jak mówienie „dzień dobry”.

CBOS badał relacje sąsiedzkie już po raz piąty, a użycie 
tych samych wskaźników pozwala porównać, jak zmienia-
ły się one na przestrzeni wielu lat. Co się zmieniło? W skali 
kraju, od 2008 roku nieznacznie zwiększył się odsetek Po-
laków, którzy przynajmniej z  niektórymi sąsiadami utrzy-
mują zarówno jakiekolwiek kontakty towarzyskie, jak 
i świadczą sobie nawzajem drobne przysługi (z 31 do 33%). 

Z  drugiej strony, aż o  6 punktów procentowych (z  22 do 
28%) zwiększył się procent ludzi, którzy deklarują, że nie 
robią ani jednego, ani drugiego.

Chociaż więc trudno mówić o zaniku bliskich więzi są-
siedzkich, ich brak cechuje coraz liczniejsze grono Polaków. 
Wykorzystajmy więc Dzień Sąsiada, by poznać swoich są-
siadów i choćby przez chwilę z nimi porozmawiać. Nawet 
krótkie, życzliwe interakcje z sąsiadami mogą bowiem po-
zytywnie wpłynąć na zadowolenie z miejsca zamieszkania. 
A w to warto inwestować!

https://www.porta.com.pl/otworzsiena/wnetrza/otwo-
rz-relacje-jak-wygladaja-relacje-sasiedzkie-polakow

„Zgod-
nie z  umową 

z  dnia 12 maja 2021 roku 
zawartą między Związ-

kiem Rewizyjnym Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP a Spółdzielnią Mieszkaniową  
im. W. Łukasińskiego w Zamościu, w dniach od 6 wrze-
śnia do 19 listopada 2021 roku została przeprowadzo-
na 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 wewnętrzny system normatyw-

ny (badane wg kryterium kompletności i poprawności 
merytorycznej regulaminów),

 działalność organów Spółdzielni, 
 struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.
2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spół-

dzielni (i  budynków z  nimi związanych) oraz racjonal-
ność ich wykorzystania.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
 stan ilościowy oraz estetyczno-porządkowy i technicz-

ny budynków i ich otoczenia,
 koszty i  przychody gospodarki zasobami mieszkanio-

wymi oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie 
lokali,

 gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokali wynajmowanych,

 terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lo-
kali i windykacja należności Spółdzielni,

 treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (dosta-
wa energii cieplnej, wody i  kanalizacji, wywóz nieczy-
stości stałych, dostawa energii elektrycznej i gazu).

5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
 nadzór techniczny i  ustalanie potrzeb remontowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem działań energo-
oszczędnych, 

 akumulacja środków finansowych na remonty,
 tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść 

zawartych umów i ich realizacja.
6. Gospodarka finansowa:
 stan funduszów, wielkość wolnych środków finanso-

wych i  sposób ich wykorzystania, efektywność zaan-
gażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub 
udziałów w innych podmiotach gospodarczych, 

 rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni, 
 obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych, 
 terminowość regulowania zobowiązań finansowych 

Spółdzielni (podatki, ZUS, PFRON), 
 dochodzenie należności Spółdzielni, 
 rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.

Lustracja nie obejmowała badania sprawozdania finan-
sowego w trybie art. 64 ustawy o rachunkowości, jak rów-
nież weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktów 
na podstawie przedłożonych lustratorowi dokumentów, 
wyjaśnień oraz informacji sporządzanych przez członków 
Zarządu oraz upoważnionych pracowników Spółdzielni. 
Ustaleniom tym w szczególności służyły:
 statut i uregulowania wewnętrzne o charakterze regu-

laminowym, 

LIST POLUSTRACYJNY
/Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze /grudzień 21/ 

przedstawiamy w całości list polustracyjny/
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 dokumentacja z  działalności organów statutowych 
Spółdzielni (protokoły, uchwały, decyzje), 

 dokumentacja członkowska (rejestry, akta członkow-
skie, akty notarialne), 

 dokumentacja techniczna budynków,
 dokumenty finansowo-księgowe i  sprawozdawczość 

w tym zakresie, 
 dokumentacja dotycząca inwestycji, 
 dokumentacja dotycząca pozostałych zagadnień obję-

tych zakresem merytorycznym badań w ramach niniej-
szej lustracji.
Ustalenia lustracji zawarte zostały w protokole lustracji, 

który łącznie z  niniejszym listem polustracyjnym stanowią 
integralną całość. Protokół lustracji podpisany został przez 
Zarząd Spółdzielni bez zastrzeżeń. Spółdzielnia przestrzega 
obowiązku określonego w art. 91 § 1 Prawa spółdzielczego. 
Poprzednia lustracja została przeprowadzona w 2018 roku, 
a jej przedmiotem była całość działania Spółdzielni za okres 
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Na pod-
stawie tych badań, w liście polustracyjnym z dnia 6 grudnia 
2018 roku Związek ocenił, że działalność Spółdzielni w okre-
sie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo i  poza 
koniecznością dokonania aktualizacji regulaminów i dosto-
sowania ich do obowiązujących przepisów prawa oraz kon-
tynuowania działań w zakresie windykacji opłat za używanie 
lokali, nie sformułował innych wniosków. Wyniki lustracji zo-
stały przedstawione Walnemu Zgromadzeniu przeprowa-
dzonemu w częściach w dniach 10-14.06.2019 r. 

W  badanym okresie oprócz lustracji przeprowadzonej 
przez Związek, w Spółdzielni miały miejsce kontrole pod-
miotów zewnętrznych w  zakresie przysługujących tym 
podmiotom uprawnień ustawowych. Przeprowadzone 
kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Ostatnie zmiany statutu dostosowujące jego postano-
wienia do zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy 
  Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawy 
 Prawo spółdzielcze uchwalone zostały podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia Członków w 2018 roku. Zmia-
ny statutu zostały zarejestrowane w  Krajowym Reje-
strze Sądowym w dniu 13 lipca 2018 roku. Lustracja nie 
wykazała mankamentów statutu Spółdzielni, a zwłasz-
cza przypadków niespójności i  nieprecyzyjności jego 
postanowień oraz niezgodności z  obowiązującymi 
spółdzielnie mieszkaniowe przepisami prawa.
Spółdzielnia posiada wymagane statutem i wynikają-

ce z  jej potrzeb normy wewnętrzne o  charakterze regu-
laminowym. Spółdzielnia dokonała analizy treści regula-
minów pod kątem pełnego dostosowania ich norm do 

znowelizowanego statutu i  obowiązujących przepisów 
prawa, z wyjątkiem regulaminu przyjmowania członków, 
ustalania praw do lokali i zamiany mieszkań. Wszystkie re-
gulaminy uchwalone zostały przez organy statutowo do 
tego uprawnione.

W okresie badanym odbyły się dwa walne zgroma-
dzenia.

Walne Zgromadzenia w 2018 i 2019 roku zwołane zo-
stały w terminach przewidzianych w ustawie Prawo spół-
dzielcze tj. do 30 czerwca. Walne Zgromadzenia zostały 
podzielone na części, zgodnie z statutem i obowiązującymi 
przepisami, podziału dokonywała Rada Nadzorcza.

Z ustaleń lustracji wynika, że Walne Zgromadzenia zwo-
ływane były w sposób zgodny z wymogami ustawy i sta-
tutu, a  dokumentacja z  obrad jest kompletna i  właściwie 
przechowywana. Ze względu na ogłoszony stan epidemii 
Walne Zgromadzenie w 2020 roku nie odbyło się.

Z uwagi na brak Walnego Zgromadzenia w 2020 roku, 
nastąpiło przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej wybra-
nej w 2017 roku (na mocy zapisu art. 90a ustawy z dnia 19 
czerwca 2020 roku 
 tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 Dz. U. poz. 569 i  695). 

Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o postanowienia 
statutu i  regulaminu Rady Nadzorczej. Częstotliwość 
posiedzeń Rady odpowiada wymogom określonym 
w Regulaminie Rady. 
Zarząd pracował w  oparciu o  postanowienia statutu 

i  Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzor-
czą. Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w wypełnia-
niu przez Zarząd wymogów Regulaminu Zarządu, w  tym 
tryb zwoływania posiedzeń, obradowania oraz podejmo-
wania uchwał.

Podjęte przez Zarząd decyzje były zgodne z aktualnym 
stanem prawnym, nie wykraczały poza kompetencje tego 
organu i były właściwie udokumentowane.

W  okresie objętym lustracją Spółdzielnia posiadała 
uchwaloną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyj-
ną. Dokumentacja pracownicza jest prowadzona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Po wejściu w  życie Rozporządzenia Ministra Rodzi-
ny, Pracy Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku 
w sprawie dokumentacji pracowniczej, Spółdzielnia dosto-
sowała sposób prowadzenie akt osobowych pracowników 
do nowych wymogów.

Spółdzielnia posiada wymagane na podstawie Kodeksu 
pracy unormowania regulujące stosunki pracy oraz zasady 
wynagradzania (regulamin pracy, Zakładowy Układ Zbio-
rowy), jak również unormowanie dotyczące gospodarki Za-
kładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Lustracja nie 
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stwierdziła przypadków nieprzestrzegania przez Spółdziel-
nię, jako pracodawcę, obowiązujących przepisów z zakresu 
prawa pracy.

Obowiązujące w Spółdzielni procedury dotyczące prze-
twarzania danych osobowych zostały dostosowane do ak-
tualnie obowiązujących przepisów. Funkcjonujący w Spół-
dzielni system kontroli gospodarczej i  ochrony mienia 
realizowany jest w  formie kontroli funkcjonalnej sprawo-
wanej przez Zarząd i pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach kierowniczych w  poszczególnych komórkach 
organizacyjnych w zakresie posiadanych kompetencji.

Zgodnie z  postanowieniami statutu Spółdzielnia pro-
wadzi działalność społeczną, kulturalną i oświatową. Dzia-
łalność ta prowadzona była w oparciu o  roczne plany za-
twierdzone przez Radę Nadzorczą. Za stronę organizacyjną 
i merytoryczną działalności społecznej, oświatowej i kultu-
ralnej odpowiada pracownik zatrudniony w dziale organi-
zacji i samorządu Spółdzielni.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stan 
prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni był 
całkowicie uregulowany co ma odzwierciedlenie w księ-
gach wieczystych. Realizacja przez Zarząd postanowień 
ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących 
określenia przedmiotu odrębnej własności lokali oraz 
przeniesienia własności lokali przeprowadzana była 
zgodnie z przepisami.

W badanych latach Spółdzielnia zrealizowała 77 wnio-
sków o  przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkal-
nych. Na koniec 2020 roku status odrębnej własności po-
siadało 1.787 lokali mieszkalnych.
Spółdzielnia prowadzi wymagane prawem rejestry 
 rejestr członków i rejestr lokali, dla których zostały za-

łożone księgi wieczyste zgodnie z  wymogami ustawy 
o  spółdzielniach mieszkaniowych oraz rejestry wyni-
kające z  jej potrzeb organizacyjno-ewidencyjnych. Na 
dzień 31 grudnia 2020 roku Spółdzielnia zrzeszała 5.935 
członków. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe zostały 
unormowane w  statucie Spółdzielni oraz regulaminie 
przyjmowania członków, ustalania praw do lokali i za-
miany mieszkań, który został uchwalony w  2009 roku 
i wymaga aktualizacji.
Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 

o  zmianie ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych, 
ustawy 
 Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
 Prawo spółdzielcze, sprawy związane z  przyjęciem 

w  poczet członków były prowadzone zachowaniem 
ustawowo określonych procedur.
Zasoby Spółdzielni składają się z 53 nieruchomości za-

budowanych 99 budynkami mieszkalnymi oraz 13 budyn-
kami z 158 lokalami użytkowymi.

Budynki podzielone są na sześć osiedli, których obsłu-
gę prowadzą cztery administracje osiedli. Ponadto w bada-
nym okresie Spółdzielnia w ramach działalności gospodar-
czej zarządzała częścią wspólną nieruchomości wspólnot 
mieszkaniowych oraz wspólnot garażowych. Selektywny 
przegląd zasobów mieszkaniowych pod względem oceny 
stanu estetyczno-technicznego budynków oraz otaczają-
cej je infrastruktury osiedlowej wykazał, że są one utrzyma-
ne w  czystości i  w  ogólnie dobrym stanie porządkowych 
i technicznym (możliwym do sprawdzenia w trakcie wizu-
alnego przeglądu).

W  Spółdzielni podstawą ustalenia opłat na pokrycie 
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi były rocz-
ne plany gospodarczo-finansowe zatwierdzane przez Radę 
Nadzorczą oraz postanowienia regulaminu normującego 
sposób rozłożenia kosztów na lokale. Ewidencja księgowa 
kosztów i  przychodów gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi prowadzona jest zgodnie z art. 4 ust. 4! pkt 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczące prowadzenia 
odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i  rozliczeń 
przychodów oraz kosztów, o których mowa w art. 4 ust.1-2 
i 4 ustaw

Spółdzielnia wypełniła również wymogi art. 6 ust. 1 
ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych określającego, 
że różnica między kosztami eksploatacji i  utrzymania da-
nej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię na pod-
stawie art. 1 ust. 3 u.s.m., a przychodami z opłat, o których 
mowa w  art. 4 ust. 1-2 i  4 u.s.m. zwiększa odpowiednio 
przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nie-
ruchomości w roku następnym.

W  latach objętych lustracją gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi (tj. działalność w  zakresie eksploatacji 
i  utrzymania nieruchomości) w  skali całej Spółdzielni za-
mknęła się nadwyżką kosztów mad przychodami, wyno-
szącą: 
 w 2018 roku — 423.493,47 zł, 
 w 2019 roku — 515.738,94 zł,
 w 2020 roku — 463.605,45 zł. 

Ujemne wyniki miały częściowe pokrycie w pożytkach 
z  części wspólnych poszczególnych nieruchomości oraz 
z działalności własnej Spółdzielni.

Sposób przeznaczenia pożytków był zgodny z  art.  
5 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z  tytułu prowadzenia pozostałej działalności niekwa-
lifikowanej jako gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
(opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób praw-
nych) Spółdzielnia osiągnęła nadwyżki bilansowe netto: 
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 w 2018 roku — w kwocie 913.064,13 zł 
 w 2019 roku — w kwocie 958.503,35 zł, 
 w 2020 roku — w kwocie 755.087,57 zł. 

Nadwyżka za 2018 rok została podzielona na podstawie 
uchwały Walne Zgromadzenia w  sposób odpowiadający 
wymogom statutu Spółdzielni.

W związku z panującą pandemią Walne Zgromadzenie 
w 2020 i 2021 roku nie odbyło się i nadwyżka bilansowa za 
2019 i 2020 rok nie została podzielona. Lustracja nie wyka-
zała nieprawidłowości w gospodarce lokalami użytkowymi 
oraz dzierżawy terenów, a zawarte umowy najmu i dzier-
żawy w aspekcie ochrony interesów Spółdzielni nie budzą 
zastrzeżeń.

Zadłużenia w  opłatach za używanie lokali mieszkal-
nych w  roku 2018 stanowiły 5,65% ich rocznego wymia-
ru, a  na koniec 2020 roku 4,81%. W  odniesieniu do lokali 
użytkowych wskaźnik zaległości w opłatach wynosił 8,97% 
w  2018 roku i  na koniec 2020 roku zmalał do 7,27%. We 
wszystkich latach badanego okresu największy udział 
w ogólnej kwocie zadłużeń od lokali mieszkalnych i lokali 
użytkowych stanowiły zaległości długoterminowe (po-
wyżej roku). Spółdzielnia na bieżąco informowała swoich 
członków o możliwości skorzystania z dodatków mieszka-
niowych. W okresie objętym lustracją kwota przekazanych 
dodatków wyniosła łącznie 935.592,55 zł. Lustracja nie 
wnosi zastrzeżeń w zakresie podejmowanych przez Spół-
dzielnię działań windykacyjnych, z analizy których wynika, 
że zadłużenia mają tendencję spadkową. Spółdzielnia win-
na utrzymać kierunek prowadzonych działań w tym zakre-
sie. Dostawy usług komunalnych oraz innych usług związa-
nych z eksploatacją zasobów Spółdzielni odbywały się na 
podstawie umów zawartych z  usługodawcami, a  umowy 
te zapewniają ochronę jej interesów. Zgodnie z wymogiem 
art. 64 ustawy Prawo budowlane dla wszystkich budynków 
założone zostały książki obiektu budowlanego. Lustracja 
stwierdziła, że są one prowadzone zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. We wszystkich latach badanego okresu 
Spółdzielnia przeprowadziła okresowe przeglądy stanu 
technicznego zasobów oraz kontrolne stanu technicznej 
sprawności instalacji i  elementów budynków wymagane 
art. 62 Prawa budowlanego.

Działalność remontowa zasobów Spółdzielni prowa-
dzona była w oparciu o rzeczowo-finansowe plany remon-
tów, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Plany zostały 
opracowane na podstawie bilansu potrzeb remontowych 
z uwzględnieniem stopnia pilności robót i możliwości ich 
sfinansowania ze źródeł określonych w  unormowaniach 
wewnętrznych Spółdzielni. Spółdzielnia tworzy fundusz 
remontowy zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych. Ewidencja wpływów i  wydatków fun-
duszu remontowego prowadzona jest w  podziale na po-
szczególne nieruchomości z  uwzględnieniem wpływów 
i  wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości, 
co odpowiada wymogom art. 4 ust. 4! pkt 2 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych.

Poniesione w latach 2018-2020 nakłady na zaspokoje-
nie potrzeb technicznych budynków zostały sfinansowane 
środkami skumulowanymi na funduszu remontowym uzu-
pełnionymi kredytami. W okresie badanym kredyty wyko-
rzystano na docieplenie 11 budynków — kredyty zawarte 
odrębnie dla każdego poddanego termomodernizacji bu-
dynku. Kredyty zaciągnięto w ramach najwyższej sumy zo-
bowiązań określonej w uchwałach Walnego Zgromadzenia 
oraz za zgodą Rady Nadzorczej. Według stanu na dzień 31 
grudnia 2020 roku stan funduszu remontowego był ujem-
ny i  wynosił 6.804.089,61 zł, z  tego wydatki w  wysokości 
9.008.789,99 zł były finansowane kredytem termomoder-
nizacyjnym. Różnica w wysokości 2.204.700,38 zł stanowiła 
rezerwę środków na przyszłe wydatki remontowe.

Prace konserwacyjne w  Spółdzielni realizowane były 
przez funkcjonujący w  strukturach organizacyjnych Spół-
dzielni Zakład Konserwacji oraz przez wykonawców ze-
wnętrznych wyłonionych w procedurach określonych nor-
mami wewnętrznymi. Analiza treści zawieranych umów na 
roboty remontowe wykazała, że w treści umów w sposób 
należyty zabezpieczono ochronę interesów Spółdzielni. 
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w  zakresie reali-
zacji postanowień umownych, dokumentowaniu i rozlicze-
niu robót, jak również w sprawowaniu przez Spółdzielnię 
nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami oraz 
robót zrealizowanych przez Zakład Konserwacji. Spół-
dzielnia w  ramach termomodernizacji zasobów realizuje 
dwa projekty obejmujące poprawę efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych. Projekty realizowane są 
z dofinansowaniem środków finansowych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
Na dzień zakończenia lustracji prace remontowe związane 
z projektem nr 1 zostały w całości wykonane, zakończenie 
projektu nr 2 planowane jest w 2022 roku. Spółdzielnia po-
siada określone podstawy normatywne prowadzonej przez 
nią gospodarki finansowej. Polityka rachunkowości Spół-
dzielni została opisana w Zakładowych Zasadach Rachun-
kowości, dokumentacja przyjętych zasad spełnia wymogi 
określone ustawą o  rachunkowości. Spółdzielnia dokony-
wała inwentaryzacji składników majątkowych, spełniając 
wymogi określone przepisami ustawy o  rachunkowości. 
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w sposobie doku-
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mentowania przeprowadzonych przez Spółdzielnię opera-
cji gospodarczych oraz w  sposobie sprawowania kontroli 
wewnętrznej w  obszarze rachunkowości i  prowadzenia 
gospodarki finansowej.

Sprawozdania finansowe za lata 2018-2020 zostały 
zbadane przez biegłego rewidenta. Wyboru podmiotu do 
badania sprawozdań dokonywał organ statutowo upoważ-
niony - Rada Nadzorcza. Sprawozdanie finansowe za 2018 
rok zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie oraz 
terminowo złożone w  uprawnionych instytucjach. Spra-
wozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok nie zostało zatwier-
dzone przez Walne Zgromadzenie, które nie odbyło się ze 
względu na stan epidemii, natomiast zostały złożone do 
Krajowego Rejestru Sądowego bez zatwierdzenia.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółdziel-
nia nie posiadała już zadłużeń z tytułu długoterminowych 
kredytów mieszkaniowych, spłacanych na zasadach okre-
ślonych przepisami ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku 
o pomocy Państwa w spłacie niektórych kredytów miesz-
kaniowych.

Spółdzielnia posiadała wolne środki finansowe zdepo-
nowane na rachunku lokat bankowych, z  tytułu których 
uzyskała w badanych latach dodatkowe przychody, które 
zasiliły jej gospodarkę.

Analiza wyników finansowych Spółdzielni w okresie ob-
jętym lustracją wskazuje na stabilność sytuacji finansowej 
Spółdzielni i brak zagrożenia dla kontynuacji jej działalności. 
Sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umożli-
wiała terminową regulację jej zobowiązań, tak o charakterze 
publiczno-prawnym jak i wobec kontrahentów.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oce-
ny niniejszego listu polustracyjnego należy stwierdzić, że 
działalność Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskie-
go w Zamościu w latach 2018-2020 prowadzona była pra-
widłowo i poza koniecznością dokonania aktualizacji regu-
laminu przyjmowania członków, ustalania praw do lokali 
i  zamiany mieszkań do znowelizowanego statutu i  prze-
pisów prawa, Związek nie formułuje innych wniosków do 
przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walne-
mu Zgromadzeniu.

Przedstawiając powyższe Związek Rewizyjny Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP w Warszawie przypomina o dyspo-
zycjach wymienionych w art. 93 §1b i §4 Prawa Spółdziel-
czego tj. obowiązku przedstawienia wyników lustracji na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz corocznego prze-
kazania Walnemu Zgromadzeniu i  Związkowi Rewizyjne-
mu informacji o realizacji wniosku polustracyjnego.”

Lustratorzy /podpisy nieczytelne/

Czy musi być tak?

Może być tak!
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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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Aktywność ruchowa ma ogromne znaczenie dla nas 
wszystkich nie zależnie od wieku. To w jaki sposób 
zadbamy o  siebie teraz, da nam rezul-
taty w  przyszłości. Prowadzone zajęcia 
z  jogi, gimnastyki rekreacyjnej i aero-
biku, wiosenno-jesienne marsze nor-
dic walking służą wzmocnieniu naszej 
ogólnej formy.

Ale nie tylko sama aktywność rucho-
wa wpływa korzystnie na nasze zdrowie. 
Wszelkiego rodzaju zabiegi mające na celu poprawę na-
szej kondycji odgrywają dużą rolę, wpływają pozytywnie 
na nasze samopoczucie i ogólny wygląd. Zabiegi z zakresu 

fizjoterapii oddziaływają na wszystkie nasze zmysły, dają 
chwilę relaksu i  odpoczynku zarówno fizycznego jak 

i psychicznego. Masaż klasyczny czy bańką 
chińską, tlenoterapia, relaksacyjne kon-
certy z użyciem mis i gongów oraz wiele 

innych zabiegów sprawiają, ze czujemy 
się dobrze. 

Wszystkie zabiegi jak i  formy aktyw-
ności fizycznej oferuje nam Centrum Zdrowia 

i Rekreacji „Iwona”, znajdujący się w budynku przy ul. 
Wąska 16a. 

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr 
tel. 602 703 862 Iwona Chrzan.

Centrum Zdrowia i Rekreacji „Iwona”

Rękodzieło to jedna z sekcji Zamojskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Rękodzieło, to zamiłowanie, to pasja, to z jednej strony 
powrót do tradycji, do tego co wykonywały nasze mamy, 
babcie a jednocześnie tworzenie ciekawych, pięknych rze-
czy z materiałów których kiedyś nie było. 

W  każdym, kto uczęszcza 
na zajęcia sekcji rękodzieła 
drzemie chęć pokazania tego, 
co nam w  duszy gra, dzieli-
my się więc swoimi umiejęt-
nościami i  prezentujemy je 
w wyrobach.

Styropianowe bańki i jaj-
ka wielkanocne oraz rzeczy 
użytkowe, jak pudełka na 
drobiazgi, świece, flakoniki 
ozdabiamy metodą decu-
page. Bańki i  jajka również 
koralikami, wstążeczkami, 
cekinami.

Tworzymy wyroby me-
todą filcowania – obrazy, 
biżuterię, tiulingu – kartki 
świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób 
oraz instytucji, z  wykorzystaniem sznurka oraz chrobot-
ka – makramę a także kwiaty z bibuły np. róże, słoneczni-
ki, tulipany, z rajstop storczyki, z liści klonu róże, biżuterię 
np. z koralików, haftowane serwetki, wyroby z włóczki, ko-
szyczki – papierowa wiklina.

Rękodzieło artystyczne
Wyroby nasze prezentowane były na kilku wystawach 

pod hasłem „uwolnić ukryte talenty”, kiermaszach, przy-
strajamy sale, choinki w wyroby przez nas wykonane.

Prowadzimy warsztaty z młodzieżą z Bursy nr 2, Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych – zdumiało nas i  oczarowa-
ło zainteresowanie rękodzielnictwem młodego pokole-

nia, powrotem do tradycji. 
Warsztaty były okazją do po-
gawędki. Snułyśmy wspo-
mnienia, młodzież dzieliła 
się swoimi odczuciami.

Zajęcia te coraz częściej 
stają się odstresowującym 
i  praktycznym hobby. Nie 
boimy się, że ktoś nas skry-
tykuje, że powie, że to trąci 
myszką, staramy się stwa-
rzać swój niepowtarzalny 
klimat.

Zajęcia prowadzone są 
w  świetlicy osiedlowej przy 
ul. Orzeszkowej 28 w  każdy 
czwartek w  godzinach od 
13.00 do 14.00. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału i wspólne-
go spędzenia czasu. 

Alicja Małek 

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
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„Zamojskie Kolędowanie”
W  dniu 19 grudnia 2021 r., odbyła się XIV Wigilia na 

Rynku Wielkim „Bądźmy wszyscy razem”. Spotkanie otwo-
rzyło wspólne kolędowanie na zamojskiej starówce. Wśród 
wykonawców znaleźli się również seniorzy z Klubu Seniora 
„Pogodna Jesień”. Seniorzy zaśpiewali utwór pt. „Szła kolęda”. 

XV Ogólnopolskie Zawody Modeli 
Szybowców Halowych

Puchar Rzeczpospolitej Polskiej
W  dniu 12 lutego 2022 r. w  Hrubieszowie odbyły się 

Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych F1N 
o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszów. 

W  zawodach wzięło udział 69 uczestników, którzy re-
prezentowali 9 klubów i stowarzyszeń modelarskich:
1. OSiR Suwałki
2. UKS „Jedynka” Hrubieszów 
3. Aeroklub Warszawski
4. S. M. im. W. Łukasińskiego w Zamościu 
5. MOKSiR Chrzanów 
6. S. M. im. J. Zamoyskiego w Zamościu
7. S. M. L. „Miasto z Klimatem” w Hrubieszowie
8. S. M. L. OKW. „Ważka” w Wieliszewie 
9. OKiR Grodków 

Zawodnicy wypuszczali halowe modele szybowców na 
odpowiednią wysokość. Wygrał ten zawodnik, którego mo-
del spędził w powietrzu najdłuższy czas.

Z  Pracowni Modelarstwa Lotniczego działającej przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego wystarto-
wało 12 zawodników. 

Spektakl „CZEKOLADKI” 
W  środę 30 marca w  świetlicy osiedlowej przy ul.  

E. Orzeszkowej 28 odbył się, zorganizowany przez Zamojski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, spektakl pt. „Czekoladki”. Gru-
pa teatralna „LITERATKI” odegrała komedię kryminalną opo-
wiadającą losy jednego mężczyzny i kobiet jego życia. Losy 
bohaterek z wielką uwagą śledzili seniorzy z Klubu Seniora 
„U Waleriana”. Komedia trzymała w napięciu jak i w humo-
rystyczny sposób bawiła widownię. Seniorzy, w ramach po-
dziękowania, po występie wręczyli aktorom róże.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH
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Krąg wsparcia
zaprasza na spotkanie 

27 kwiecień, godz. 17.00 – 18.00  świetlica osiedlowa ul. E. Orzeszkowej 28 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Nieszczęście, które dotyka naszego Sąsiada – Ukrainę, przejmuje wielu z nas. Każdy
przeżywa tę sytuację na swój sposób. Jeśli nie możesz poradzić sobie z towarzyszącymi Ci
emocjami, czujesz niepewność, strach, potrzebujesz rozmowy – dołącz do Kręgu wsparcia.

Spotkanie moderować będzie doświadczona facylitatorka – 
Magdalena Kosicka-Leszczyńska.*

Uczestnicy podzielą się swoimi myślami i uczuciami, przyjrzą się temu, co się w nich dzieje 
i dostaną empatyczne wsparcie w tym co przeżywają.

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy: tel. 84 638 03 50 
*Magdalena Kosicka-Leszczyńska – facylitatorka Międzynarodowego Programu dla Pokoju

„Essential Peacemaking Women and Men”, radczyni prawna, mediatorka sądowa,
Certyfikowana Trenerka Porozumienia bez Przemocy (NVC)

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Waleriana Łukasińskiego za-
prasza wszystkich mieszkańców 
zasobów Spółdzielni do aktywne-
go ukwiecania balkonów i ogród-
ków przyblokowych. Najpiękniej 
ukwiecone wezmą udział w  or-
ganizowanym przez Spółdziel-
nię konkursie „Na najładniejszy 
balkon i  ogródek przyblokowy”. 
Celem konkursu jest poprawa es-
tetyki i  wyglądu naszych osiedli. 
Istotnym kryterium w  ocenie bal-
konów będą najładniej ukwiecone 
balkony i  ogródki przyblokowe 
oraz ich kolorystyka. Dla właścicie-
li najciekawszych oraz najpiękniej-
szych balkonów i ogródków prze-
widziane są atrakcyjne nagrody 
i wyróżnienia.

Wszystkich gorąco zapraszamy.

Konkurs „Na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2022”
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Z okazji Świąt Wielkanocnych

pragniemy serdecznie podziękować

za dotychczasową współpracę

oraz złożyć Państwu moc gorących życzeń,

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Mariola Sowińska
Dyrektor Regionalny

UNIQA dla Mieszkalnictwa
oraz Pracownicy Biura w Lublinie i Rzeszowie

Spokojnych Świąt wśród bliskich 
i w radosnym nastroju

Opracowanie i dystrybucja: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość

Zespół redakcyjny:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego
ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość
www.smlukasinski.zamosc.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania.

Nakład: 4450 egz.

Skład i druk:
Drukarnia „Attyla”
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61
tel./fax 84 627 19 16, 84 639 12 13
e-mail: drukarnia@attyla.eu, www.attyla.eu
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