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Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Waleriana Łukasińskiego

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych wzajemną życzliwością 
i zrozumieniem, wewnętrznym spokojem i radością. 
Nowego Roku bogatego w spełnione marzenia.

życzy w imieniu Zarządu 
Osiedla Orzeszkowej - Reymonta
Elżbieta Kucharska

Koniec roku to dobry moment by podsumować aktualną 
sytuację Spółdzielni Mieszkaniowej, która czy tego chcemy, czy 
nie, jest naszym wspólnym domem. Można tego dokonać przy 
pomocy niekończącej się osi czasu, by w ten oto sposób zdać 
sobie sprawę ze zmian na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. 
Warto na chwilę się zatrzymać, by zauważyć jak teraźniejszość 
wyparła przeszłość, by za chwilę ustąpić miejsca przyszłości.

Spółdzielnia wczoraj to obraz szarych, PRL-owskich 
budynków z  wielkiej płyty, budowanych szybko i  często 

Spółdzielnia wczoraj, dziś, jutro
w systemie przesadnie oszczędnościowym. To ciągłe pro-
blemy z niedogrzewaniem mieszkań, w których ciepło ulat-
niało się na zewnątrz przez cienkie ściany oraz nieszczelną 
stolarkę okienną. To również ogromny problem wiecznie 
przeciekających dachów, pleśń, wilgoć oraz przemarzanie. 
To rakotwórczy azbest oraz wykładziny podłogowe wyko-
nane ze szkodliwego lenteksu. Obraz przeszłości to także 
stare, nierówne ciągi piesze z popękanych płytek chodni-
kowych oraz wszechobecny, ponury asfalt.
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Dziś zasoby Spółdzielni wyglądają zupełnie inaczej. Bu-
dynki zostały ocieplone otrzymując kolorowe elewacje. Ter-
momodernizacja objęła również ocieplenie stropodachów 
oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wresz-
cie zniknął problem niedogrzewanych mieszkań, a obniże-
nie zużycia ciepła przyniosło wymierne korzyści finansowe. 
Przyczyniła się do tego również wymiana stolarki okiennej 
na klatkach schodowych oraz korytarzach i  pomieszcze-
niach piwnicznych. Przy  wykorzystaniu środków funduszu 
remontowego wsparta została wymiana stolarki okiennej 
w lokalach mieszkalnych. Płyty balkonowe poddane zostały 
naprawie przy pomocy nowoczesnej, bardziej trwałej tech-
nologii, a nad balkonami ostatnich kondygnacji rozpoczęty 
został montaż zadaszeń. Stare oprawy na klatkach schodo-
wych oraz przed wejściami do budynków zaczęto zastępo-
wać energooszczędnymi lampami wyposażonymi w czujniki 
ruchu. Dachy zostały zabezpieczone papą termozgrzewalną 
eliminując problem ciągłego zalewania mieszkań. Spółdziel-
nia dzisiaj to również nowe chodniki, parkingi i miejsca po-
stojowe wykonane z kostki brukowej. Istotnym elementem 
tych zmian stała się możliwość częściowego sfinansowania 
termomodernizacji budynków środkami zewnętrznymi 
w ramach funduszy europejskich.

Jutro niestety nie zapowiada się optymistycznie. Roz-
pędzająca się wysoka inflacja, a  w  konsekwencji trudny 
do przewidzenia wzrost kosztów utrzymania zasobów za-
czyna powoli niepokoić. Z  drugiej jednak strony zasoby 
Spółdzielni są w dobrej kondycji technicznej, dlatego przy 
odpowiednim zarządzaniu można stawić czoła zapowia-
danemu kryzysowi. Chodzi tutaj o  optymalne wykorzy-
stywanie środków finansowych, pogodzenie oczekiwań 
mieszkańców z  dostępnymi w  danej chwili możliwościa-
mi. Oczywiście pilne potrzeby muszą być zaspokajane na 
bieżąco, a stan zasobów Spółdzielni nie może ulec pogor-
szeniu. Potrzeba ciągłego podnoszenia komfortu i bezpie-
czeństwa zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni powinna 
być celem nadrzędnym. W  procesie utrzymania zasobów 
konieczne jest wdrażanie nowych technologii oraz rozwią-
zań energooszczędnych. Działania takie powinny wyhamo-
wywać wzrost kosztów zamieszkiwania, a jeśli to możliwe 
takie koszty obniżać.

Spółdzielnia to nie tylko zasoby budynkowe oraz infra-
struktura zewnętrzna, ale przede wszystkim mieszkańcy. 

Szacowana obecnie na około osiem tysięcy osób społecz-
ność naszej Spółdzielni to nieograniczony z punktu widze-
nia potrzeb i oczekiwań organizm. Na osi czasu przeszłość 
reprezentowana jest przez najstarszych mieszkańców 
Spółdzielni, których aktywność zawodowa i społeczna ule-
gła naturalnemu spowolnieniu. Nasi seniorzy wymagają 
zarówno opieki realnej, jak również wsparcia niematerial-
nego. Chodzi tutaj przede wszystkim o  wyrozumiałość, 
empatię oraz zaakceptowanie potrzeb osób w podeszłym 
wieku, oczekujących przede wszystkim spokoju. Odnosząc 
się do przeszłości warto wspomnieć także o tych mieszkań-
cach Spółdzielni, którzy już odeszli, a z uwagi na swój oso-
bisty wkład w budowanie naszej spółdzielczej społeczności 
na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Najsilniejszą i  najbardziej liczną grupą mieszkań-
ców, reprezentującą teraźniejszość, są osoby młode oraz 
w  średnim wieku. Tę grupę mieszkańców cechuje przede 
wszystkim zaradność i  operatywność, a  także elastycz-
ność oraz wyrozumiałość. Potrzeby tej grupy są bardzo 
duże, ponieważ wynikają z  aktywności społecznej oraz 
zawodowej. Rosnące z  każdy rokiem oczekiwania w  za-
kresie sposobu utrzymania zasobów oraz jakości obsługi 
mieszkańców wynikają wprost z postępujących zmian cy-
wilizacyjnych. Naturalną potrzebą każdego człowieka jest 
dążenie do  jak najlepszych oraz możliwie najbardziej wy-
godnych warunków zamieszkiwania.

Przyszłość Spółdzielni to jej najmłodsi mieszkańcy. Po-
trzeby tej grupy również są bardzo ważne, dlatego w miarę 
możliwości należy inwestować w place zabaw, boiska oraz 
inne miejsca do zabawy. Rodzice muszą mieć zapewnione 
miejsce do przechowywania wózków, rowerków oraz  sa-
nek i  taki sposób wykorzystania pomieszczeń wspólnych 
powinien stać się priorytetem. Wszyscy mamy świado-
mość, że dzieci to najbardziej żywiołowa, głośna, a czasem 
również uciążliwa grupa mieszkańców. Jako sąsiedzi miej-
my dla nich wyrozumiałość i  cieszmy się ich obecnością. 
Przecież w końcu sami kiedyś byliśmy dziećmi. 

Spółdzielnia to także jednostka organizacyjna powoła-
na przez jej założycieli. Posiada osobowość prawną, wła-
sną strukturę organizacyjną, a swoją działalność opiera na 
przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
uchwalonym statucie. Zadaniem zatrudnionych w  Spół-
dzielni pracowników jest obsługa administracyjna, tech-
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W  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleria-
na Łukasińskiego w  latach 2019 do 2021 realizowany był 
projekt pod nazwą: "Podniesienie efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w za-
sobach Spółdzielni Mieszkaniowej im.  Waleriana Łuka-
sińskiego w Zamościu, poprzez ich termomodernizację.” 
z  dofinansowaniem środków z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 
- 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i go-
spodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność ener-
getyczna sektora mieszkaniowego. 

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację 
17 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: 
M. J. Piłsudskiego 19, Ciepłej 4, 6, E. Orzeszkowej 3, Oboź-

nej 3, 7, 19, 21, 31, Wąskiej 20, Wiejskiej 7, 9, 11, 19, 21, 23, 
Lubelskiej 36 w Zamościu. 

Całkowita wartość Projektu według zawartej umo-
wy wynosiła: 15  076  953,83 zł., koszty kwalifikowane: 
13 175 925,19 zł., dofinansowanie: 7 308 215,99 zł., wkład 
własny: 7 768 737,84 zł.

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

plenia (blachy trapezowej, wełny i rusztu drewnianego) 
- poza budynkami 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,

POMIAR WARTOŚCI OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW REZULTATU DLA PROJEKTU PN. 
„PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

ZLOKALIZOWANYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU, POPRZEZ ICH TERMOMODERNIZACJĘ’’

niczna i księgowa członków oraz mieszkańców. Działalność 
Spółdzielni kontrolowana jest przez Radę Nadzorczą wy-
bieraną z grona mieszkańców posiadających członkostwo 
w Spółdzielni.

Na osi czasu przeszłość reprezentowana jest przez pra-
cowników kładących podwaliny pod obecną działalność 
Spółdzielni. Większość z tych osób nie jest już aktywna za-
wodowo, ale warto pamiętać o wkładzie byłych pracowni-
ków SM w tworzeniu obecnego stanu zasobów Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Dla aktualnych pracowników stanowili 
wzór do naśladowania. To oni nauczyli swoich następców 
spółdzielczego rzemiosła.

Dzisiejsza Spółdzielnia Mieszkaniowa to zespół pracow-
ników posiadających wszystkie wymagane kwalifikacje 
zawodowe. W gronie pracowników Spółdzielni są między 
innymi licencjonowani zarządcy nieruchomości, inżynie-
rowie, ekonomiści, prawnicy, a  także osoby reprezentują-
ce zawody niezbędne dla prawidłowej obsługi zasobów. 
Zaczynając od osób zatrudnionych w  biurze SM, a  koń-
cząc na administracjach osiedlowych wszyscy pracownicy 
Spółdzielni wykonują swoje obowiązki służbowe na rzecz 
mieszkańców. Dotyczy to również konserwatorów oraz 
gospodarzy terenów odpowiedzialnych za utrzymanie za-
sobów we właściwym stanie technicznym i  estetycznym. 
Niektórzy pracownicy są zatrudnieni w Spółdzielni od nie-
dawna, inni dłużej, są również tacy dla których praca w SM 
Łukasińskiego to całe zawodowe życie.

Trudno przewidzieć jak będzie wyglądała przyszłość 
Spółdzielni jako jednostki organizacyjnej. Zmieniające się 
bardzo często przepisy prawa spółdzielczego wywierają 
ogromny wpływ na kierunki oraz formę działalności Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Wiele się może zdarzyć, jednak 
jedno musi pozostać niezmienne. Chodzi tutaj o społecz-
ny charakter działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, który 
odróżnia ją od innych form zarządzania nieruchomościami 
opartych na modelu czysto biznesowym. Finansowana 
przez mieszkańców działalność Spółdzielni nie może być 
nastawiona na zysk, ponieważ zgodnie z ideą spółdzielczo-
ści musi być rozliczana bezwynikowo. To sprawia, że dba-
łość o zasoby zarządzane przez Spółdzielnię leży w intere-
sie jej pracowników.

Jest jeszcze jedna tradycja charakteryzująca naszą 
Spółdzielnię, którą należałoby kultywować w  przyszłości. 
To naturalna potrzeba przekazywania mieszkańcom jak 
największej ilości informacji. Prowokowanie do poruszania 
wielu istotnych, nawet najbardziej trudnych tematów to 
początek dialogu. Taki dialog w relacjach pomiędzy miesz-
kańcami, a pracownikami Spółdzielni gwarantuje obopól-
ne korzyści. Mamy nadzieję, że przekazywany Państwu 
biuletyn „Nasz dom” jest elementem takiego dialogu. Wy-
rażamy swoją opinię jako przedstawiciele teraźniejszości, 
którzy również staniemy się przeszłością, by ustąpić miej-
sca przyszłości.

Zarząd Spółdzielni
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• Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorysty-
ką 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)

• Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrz-
nych, kratek wentylacyjnych w stropodachu

• Wymiana wyłazów dachowych
• Wymiana zaworów podpionowych w  piwnicach i  ter-

mostatycznych 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 

balkonowych w  budynkach Oboźna 21, Oboźna 31, 
Oboźna 3, Oboźna 7, Oboźna 19, Wiejska 9, Wiejska 11

• Remont cokołów
 Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie Projektu, 

Spółdzielnia zobowiązana była do osiągnięcia warto-
ści docelowej wskaźnika rezultatu - Ilość zaoszczędzonej 

energii cieplnej, określonego we wniosku o dofinansowa-
nie. Pomiar wskaźnika miał zostać wykonany po zakończe-
niu realizacji rzeczowej projektu przez okres 12 miesięcy tj. 
od 01.11.2021 do 31.10.2022 r. Wartość wskaźnika stanowi 
różnicę pomiędzy końcowym zużyciem ciepła w okresie 1 
roku przed rozpoczęciem realizacji projektu, a końcowym 
zużyciem ciepła w okresie 1 roku od zakończenia realizacji 
projektu. 

Źródłem danych do pomiaru wskaźnika rezultatu były 
audyty energetyczne powykonawcze w  postaci projekto-
wanych charakterystyk energetycznych budynków miesz-
kaniowych objętych projektem, które zawierają zbiór 
danych i wskaźników energetycznych budynków, określa-
jących całkowite zapotrzebowanie na energię. W  wyniku 
dokonanych pomiarów stwierdzono osiągnięcie wskaźni-
ka rezultatu - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wy-
sokości: 20 085,91(GJ/rok), co przekłada się na ok. 35,75 % 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną (Ilość 
zaoszczędzonej energii cieplnej) i  stanowi średnią dla 
wszystkich budynków objętych Projektem oraz szacowany 
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (redukcja emi-
sji) – 1 549,65 (tony równoważnika CO2/rok). Nie jest to jed-

nak ostateczne zakoń-
czenie monitorowania 
Projektu. Umowa o  do-
finansowanie zobowią-
zuje Spółdzielnię do 
zachowania trwałości 
Projektu przez okres 5 
lat od zakończenia jego 
realizacji (tj. Projekt  nie 
może być poddawany 
znaczącym modyfika-
cjom, a w szczególności 
dotyczy to utrzymania 
celów, wskaźników pro-
duktu oraz rezultatu 
określonych we wnio-
sku o  dofinansowanie).

 
Małgorzata 

Żelechowska

Budynek przy ul. Wiejskiej przed i po termomodernizacji
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W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleria-
na Łukasińskiego w  latach 2020 do 2022 realizowany 
był projekt pod nazwą: ”Podniesienie efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni 
Mieszkaniowej im.  W. Łukasińskiego zlokalizowa-
nych na osiedlu Szwedzka-Brzozowa w  Zamościu, 
poprzez ich termomodernizację” z  dofi-
nansowaniem środków z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, 
Oś  Priorytetowa 5 Efektywność energetycz-
na i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 
Efektywność energetyczna sektora mieszka-
niowego. 

Projekt obejmował realizację prac pod-
noszących efektywność energetyczną bu-
dynków wraz z  budową instalacji solarnej 
wspomagającej podgrzanie centralnej cie-
płej wody 5 budynków mieszkalnych zloka-
lizowanych przy ulicach: przy ul. Brzozowa 
20, Brzozowa 26, Szwedzka 21, Szwedzka 31, 
Szwedzka 33 w Zamościu. 

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

Uzyskanie wsparcia środkami RPO na 
poziomie ok. 55% kosztów kwalifikowanych 
zadania, czyli kosztów prac mających bez-
pośredni wpływ na oszczędności w  zużyciu 
ciepła była wsparciem na najwyższym moż-
liwym do uzyskania poziomie. Pozostała 
część kosztów kwalifikowanych i  niekwalifi-
kowanych oraz poza projektowych pokrywa-
na była ze środków funduszu remontowego 
nieruchomości oraz środkami pochodzący-
mi z kredytu bankowego. 

ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI 
ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 

RPO – NA OSIEDLU SZWEDZKA–BRZOZOWA

Budynki przy ul. Szwedzkiej przed i po termomodernizacji

Okres realizacji rzeczowej części projektu ustalono 
od 01.04.2020 r. do 30.11.2022 r. natomiast zakończe-
nie finansowe do 31.12.2022 r. 

Projekt w  swoich założeniach został podzielony na 
trzy etapy realizacji:
– rok 2020 termomodernizacja budynku przy ul. Brzo-
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Ekonomiczno-społeczne przemiany w  naszym kraju 
a  zwłaszcza wysoka inflacja a  co za tym idzie bardzo duży 
wzrost cen materiałów i  usług wymusza na organach spół-
dzielczych dużej rozwagi i odpowiedzialności przy tworzeniu 
i budowaniu planu finansowo-gospodarczego na kolejny rok.

Istotą Spółdzielni Mieszkaniowej, a  zarazem jej celem 
zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jest go-
spodarowanie zasobami mieszkaniowymi polegające na 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i innych swoich człon-
ków oraz ich rodzin. Gospodarowanie zasobami mieszka-
niowymi obejmuje całokształt zagadnień organizacyjnych, 
technicznych i finansowych związanych z bieżącą eksploata-
cją zasobów, a  także z  utrzymaniem zasobów mieszkanio-
wych w  należytym stanie technicznym i  estetycznym. Plan 
finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej, to niezbędny warunek 
prowadzenia działalności gospodarczej. Występująca w  dzi-
siejszych czasach niepewność co do przyszłych warunków 

ekonomicznych narzuca konieczność szczegółowej analizy 
prognozowanych kosztów i przychodów. 

Główne cele i zadania priorytetowe w 2023 r.
» Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność 

Spółdzielni oraz własność jej członków oraz nieruchomo-
ściami nie stanowiącymi własności Spółdzielni lub mienia 
jej członków- na podstawie umowy zawartej z właścicie-
lami (właścicielem) tej nieruchomości.

» Utrzymanie zasobów w  należytym stanie technicznym 
oraz poprawa estetyki.

» Monitoring efektywności energetycznej budynków pod-
danych termomodernizacji. 

» Kontynuacja obsługi zasobów o  sprzątanie klatek scho-
dowych, montaż domofonów i ubezpieczenie mieszkań.

» Modernizacja zieleni osiedlowej. Likwidacja starodrzewu 
stanowiącego zagrożenie dla mieszkańców i mienia. Ob-

Założenia do planu finansowo-gospodarczego na 2023 r.

zowa 20, budowa instalacji solarnej na budynku pa-
wilonu przy ul. Brzozowa 26A,

– rok 2021 termomodernizacja budynku przy ul. Brzo-
zowa 26,

– rok 2022 termomodernizacja budynku przy ul. 
Szwedzka 21, 31, 33
Prace realizowane były przez wykonawców ze-

wnętrznych wybieranych w  drodze postępowań 
przetargowych ogłaszanych corocznie. Prace termo-
modernizacyjne – budowlane rozpoczynane były 
w  miesiącach luty – marzec i  realizowane do miesią-
ca listopada. Prace związane z  modernizacją instala-
cji centralnego ogrzewania i  montażem podzielników 
kosztów rozpoczynały się po zakończeniu sezonu 
grzewczego tj. w  miesiącu maju i  kończyły się przed 
rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego tj. z koń-
cem sierpnia. Realizacja robót odbywała się zgodnie 
z założonym w projekcie harmonogramem.

W ramach Projektu na budynkach wykonywane zo-
stały następujące prace: 
• Wypełnienie złączy płyt Wk–70
• Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolory-

styką elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej

• Docieplenie stropodachu 
• Wymiana obróbek blacharskich, parapetów ze-

wnętrznych, kratek wentylacyjnych
• Wymiana wyłazów dachowych 
• Wymiana zaworów podpionowych i  termostatycz-

nych w mieszkaniach
• Regulacja instalacji c.o, montaż podzielników kosz-

tów oraz wdrożenie systemu monitorowania i zarzą-
dzania energią cieplną 
Ponadto poza projektem zrealizowane zostały prace 

związane z  remontem balkonów wraz z  wymianą ba-
lustrad balkonowych, montaż zadaszeń nad balkonami 
ostatnich kondygnacji, remont cokołu i ścian bocznych 
balkonów. 

Po zakończeniu okresu realizacji Projektu Spółdziel-
nia zobowiązana 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 rezul-
tatu określonych we wniosku o dofinansowanie).

Małgorzata Żelechowska
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niżenie wysokości drzew osiedlowych. Realizacja nowych 
nasadzeń niskiej zieleni osiedlowej.

» Propagowanie korzystania z kont wirtualnych dla miesz-
kańców oraz prowadzenie tablicy ogłoszeń na stronie in-
ternetowej Spółdzielni.

» Wdrożenie do oprogramowania Asseco Merit ERP moż-
liwości wystawiania faktur w  oparciu o  Krajowy System 
E-faktur oraz wprowadzanie danych zgodnie ze zmianą 
wymagań związanych z obowiązkiem przekazywania da-
nych tj. Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczących ksiąg 
rachunkowych, magazynów, faktur i banków na żądanie 
Ministerstwa Finansów. 

» Współpraca z  organami samorządowymi i  mediami 
w celu kreowania pozytywnego wizerunku Spółdzielni.

» Tworzenie własnych i  przyjaznych warunków zamieszki-
wania dla starszych mieszkańców osiedli oraz udzielanie 
pomocy /wolontariat, pomoc socjalna/ dla potrzebują-
cych mieszkańców.

Podstawowe założenia i wskaźniki:
» Założenia do planu finansowego oparto na analizie 

prognoz gospodarczych dla kraju na rok 2023. Przyjęto, 
że w  2023 roku nie będzie już obowiązywała Tarcza An-
tyinflacyjna w  zakresie podatku VAT od energii cieplnej, 
energii elektrycznej i gazu. Stawka podatku VAT od gazu 
ze stawki 0 % wzroście do stawki 23% energii elektrycz-
nej i energii cieplnej 
z 5% do 23%. Nadal 
będą obowiązywać 
upusty do energii 
elektrycznej i  ciepl-
nej dla podmiotów 
wrażliwych zgodnie 
z  obowiązującymi 
ustawami.

» Przyjęto założenia, 
że inflacja nie wzro-
śnie i  będzie na po-
ziomie 17,9%

» Przyjęto wzrost pła-
cy minimalnej w  oparciu o  rozporządzenie Rady Mini-
strów w  sprawie wysokości  minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej 
w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952), minimalne wynagro-
dzenie za pracę ustalone zostało na poziomie 3.490 zł po-
cząwszy od 1 stycznia 2023 r. oraz 3.600 zł od 1 lipca 2023 r.

» Dążenie do zrównoważenia ponoszonych kosztów eks-
ploatacji nieruchomości mieszkaniowych przychodami 
wnoszonymi przez właścicieli lokali mieszkalnych

» Po stronie przewidywanych kosztów dotyczących mediów 
komunalnych przyjęto wzrost cen o  wzrost podatku VAT 
i wzrost cen centralnego ogrzewania, gazu , energii elek-
trycznej oraz wody i kanalizacji od 15% do 20%

Prognoza kosztów i przychodów skierowana będzie 
na: 
» Zbilansowanie kosztów i przychodów w planie działalno-

ści Spółdzielni na rok 2023.
» Dążenie do osiągnięcia nadwyżki bilansowej z działalno-

ści za 2023 rok. 
» Zwiększanie dochodów innych niż działalność mieszka-

niowa.
» Określenie wysokości stawek odpisu na fundusz remon-

towy w  nieruchomościach w  których wykonano termo-
modernizację z udziałem kredytu który został w całości 
spłacony. 

Założenia dotyczące dochodów:
Dochody Spółdzielni na 2023 r., zostaną ustalone przy 

uwzględnieniu:
» Przewidywanego wykonania dochodów z działalności go-

spodarczej w oparciu o stawki opłat obowiązujące w mie-
siącu listopadzie 2022 r. W przypadku lokali mieszkalnych 
 w  oparciu o  uchwałę nr 9 Rady Nadzorczej z  dnia 
27.09.2022 r. (wzrost opłat o  0,20 zł/m2 ) oraz w  opar-

ciu o  prognozowane 
opłaty niezależne od 
Spółdzielni (podatek 
od nieruchomości oraz 
media).
»  Informacji od Ministra 
Finansów o  dochodach 
opodatkowanych i wyso-
kości podatku.
»  Aktywizacji działań 
przewidzianych pra-
wem w  celu uzyska-
nia dalszego postępu 
w  skuteczności windy-

kacji opłat za używanie lokali oraz z tytułu reklam i dzier-
żawy terenów.

» Zwiększeniu działań logistyczno-marketingowych mają-
cych na celu pozyskanie nowych najemców.

» Dostosowanie stawek za wynajem lokalu, dzierżawę tere-
nów i reklamy do warunków panujących na regionalnym 
rynku lokalowym.

» Pozyskiwanie wspólnot do zarządzania w celu minimali-
zowania kosztów lokali mieszkalnych. 
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Założenia dotyczące wydatków:
» Niezbędne będzie dążenie do racjonalizacji wydatków 

bieżących, poprzez optymalne określenie kosztów zwią-
zanych z  zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych i  in-
nych potrzeb członków i ich rodzin. 

» Podstawą opracowania planu funduszu remontowego na 
2023 rok będą założenia które w  możliwie najkrótszym 
okresie doprowadzą do zrównoważenia finansowego  
w  gospodarce remontowej każdej wyodrębnionej nieru-
chomości poprzez ograniczenie remontów w  nierucho-
mościach w których występuje saldo ujemne. 

» Działania oszczędnościowe w  zakresie kosztów obsługi 
i  nadzoru. Maksymalne ograniczenie wydatków admini-
stracyjnych: zakupy materiałów biurowych, dostarczanie 
korespondencji przez gospodarzy terenu. 

» ograniczone zostaną koszty związane z  utrzymaniem 
i konserwacją zieleni osiedlowej poprzez mniejsze zakupy 
do nasadzeń nowych drzew i krzewów oraz zmniejszenie 
krotności koszeń, tworzenie łąk kwietnych 

Zagrożenia dla planu
» Zagrożeniem dla planu jest ogólna sytuacja gospodarcza 

kraju oraz wskaźniki makroekonomiczne, wysoka inflacja, 
wysoki wzrost cen na materiały oraz na media komunalne

» Zmiany w zakresie wzrostu minimalnej płacy, opodatko-
wania oraz składek ZUS.

» Spadek koniunktury na rynku wynajmu lokali użytko-
wych, 

» Bezrobocie i  nienajlepsza sytuacja finansowa mieszkań-
ców naszych zasobów i miasta. 

» Wzrost zadłużeń właścicieli lokali mieszkalnych oraz na-
jemców 
Założenia do planu finansowo gospodarczego na 2023 

rok zostały przyjęte i zatwierdzone na plenarnym posiedzeniu 
Rady Nadzorczej i stanowią

Zarząd Spółdzielni, grudzień 2022

Model finansowania działalności Spółdzielni jest cha-
rakterystyczny w zakresie jej prowadzenia a w szczegól-

ności prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spółdziel-

nia mieszkaniowa prowadzi działalność na za-
sadzie samowystarczalności finansowej. 

Zasada ta polega na rozliczaniu 
kosztów zarządzania zasobami 

mieszkaniowymi po koszcie 
własnym, rzeczywiście po-
niesionym. To odróżnia księ-

gowość spółdzielczą od innych 
podmiotów gospodarczych, które 

w  cenie sprzedaży realizują marżę zysku. 
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni nie 
jest nakierowana na generowanie zysku czy uzyskiwanie 
nadwyżki bilansowej, to działalność bezwynikowa, a człon-
kowie Spółdzielni powinni pokrywać jedynie poniesione 
koszty. Oznacza to, że różnica przychodów i kosztów z go-
spodarki zasobami mieszkaniowymi za dany rok zwiększa 
odpowiednio przychody lub koszty w roku następnym. 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w artykule 4 
określa, w jakim zakresie członkowie i właściciele niebędą-
cy członkami uiszczają tzw. opłaty eksploatacyjne. Regula-
cje w tym zakresie zostały odrębnie przewidziane dla nastę-

Opłaty eksploatacyjne - wymiar opłat
pujących grup: -członków którym przysługują lokatorskie 
albo własnościowe prawa do lokali oraz prawo odrębnej 
własności a  także umowy najmu, oraz osób niebędących 
członkami, którym przysługują prawa odrębnej własności. 
Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w  pokrywa-
niu kosztów związanych z  eksploatacją i  utrzymaniem 
nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 
eksploatacją i  utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie postano-
wieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, 
którym przysługują prawa odrębnej własności do lokali, 
także są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów 
związanych z  eksploatacją i  utrzymaniem nieruchomości 
w  częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją 
i  utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spół-
dzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, 
jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Artykuł 
5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi: „ Po-
żytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej 
może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków 
związanych z  eksploatacją i  utrzymaniem nieruchomości 
w  zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie 
działalności społecznej, oświatowej i  kulturalnej. Oznacza 
to, że zdecydowana większość nadwyżki bilansowej prze-
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znaczona może być tylko i  wyłącznie dla członków Spół-
dzielni. Decyzję w  tym zakresie podejmuje zawsze Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Za 2021 rok była to 
kwota 509 916,77 zł. W rozliczeniach obciążeń dotyczących 
członków i osób , którzy nie są członkami oznacza to, że ci 
ostatni wnoszą pełne opłaty wynikające z  rzeczywistych 
kosztów natomiast z nadwyżki bilansowej korzystają tylko 
członkowie. Obciążenia z tytułu eksploatacji i odpisów na 
fundusz remontowy dla poszczególnych nieruchomości 
mieszkaniowych / jest ich 53/ są zróżnicowane w zależno-
ści od ponoszonych koszów i wykonywanych remontów.

 Najwyższa opłata eksploatacyjna dla członków w 2022 r. 
to 1,68 zł/m2 dotyczy budynku położonego przy ul. Lubel-
skiej 36 a natomiast najniższa to 0,76 zł/m2 dotyczy budyn-
ku położonego przy ul. Kilińskiego 31.

Najwyższa opłata dla osób niebędących członkami wy-
nosi 2,47 zł/m2 i dotyczy budynku położonego w Radecz-
nicy przy ul. Parkowa 2 a najniższa opłata 1,46 zł/m2 doty-
czy budynku położonego przy ul. Kilińskiego 31. 

Osoby niebędące członkami zajmują 274 lokali miesz-
kalnych o powierzchni użytkowej 13 102,18 m2 co stanowi 
6,04 % ogólnej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. 

 Opłaty związane z  odpisem na fundusz remontowy 
kształtują się w zależności od nieruchomości od 1,20 zł/m2 
do 3,20 zł/m2. I są one jednakowe zarówno dla członków 
jak i  dla osób, które są właścicielami lokali mieszkalnych 
a nie są członkami Spółdzielni.

Choć w  ustawie nie zdefiniowano pojęcia kosztów 
utrzymania i  kosztów eksploatacji, ani też ustawodawca 
nie rozróżnia obu tych pojęć, z art. 4 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych wynika, że mają być to koszty 
związane bezpośrednio z  nieruchomością. Do  kosztów 
eksploatacji  należą zatem koszty administracji ogól-
nej spółdzielni (wydatki płacowe dla osób zatrudnio-
nych przez spółdzielnie i  świadczenia socjalne dla nich, 

utrzymanie biura i  personelu), wydatki związane z  po-
datkiem od nieruchomości oraz opłaty z  tytułu użytko-
wania wieczystego i  dzierżawy, utrzymanie czystości 
i  porządku w  poszczególnych budyn-
kach i  na terenach wspólnego użyt-
ku, oczyszczanie dróg i  placów, 
utrzymanie zielni, wydatki rzeczo-
we na materiały, narzędzia i  sprzęt, 
koszty zużytej energii elektrycznej, 
oświetlenie nieruchomości, a  także media do-
starczane przez zewnętrznych dostawców,  
a rozliczane przez spółdzielnię lub za jej pośrednictwem 
(tj. koszty dostaw usług dostarczanych do nieruchomo-
ści spółdzielczych w  postaci dostaw wody, ogrzewanie, 
wywóz śmieci, odbiór ścieków, winda itp.) do wysokości 
kosztów z  tego tytułu poniesionych przez spółdzielnię. 
Kosztami utrzymania nieruchomości są natomiast wszel-
kie zabiegi konserwacyjne, drobne naprawy bieżące, 
sprawowanie nadzoru technicznego nad urządzeniami 
i  częściami nieruchomości, a  także remonty i  naprawy 
(w tym remonty kapitalne). 

W poniższej tabeli przedstawiono stawki opłat mediów 
wg. stanu na grudzień 2022.

Lp. Wyszczególnienie Stawka Jednostka 
miary

1 zimna woda i kanalizacja 7,94 zł/m3

2 wywóz nieczystości - Karta 
Dużej Rodziny 5,30 zł/m3

3 wywóz nieczystości 7,00 zł/m3

4 CO -stała 0,77-1,81 zł/m2

5 CO-zmienna 2,28-5,77 zł/m2

6 CW- stała 0,12-0,20 zł/m2

7 CW- zmienna 24,60-42,64 zł/m3

8 gaz 9,50-15,50 osoba

9 windy 8,60-9,80 osoba

Zdecydowana większość opłat za używanie lokali 
mieszkalnych dotyczy składników niezależnych od Spół-
dzielni, gdyż opłata z  tytułu eksploatacji i  odpisu na fun-
dusz remontowy stanowi około 25%. 

Stanisława Dziaduszak



Nr 3/2022/Grudzień Rok 24 Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

10

Największym i  zdecydowanie najszybciej drożejącym 
składnikiem opłat eksploatacyjnych za mieszkanie są koszty 
związane z centralnym ogrzewaniem. Na przestrzeni ostat-
nich dwunastu miesięcy ceny ciepła wzrastały trzykrotnie. 
W tym czasie łączna podwyżka opłat za centralne ogrzewa-
nie dla mieszkańców naszej Spółdzielni wyniosła około 95 
procent. Ponieważ koszty centralnego ogrzewania wzra-
stają zdecydowanie szybciej od innych składników naszych 
opłat w chwili obecnej koszt ogrzania mieszkania stanowi 
średnio 65 procent należności wnoszonych do Spółdziel-
ni. Dotyczy to oczywiście sezonu zimowego, ponieważ 
tzw. koszty zmienne związane z centralnym ogrzewaniem 
w naszej Spółdzielni płacone są wyłącznie w sezonie zimo-
wym, od 1 października do 30 kwietnia (7 miesięcy). Od 1 
maja do 30 września (5 miesięcy) mieszkańcy opłacają tzw. 
„czynsz letni” w skład którego wchodzi opłata stała za cen-
tralne ogrzewanie 
płatna przez cały 
rok. Opłata  „let-
nia” stanowi śred-
nio około połowę 
opłaty zimowej. To 
sprawia, że opłata 
zimowa jest  zde-
cydowanie wyższa 
od opłaty letniej.

Wprowadzona 
z dniem 1 paździer-
nika 2022 roku podwyżka opłat za mieszkanie wynikająca 
ze znacznego wzrostu kosztów centralnego ogrzewania 
okazała się dla mieszkańców szczególnie dotkliwa. Za-
rząd Spółdzielni świadomy skutków takiej podwyżki opłat 
poddał wnikliwej analizie obecny system wnoszenia na-
leżności za mieszkanie z  podziałem na opłatę letnią oraz 
opłatę zimową. Wspomniana analiza wykazała, że z punktu 
widzenia bardzo niskich dochodów dla części mieszkań-
ców Spółdzielni bardziej korzystny byłby system płacenia 
należności za mieszkanie w formie równych opłat wnoszo-
nych w przez cały rok, bez podziału na tzw. „czynsz letni” 
i „czynsz zimowy”. Zmiana systemu wnoszenia opłat spo-
wodowałaby obniżenie wysokości należności uiszczanej 
w okresie zimowym. Należy jednak pamiętać, że skutkiem 
takiej zmiany byłby brak pomniejszenia wymiaru opłat 
wnoszonych przez 5 miesięcy w tzw. okresie letnim. 

Pod koniec miesiąca września bieżącego roku Zarząd 

Spółdzielni w  pisemnych zawiadomieniach poinformo-
wał wszystkich mieszkańców, że w  porozumieniu z  Radą 
Nadzorczą rozważa wprowadzenie opisywanej zmiany od 
dnia 01.01.2023 r. Jednocześnie pracownicy Spółdzielni, 
a  przede wszystkim administratorzy osiedli zobowiąza-
ni zostali do zbierania opinii, ocen  i  uwag mieszkańców 
w przedmiotowej sprawie. W biurze Spółdzielni przy ulicy 
Wiejskiej 17 oraz  w  administracjach osiedlowych dostęp-
ne były specjalne ankiety za pośrednictwem których każ-
dy mieszkaniec miał możliwość wypowiedzenia w sprawie 
proponowanej zmiany. Druk  ankiety  zamieszczony został 
również na stronie internetowej Spółdzielni. 

Reakcje mieszkańców na propozycję udziału w  prze-
prowadzanej ankiecie były bardzo różne. Część osób wy-
raziła poparcie dla proponowanej zmiany, jednak dużym 
zaskoczeniem były głosy przeciwne stwierdzające, że 

obecny system jest 
właściwy i  nie po-
winien być zmie-
niany. Co bardziej 
zaskakujące były 
również osoby 
które oświadczy-
ły, że taka zmiana 
jest im obojętna. 
Po  podsumowa-
niu zebranych 
ankiet i  telefonicz-

nych opinii należałoby stwierdzić, że głosy za i głosy prze-
ciw rozłożyły się mniej więcej po połowie. 

W  przypadku głosów popierających zmianę najczę-
ściej podnoszonym argumentem była potrzeba ochrony 
osób o  niskich dochodach, którym mogłoby zabraknąć 
środków finansowych na ponoszenie zdecydowanie wyż-
szej opłaty zimowej. Kolejnym argumentem było powoły-
wanie się na inne Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, 
w  których obowiązuje system wnoszenia równych opłat 
przez cały rok.

Osoby opowiadające się za pozostawieniem dotych-
czasowego systemu argumentowały swoje stanowisko 
przede wszystkim przyzwyczajeniem. Podkreślały zaletę 
wnoszenia niższych opłat w  okresie letnim, nazywając to 
„oddechem finansowym”.

Warto również wspomnieć, że po przekazaniu infor-
macji o  rozważanej zmianie systemu wnoszenia opłat za 

Propozycja zmiany systemu wnoszenia opłat 
za centralne ogrzewanie
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centralne ogrzewanie do Spółdzielni wpłynęło kilka pisem-
nych wystąpień oraz telefonicznych zgłoszeń kategorycz-
nie i stanowczo sprzeciwiających się takim zmianom. 

Co do samej zasady wnoszenia opłat za centralne ogrze-
wanie obowiązujący obecnie w naszej Spółdzielni system 
należy uznać za właściwy, ponieważ opłata zmienna za cie-
pło pobierana jest wyłącznie w  okresie działania central-
nego ogrzewania. W ten sposób nie płaci się za to, czego 
się w danej chwili nie używa i ten argument podnoszony 
był w pisemnych wystąpieniach osób sprzeciwiających się 
zmianie. Z drugiej jednak strony trudno przejść obojętnie 
wobec zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych 
wywołanych drastycznym wzrostem cen, głównie kosztów 
związanych z  centralnym ogrzewaniem. Przedstawiona 
Radzie Nadzorczej oraz mieszkańcom propozycja Zarządu 
Spółdzielni dotycząca zmiany systemu wnoszenia opłat za 
centralne ogrzewanie była przejawem przede wszystkim 
troski o mieszkańców. Dotyczy to osób o najniższych do-
chodach, dla których obecny system jest mniej korzystny, 
a  nawet niemożliwy do stosowania. Należy się spodzie-
wać, że część osób po prostu nie będzie stać na wnoszenie 

w  okresie zimowym pełnej wysokości opłaty za mieszka-
nie. Pierwszym sygnałem potwierdzającym taką tezę jest 
wzrost zaległości za mieszkanie odnotowany w pierwszych 
dwóch miesiącach po wprowadzeniu nowych, zdecydowa-
nie wyższych opłat za centralne ogrzewanie.

Wobec braku jednoznacznej opinii zdecydowanej więk-
szości mieszkańców Zarząd Spółdzielni postanowił zrezy-
gnować z wprowadzenia zmiany systemu wnoszenia opłat 
za centralne ogrzewanie. Nie oznacza to jednak całkowite-
go zamknięcia tematu, ponieważ argumenty przemawia-
jące za taką zmianą oraz podstawy do jej wprowadzenia 
są wciąż aktualne. W  obecnej sytuacji trudno wykluczyć 
zagrożenia dalszym wzrostem kosztów centralnego ogrze-
wania. Jeżeli tak się stanie, być może niezbędne będzie 
wprowadzenie rozwiązań korzystnych przede wszystkim 
dla mieszkańców o  najniższych dochodach. Dla Zarządu 
i  Rady Nadzorczej każde rozwiązanie jest dopuszczalne 
i możliwe, o  ile będzie zgodne z oczekiwaniami zdecydo-
wanej większości mieszkańców Spółdzielni.

Krzysztof Krzysztoń

Od 6 października 2022 roku obowiązuje nowa taryfa 
dla ciepła dostarczanego przez Veolia Wschód sp. z o. o. To 
już trzecia w tym roku podwyżka cen ciepła, mocy zamó-
wionej oraz opłaty przesyłowej stałej i  zmiennej zatwier-
dzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dwie 
podwyżki dostawca ciepła wprowadził jeszcze w  trakcie 
trwania sezonu grzewczego 2021/2022. Pierwsza pod-
wyżka została wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. w  wy-
sokości 10%, natomiast druga zaczęła obowiązywać od 22 
marca 2022 r. w  wysokości 9%. 

Mimo obniżki stawki podatku VAT z 23% na 8% od stycznia 
2022 r. oraz 5% od lutego 2022 r., koszty centralnego ogrze-
wania w sezonie grzewczym 2021/2022 w porównaniu do 
poprzedniego sezonu grzewczego wzrosły o ok. 15%. 

Taryfa dla ciepła wprowadzona przez Veolia Wschód sp. 
z o. o., która została zatwierdzona przez Prezesa URE, zakła-
dała podniesienie cen ciepła na poziomie 90%, o czym in-
formowaliśmy mieszkańców zawiadomieniami na klatkach 
schodowych. Tak drastyczny wzrost cen był dla wszystkich 

wielkim zaskoczeniem i wywołał niezadowolenie. Dlate-
go w dniu 26 września 2022 roku Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego wysto-
sował do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pi-
smo, w którym m.in. czytamy: (...) Tak wysoki wzrost 

cen dotkliwie odczują nasi mieszkańcy, którzy oczeki-
wali podwyżki zgodnie z zapowiedziami pani Minister 
Klimatu i Środowiska Anny Moskwy - „podwyżki w se-
zonie grzewczym 2022 i  2023 dla odbiorców końco-
wych nie będą wyższe niż 40%. To Urząd Regulacji 
Energetyki ma występować w roli podmiotu blokują-
cego wzrost cen dla odbiorców taryfowych ciepła sys-

PODWYŻKI CEN CIEPŁA 
UDERZAJĄ W MIESZKAŃCÓW
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temowego” (…). Ponadto w  wyżej wymienionym piśmie 
Zarząd Spółdzielni zwrócił się również z prośbą o ponowne 
sprawdzenie załączonego uzasadnienia oraz weryfikację 
kalkulacji kosztów zawartych w  złożonym wniosku o  za-
twierdzenie taryfy przez Veolia Wschód sp. z  o. o. Jedno-
cześnie wyraził swoje oczekiwanie, że podwyżka zostanie 
dostosowana do wypowiedzi pani Minister Klimatu i Śro-
dowiska – „Urząd Regulacji Energetyki ma zamrozić pod-

wyżki taryfowych cen ciepła na maksymalnym poziomie 
40%”. 

Na powyższe pismo do siedziby Spółdzielni Mieszka-
niowej w dniu 17 października 2022 r. wpłynęła odpowiedź 
od Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z  siedzibą w  Lublinie. Poniżej prezentujemy 
część odpowiedzi Urzędu Regulacji Energetyki.

Joanna Zawadzińska
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Dzięki uchwalonej 15 września 2022 r. przez Sejm Usta-
wie o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie niektórych 
źródeł ciepła w  związku z  sytuacją na rynku paliw, został 
ograniczony wzrost cen ciepła dla określonej grupy odbior-
ców, takich jak:
1. gospodarstwa domowe;
2. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe 

oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub 
innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowią-
zane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkal-
nych;

3. inne podmioty wskazane w  art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy, 
takie jak: podmioty udzielające świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych, jednost-
ki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie lub 
ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania ro-
dzin, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące 
system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowa-
dzące żłobek lub klub dziecięcy, kościoły lub inne związ-
ki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kul-
turalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną, 
ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające 
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, prze-
wlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzin-
ne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej.
W  świetle nowych przepisów przedsiębiorstwa ener-

getyczne (w tym Veolia Wschód sp. z o. o.) mogą uzyskać 
rekompensatę do kosztów wytwarzania ciepła, pod wa-
runkiem przedłożenia oświadczeń odbiorcy o  uprawnie-

niach do uzyskania rekompensaty. Dostawca ciepła ustala 
na podstawie taryfy opłatę miesięczną za zamówioną moc 
cieplną oraz ciepło z rekompensatą wynikające ze średniej 
ceny wytwarzania ciepła z  rekompensatą. Średnia cena 
wytwarzania ciepła dla określonej w ustawie grupy odbior-
ców przyjmuje wartość 103,82 zł/GJ netto. Podmioty nie-
kwalifikujące się do rekompensaty, t.j. prowadzące działal-
ność handlową bądź usługową obciążane będą kosztami 
za centralne ogrzewanie według cen obowiązujących w ta-
ryfie. Zgodnie z ustawą, cena ciepła z rekompensatą będzie 
obowiązywać do 30 kwietnia 2023 roku. 

Mimo podjętych działań przez trzech największych 
w  Zamościu odbiorców ciepła t.j. Spółdzielnię Mieszka-
niową im. Waleriana Łukasińskiego, Spółdzielnię Mieszka-
niową im. Jana Zamoyskiego oraz Zakład Gospodarki Lo-
kalowej nie udało się zmienić cen ciepła wprowadzonych 
w  taryfie przez Veolia Wschód sp. z  o. o., zatwierdzonych 
przez Urząd Regulacji Energetyki. W  rozmowach prowa-
dzonych z  dostawcą ciepła oraz piśmie wyjaśniającym 
Veolia Wschód sp. z  o. o. odpowiada: (…) Zdajemy sobie 
sprawę, że w tym roku doszło do niespotykanego dotychczas 
wzrostu cen za ciepło, co jest związane ze wzrostem cen wę-
gla i opłat za emisję co2. Urząd Regulacji Energetyki stojący 
na straży interesu odbiorców ciepła zatwierdził zaplanowane 
przez nas koszty i wynikającą z nich taryfę. (…).

Na chwilę obecną dostawca ciepła nie jest w stanie od-
powiedzieć na pytanie, czy i kiedy będą kolejne podwyżki. 
Wzrost cen ciepła uzależniony jest od dostępności surowca 
oraz jego ceny. Wobec sytuacji zaistniałej na światowym 
rynku paliw, apelujemy do naszych mieszkańców o racjo-
nalne korzystanie z ciepła w mieszkaniach. 

Justyna Pańczyk

CiepłoCiepło z rekompensatą

Temat oszczędzania ciepła, czy podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania był wielokrotnie poruszany w na-
szej spółdzielczej gazetce „Nasz dom”. 

W obecnym czasie zarówno w Polsce, jak i na świecie 
energia cieplna, elektryczna czy gazowa oraz działania 
zmierzające do jej oszczędzania są bardzo „gorącym” 
tematem. Wybuch wojny za naszą wschodnią granicą 
spowodował szybujący wzrost cen paliw w całej Unii Eu-

ropejskiej. Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła przez 
Veolię Wschód sp. z  o. o. zatwierdzonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki wymusiło na Spółdzielni 
zmianę naliczeń opłat eksploatacyjnych za centralne 
ogrzewanie i centralną ciepłą wodę użytkową od 1 paź-
dziernika br. Tak drastyczny wzrost ceny ciepła wywołał 
wśród mieszkańców zainteresowanie możliwościami 
jego oszczędzania. 

PODZIELNIKI DZISIAJ
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CiepłoCiepło z rekompensatą Liczne pytania w  tym zakresie, a  szczególnie temat 
podzielników kosztów centralnego ogrzewania, świad-
czą o potrzebie przybliżenia tego tematu jeszcze raz.

Całą procedurę związaną z montażem podzielników 
kosztów centralnego ogrzewania poprzedza złożenie 
pisemnego wniosku przez mieszkańców danego budyn-
ku do Spółdzielni. Decyzja o montażu urządzeń zapada 
po wyrażeniu zgody minimum 75% właścicieli mieszkań 
w  danym budynku. Przed zamontowaniem podzielni-
ków należy wymienić stare zawory termostatyczne, któ-
re umożliwiają racjonalne korzystanie z  ciepła. Dzięki 
zaworom termostatycznym możemy re-
gulować ilość pobieranego ciepła w  da-
nym pomieszczeniu. Wymiana zaworów 
termostatycznych będzie finansowana 
z  funduszu remontowego, natomiast 
montaż nowych podzielników z  od-
rębnych środków prze-
znaczonych na ten 
cel. Największą od-
czuwalną zmianą dla 
mieszkańców będzie 
zmodyfikowany spo-
sób rozliczania kosztów 
centralnego ogrzewania. 

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 
zamówioną moc,

• koszty zależne (zmienne) za pobrane ciepło w  bu-
dynku oraz zmierzone przez ciepłomierz w  danym 
budynku i  opłatę przesyłową za ciepło dostarczone 
do budynku.
Metoda rozliczania kosztów centralnego ogrzewa-

nia z  uwzględnieniem podzielników kosztów zmienia 
częstotliwość ich rozliczania oraz podział. Całkowite 
koszty centralnego ogrzewania, które do tej pory roz-
liczane były dwa razy w roku, teraz będą rozliczane raz 
w  roku po zakończeniu każdego sezonu grzewczego. 
Ilość pobranego ciepła przez dany budynek mierzona 
będzie tak jak dotychczas przez ciepłomierz zainsta-
lowany 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 dzie-
lone będą na:

- koszty zmienne dzielone według wskazań podziel-
ników z uwzględnieniem współczynników korygujących 
zależnych od mocy grzejnika i usytuowania mieszkania 
w bryle budynku,

- 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.

Cena jednej jednostki zarejestrowanej przez podziel-
nik kosztów będzie wyliczona po zakończeniu 

sezonu grzewczego. Na podstawie rzeczywi-
stych kosztów centralnego ogrze-

wania w  danym budyn-
ku i  sumy wszystkich 
jednostek zarejestro-
wanych przez podziel-

niki w  całym budynku 
zostaje ustalona cena 

jednej jednostki. W  przy-
padku braku podzielni-

ka w  mieszkaniu lub jego 
uszkodzenia do rozliczenia 

kosztów przyjmuje się wska-
zanie według maksymalne-

go zużycia ciepła w  budynku. 
W  przypadku awarii podzielnika/

ów, koszty ogrzewania zostaną wy-
liczone według średniego zużycia 

w budynku. 
Analizując możliwości techniczne i  sposób wyko-

nania instalacji centralnego ogrzewania w  budynkach 
mieszkalnych należących do zasobów spółdzielczych 
można stwierdzić, że na dzień dzisiejszy podzielniki 
kosztów centralnego ogrzewania są jedynymi urządze-
niami dzięki którym mieszkańcy mogą oszczędzać cie-
pło. Istotą montażu podzielników kosztów jest to, żeby 
rachunek odzwierciedlał indywidualne zużycie ciepła 
w poszczególnych pomieszczeniach. Osoby zużywające 
dużo ciepła będą płaciły więcej, natomiast mieszkańcy 
korzystający z  energii cieplnej racjonalnie, pobierający 
mniej ciepła będą mieli mniejsze obciążenie za central-
ne ogrzewanie. W konsekwencji po montażu podzielni-
ków, każdy właściciel mieszkania otrzyma po sezonie 
grzewczym indywidualne rozliczenie kosztów central-
nego ogrzewania zależne do ilości pobranego ciepła.

Justyna Pańczyk
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Komfort i  bezpieczeństwo zamieszkiwania zależą od 
wielu czynników. Możemy do nich zaliczyć stan techniczny 
zaworów będących elementami instalacji wodociągowej 
oraz centralnego ogrzewania. Chodzi tutaj przede wszyst-
kim o zawory odcinające wodę tzw. zawory główne, a tak-
że montowane przy grzejnikach centralnego ogrzewania 
zawory termostatyczne. Awaria lub niewłaściwe działanie 
wspomnianych zaworów ujawnia się niestety w  najmniej 
korzystnym momencie. Mając to na uwadze warto co pe-
wien czas skontrolować ich sprawność.

Główne zawory wodociągowe muszą działać prawidło-
wo, by w  razie awarii skutecznie odciąć wodę wypływa-
jącą z  nieszczelnej instalacji. Ponieważ tego typu zawory 
zamontowane są wewnątrz lokali mieszkalnych, najczę-
ściej w  kanałach instalacyjnych, pracownicy 
Spółdzielni nie mają możliwości bieżą-
cej kontroli skuteczności działania za-
woru. Czynność taką powinien prze-
prowadzać właściciel lub użytkownik 
lokalu. Wystarczy zamknąć zawór głów-
ny otwierając ujście wody w  jednym 
z  urządzeń odbiorczych. Jeżeli 
woda pomimo odcięcia zawo-
ru głównego wypływa należy 
go wymienić. Wymiana również 
może być konieczna gdy zawór 
się zablokował i nie da się zamknąć 
lub przy takiej próbie zacznie wycie-
kać z niego woda. 

Kontrolę  sprawności zaworu głównego odcinającego 
wodę powinniśmy przeprowadzać okresowo pamiętając, 
że im częściej to robimy tym lepiej. Uszkodzenia zawo-
rów wodnych to  naturalne zjawisko, typowe dla naszego 
regionu. Ma to związek z wysokim stopniem tzw. twardo-
ści wody, charakteryzującej się dużą zawartością wapnia 
i magnezu oraz substancji takich jak siarczany, chlorki oraz 
azotany. 

Częstym powodem zakłóceń w prawidłowym działaniu 
centralnego ogrzewania są awarie zaworów termostatycz-
nych. Może się zdarzyć, że zawarte w  wodzie zanieczysz-
czenia zablokują zawór uniemożliwiając jego prawidłowe 
działanie. Dzieje się tak najczęściej z  powodu długotrwa-
łego pozostawania zaworu w  jednym położeniu, dlatego 

Dbajmy o sprawność 
zaworów instalacyjnych

aby przedłużyć żywotność zaworu termostatycznego po-
winniśmy go jak najczęściej używać. Gdy zawór nie reagu-
je czasem wystarczy kilkakrotnie otworzyć go i  zamknąć, 
aby zaczął działać prawidłowo. W takim przypadku warto 
również skontrolować stopień dokręcenia śrubunku mo-
cującego zawór do grzejnika. Dość często zawór nie działa 
właśnie z tego powodu. 

Głównych zadaniem zaworów termostatycznych jest 
dostosowywanie temperatury wewnątrz pomieszczenia 
do indywidualnych potrzeb i upodobań. Zdarzają się skar-
gi na nieskuteczność działania zaworów termostatycznych, 
którymi nie da się wyregulować właściwej temperatury 
grzejnika. Problem  taki  dotyczy głównie zaworów nie-
uży- wanych lub używanych sporadycznie. 

Warto również pamiętać, że dzięki 
sprawnym zaworom możemy racjo-
nalnie, a  w  konsekwencji oszczędnie 

korzystać z  centralnego ogrzewania 
wpływając na ograniczenie pono-

szonych przez nas kosztów.
Istnieje opinia, że większość 

urządzeń mechanicznych „nie 
lubi” długotrwałego pozosta-
wania w  bezruchu, ponieważ 
ich konstrukcja nie przewidu-

je takiej sytuacji. Częste, zgodne 
z przeznaczeniem używanie tego typu urządzeń 

przedłuża ich sprawność, a w konsekwencji żywotność. 
Systematyczne używanie urządzeń takich jak np. wszelkie-
go rodzaju zawory daje nam oczywistą korzyść finansową, 
ponieważ rzadziej musimy je wymieniać. W przypadku za-
woru głównego, odcinającego wodę do mieszkania, jego 
pełna sprawność zapobiegnie powiększaniu się rozmiaru 
szkód wywołanych awarią wewnętrznej instalacji wodo-
ciągowej. Dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku nieszczelności 
zalewane jest nasze mieszkanie lub lokale położone po-
niżej, a  niesprawny zawór uniemożliwia natychmiastowe 
odcięcie dopływu wody. Mając pełną świadomość wystą-
pienia tego typu zdarzeń trudno zaprzeczyć, że sprawność 
zaworów instalacyjnych wpływa w określonym stopniu na 
nasze bezpieczeństwo oraz komfort zamieszkiwania.

Krzysztof Krzysztoń
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Na koniec listopada br. została zakończona wymiana 
wodomierzy mieszkaniowych w  zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Ogółem 
do wymiany w  całych zasobach Spółdzielni było 6133 
sztuk wodomierzy. W chwili obecnej pozostało jeszcze 
ok. 280 sztuk wodomierzy w mieszkaniach nieudostęp-
nionych. Liczba ta systematycznie zmniejsza się 
w wyniku działań firmy ista Polska sp. z o. o. od-
powiedzialnej za wymianę wodomierzy przy 
współpracy z  pracownikami Działu 
nadzoru i eksploatacji oraz Admini-
stracji Osiedlowych prowadzących 
indywidualne ustalanie terminu wy-
miany wodomierzy z  właścicielami 
mieszkań. 

Nowe wodomierze (podobnie jak stare urządzenia 
pomiarowe) posiadają moduł radiowy, dzięki któremu 
możliwy będzie ich zdalny odczyt. Oznacz to, że odczyt 
stanu wodomierzy nastąpi bez konieczności wejścia do 
mieszkań. Dodatkowo system elektroniczny umożliwia 
jednoczesny odczyt wszystkich wodomierzy mieszka-
niowych, co przyczynia się do zmniejszenia różnicy po-

WYMIANA WODOMIERZY
między sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych, 
a odczytem wodomierza głównego. 

Zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami 
kolejna wymiana wodomierzy odbędzie się za 5 lat t.j. 
w 2027 roku.

Uwaga:
Prosimy o  kontakt właścicieli mieszkań nie-

udostępnionych do wymiany wodo-
mierzy z Administracją Osiedla lub 
Działem Nadzoru i  Eksploatacji 
w  celu umówienia terminu wy-

miany urządzeń pomiarowych. Brak 
wymiany wodomierzy spowoduje rozlicza-

nie zużycia wody według obowiązującego 
w Spółdzielni ryczałtu t.j.8,1 m3/os/m-c.

Telefony kontaktowe:
- Administracja Osiedla Peowiaków (84) 638 03 37
- Administracja Osiedla Orzeszkowej, Oboźna i  Kiliń-

skiego (84) 638 03 36
- Administracja Reymonta (84) 638 03 41
- Dział Nadzoru i Eksploatacji (84) 638 03 66

Justyna Pańczyk

Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem każdego z nas 
i  nic nie usprawiedliwia świadomego naruszania norm 
prawnych. Stanowienie prawa to kompetencja ustawo-
dawcy, natomiast jego interpretacją w razie potrzeby zaj-
mują się sądy. Nadzór nad przestrzeganiem prawa, głównie 
przepisów porządkowych sprawowany jest przez powoła-
ne do tego celu organy i instytucje. Przede wszystkim jest 
to Policja oraz Straż Miejska. Organy te charakteryzuje 
uprawnienie do nakładania przewidzianych prawem sank-
cji. W  przypadku mniejszych wykroczeń, cechujących się 
małą szkodliwością społeczną czynu nasze niewłaściwe 
postępowanie może zakończyć się tylko pouczeniem. Ro-
dzaj sankcji oraz jej rozmiar wzrasta wprost proporcjonal-
nie do wagi naruszenia prawa, które w przypadku ciężkich 
przestępstw może prowadzić do pozbawienia wolności.

Prawo reguluje zasady życia społecznego, aby każdy 
z nas wiedział jak postępować, a  jakich zachowań się wy-
strzegać. Dobrym przykładem są przepisy ruchu drogowe-
go, których podstawowym celem jest zapewnienie bez-

pieczeństwa obywateli. Chodzi tutaj o całe społeczeństwo, 
zarówno kierowców jak i osoby poruszające się pieszo. 

Jednym z elementów przepisów prawa drogowego są 
normy regulujące parkowanie pojazdów. Przepisy te co do 
zasady są jednoznaczne i  precyzyjne, jednak w  praktyce 
czasem budzą wątpliwości, a nawet prowokują do dysku-
sji. Oburzające oraz zdecydowanie naganne jest pozosta-
wienie pojazdów w miejscu niedozwolonym, np. na ruchli-
wej drodze, w  sposób który stwarza niebezpieczeństwo 
dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Podobną 
reakcję będzie wzbudzał samochód blokujący całą szero-
kość chodnika, lub ewidentnie uniemożliwiający przejazd 
wąskimi uliczkami osiedlowymi. W  takim przypadku na-
ruszeniu prawa będzie towarzyszyła wysoka szkodliwość 
społeczna popełnionego czynu, co uzasadnia zastosowa-
nie wobec sprawcy dotkliwej sankcji finansowej. 

Trudno jednak opisywane sytuacje zestawić jako rów-
nie szkodliwe z przypadkami najechania jednym kołem na 
prawie niewidoczny krawężnik, który ledwo wystaje z zie-

Parkujmy prawidłowo
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mi. Z podobną 
sytuacją spotkamy się 

wtedy, gdy samochód został zaparko-
wany przed znakiem zakazującym postoju i powierzch-

nią kilku lub kilkunastu centymetrów przekroczy ten zakaz. 
W  obu przypadkach mamy do  czynienia z  naruszeniem 
prawa, jednak jego szkodliwość jest w  takich sytuacjach 
znikoma, lub żadna.

W  przypadku dróg osiedlowych problematycznym 
może okazać się tworzenie stref zamieszkania. Wyznaczanie 
takich stref, w których obowiązują szczególne przepisy ru-
chu drogowego może dotkliwie utrudnić kierowcom życie. 
Chodzi tutaj o zapis dopuszczający parkowanie pojazdów 
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Wobec defi-
cytu miejsc postojowych kierowcy pozostawiają swoje auta 
w każdym dostępnym miejscu, np. przy jednej z krawędzi 
ulicy. W praktyce takie parkowanie nie stanowi żadnego za-
grożenia lub uciążliwości oraz jest akceptowane przez ogół 
mieszkańców osiedla, jednak w  świetle obowiązujących 
przepisów stanowi ono wykroczenie. Przykładem może 
służyć ulica Orzeszkowej na której pomimo znaku informu-
jącego o strefie zamieszkania mieszkańcy osiedla pozosta-
wiali swoje auta. Postępowali tak do momentu, w którym 
zaczęły się pojawiać liczne zgłoszenia do Policji informu-
jące o naruszeniu przepisów. Udokumentowane zdjęciami 
zgłoszenia dotyczyły również najdrobniejszych wykroczeń 
popełnianych przez kierowców na terenie całego osiedla. 
Wśród zawiadomień były również takie, które nie cechowa-
ła żadna szkodliwość społeczna. Poirytowanie mieszkań-
ców karanych mandatami za najdrobniejsze przewinienia, 
które w  normalnych warunkach powinny zakończyć się 
najwyżej pouczeniem, znalazło ujście w licznych telefonach 
do Zarządu Spółdzielni oraz Zarządu Dróg Grodzkich. Po-
szukując rozwiązania tej trudnej sytuacji Zarząd Spółdziel-
ni wystąpił o  likwidację znaków wprowadzających strefę 
zamieszkania od wjazdu z  ulicy Ciepłej w  ulicę Oboźną, 
a w późniejszym terminie również w ulicę Orzeszkowej. Li-
kwidując strefę zamieszkania Zarząd Dróg Grodzkich wpro-
wadził na tych ulicach dodatkowo ograniczenie prędkości 
do 30km/h. W ten sposób dopuszczone zostało parkowanie 
pojazdów wzdłuż wspomnianych ulic, zwiększając liczbę 
dostępnych miejsc postojowych z  których korzystają nasi 
mieszkańcy. Wobec dalszej, „obywatelskiej” aktywności au-
tora lub autorów doniesień składanych do Policji Zarząd 

Spółdzielni wystąpił o  likwidację stref zamieszkania na 
całym osiedlu Orzeszkowej-Oboźna, a  także na Osie-
dlu Wiejska. Ponadto zwrócił się o  demontaż zakazu 
zatrzymywania się i  postoju ustawionego na ulicy 

Wspólnej. W  ocenie Zarządu Spółdzielni taki zakaz jest 
bezzasadny, a jego likwidacja umożliwi utworzenie wzdłuż 
ulicy dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców 
Spółdzielni.

Odnosząc się do wpływających w  tym roku do Policji 
lawinowo zgłoszeń informujących o  licznych, nawet naj-
drobniejszych wykroczeniach dotyczących niewłaściwego 
parkowania pojazdów nasuwa się pytanie o motywy kie-
rujące osobami dokonywującymi tego typu zawiadomień. 
W praktyce zamiast działań wychowawczych, promujących 
właściwe postępowanie, prowadzone jest coś w  rodzaju 
bezwzględnego polowania na kierowców. Trudno nazwać 
inaczej sytuację, w której syn podwożący pod klatkę scho-
dową poruszającą się na wózku inwalidzkim matkę zostaje 
sfotografowany, a  następnie zgłoszony do Policji w  celu 
bezwzględnego ukarania. Takich lub podobnych przypad-
ków jest znacznie więcej, a absurdalność niektórych z nich 
budzi wątpliwość co do intencji osób dokonujących tego 
typu zgłoszeń. Codzienne zasypywanie policji dziesiątka-
mi zawiadomień w sprawie źle zaparkowanych na osiedlu 
pojazdów z  żądaniem natychmiastowej interwencji jest 
czymś nie do końca zrozumiałym. Ograniczone możliwo-
ści policji sprawiają, że zamiast pilnowania porządku na 
ruchliwych drogach publicznych na których dochodzi do 
wielu groźnych i  niebezpiecznych sytuacji policjanci zaj-
mują się drobnymi, nie stwarzającymi żadnego zagrożenia 
wykroczeniami. 

Warto jeszcze raz pokreślić, że prawo musi być prze-
strzegane i  nic nie usprawiedliwia zachowań w  wyniku 
których jest ono naruszane. Z uwagi na brak wystarczającej 
liczby miejsc postojowych pracownicy administracji osie-
dlowych dość często napotykają przypadki źle zaparkowa-
nych pojazdów, które stwarzają uciążliwość lub w inny spo-
sób naruszają zasady współżycia społecznego. W tego typu 
sytuacjach najpierw do kierowcy kierowane są upomnie-
nia wskazujące na rodzaj naruszenia oraz przypominające 
o  obowiązujących przepisach prawa. W  przypadku braku 
reakcji lub uporczywego powielania tego samego nega-
tywnego zachowania administrator osiedla zawiadamia 
uprawniony do interwencji organ, Policję lub Straż Miejską. 
Głównym celem administracji spółdzielczej nie jest dopro-
wadzenie do bezwzględnego ukarania kierowcy, a jedynie 
o przywrócenie właściwego stanu zgodnego z obowiązu-
jącymi wszystkich mieszkańców społecznymi normami. 

Krzysztof Krzysztoń
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Gospodarka osiedlowym drzewostanem to jeden z waż-
niejszych elementów działalności każdego zarządcy nieru-
chomości. Spełnienie obowiązku utrzymania zieleni osie-
dlowej we właściwym stanie technicznym i estetycznym nie 
jest zadaniem łatwym. Poziom trudności oraz skomplikowa-
nia realizowanych w tym zakresie czynności wzrasta wprost 
proporcjonalnie do ilości i rozmiaru posiadanych drzew. Pie-
lęgnacja charakterystycznego dla naszych osiedli bujnego 
zadrzewienia wymaga dużych nakładów pracy oraz znacz-
nych środków finansowych. Mowa tutaj przede wszystkim 
o  okresowych podcinkach drzew, które muszą być wyko-
nywane przez pracowników charakteryzujących się wyso-
kimi umiejętnościami, doświadczeniem, a  także niezbęd-
nymi przy tego typu pracach kwalifikacjami zawodowymi. 
Podcinka drzew wymaga również użycia specjalistycznego 
sprzętu umożliwiającego bezpieczną pracę na wysokości. 

Gospodarka drzewostanem musi być zaplanowana oraz 
realizowana w  oparciu o  przepisy obowiązującego prawa. 
Normy prawne regulujące gospodarkę zielenią są bardzo 
restrykcyjne, ponieważ ich głównym i  jedynym zadaniem 
jest ścisła ochrona elementów zieleni osiedlowej. Aktual-
nie obowiązujące przepisy art. 87a ust.2 ustawy o ochronie 
przyrody dopuszczają prace w obrębie korony drzewa, które 
nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze prze-
kraczającym 30 % korony rozwiniętej się w  całym okresie 
rozwoju drzewa. Wyjątek od tej reguły stanowi usuwanie 
gałęzi obumarłych lub nadłamanych, cięcia mające na celu 
utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wy-
konywanie specjalistycznych zabiegów przywracających 
statykę drzewa. Warto przy okazji zaznaczyć, że cięcia pie-
lęgnacyjne w  wyniku których korona zostaje zmniejszona 
więcej niż o 30% traktowane są jako uszkodzenie, natomiast 
przekraczające 50% jako zniszczenie drzewa. Kary finanso-
we za takie postępowanie są bardzo wysokie.

Pomimo tych niezmiernie rygorystycznych przepisów 
prawa na przestrzeni lat udało się wypracować system 
działań pielęgnacyjnych, ukierunkowany na zaspoka-
janie oczekiwań zdecydowanej większości miesz-
kańców Spółdzielni. 
Oczywiście działania 
takie nie są w  sta-
nie zadowo-
lić każdego 
z  mieszkań-
ca z  osobna, 
dlatego w  wie-

lu przypadkach niezbędne są rozwiązania kompromiso-
we. Zwolennicy bujnej, niczym nie ograniczonej zieleni 
domagają się zaprzestania jakichkolwiek podcinek drzew 
i  krzewów. Istnieje również druga, przeciwstawna grupa 
mieszkańców, dla których osiedlowy drzewostan stanowi 
niezmiernie uciążliwy problem. Nie chodzi tutaj oczywiście 
o  wszystkie drzewa, a  jedynie o  takie, które rosną bezpo-
średnio przed oknami lokali mieszkalnych ograniczając do-
stęp dziennego światła do mieszkań. Jest to uciążliwe szcze-
gólnie w  okresie jesiennym podczas pochmurnej pogody. 
W takich warunkach pogodowych część mieszkańców zmu-
szona jest doświetlać swoje mieszkania przy użyciu energii 
elektrycznej, której koszty w ostatnim okresie wzrosły zna-
cząco, a nawet drastycznie. Wywołany wieloma czynnikami 
niezależnymi od naszych mieszkańców kryzys energetyczny 
zmusza do oszczędzania energii. W konsekwencji coraz bar-
dziej dostrzegamy potrzebę doświetlania naszych mieszkań 
naturalnym światłem dziennym, które nic nas nie kosztuje. 
W  wielu przypadkach możliwości takie ograniczają rosną-
ce przy budynkach mieszkalnych drzewa, których zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa nie można z tego po-
wodu usunąć. Znaczne zacienienie mieszkań nie jest rów-
nież uregulowanym prawem argumentem pozwalającym 
na zmniejszenie korony uciążliwego drzewa. Przepisy obo-
wiązującego prawa, głównie ustawy o ochronie przyrody, są 
na takie argumenty „ślepe” oraz „głuche”.

Wracając do coraz większej liczby osób zgłaszających 
opisywany problem niewłaściwym byłoby nie robienie nic, 
zasłaniając się obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Sytuacja części mieszkańców szukających pomocy w  roz-
wiązaniu ich osobistych problemów, a  nawet dramatów, 
nie może pozostać niezauważona, a tym bardziej lekcewa-
żona. To nie przysłowiowy Kowalski odpowiada za drastycz-
ny wzrost kosztów energii elektrycznej, który zmusza go do 
zamieszkiwania w półmroku. Godzenie się na taką sytuację 
byłoby niewłaściwe, a w przypadku osób starszych lub scho-
rowanych, które z  powodu ograniczeń rzadko wychodzą 

z domu, po prostu nieludzkie.
Zieleń osiedlowa jest 

niezmiernie ważnym ele-
mentem zasobów 

naszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 
Dowodem na 

to jest posiadany 
drzewostan, który sta-

Osiedlowy drzewostan, a kryzys energetyczny
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ramy się chronić i utrzymywać w niezmienionej formie po-
mimo bieżących trudności oraz rosnących kosztów. Mając 
na uwadze problemy wywołane kryzysem energetycznym 
obowiązkiem każdego pracownika Spółdzielni jest poszuki-
wanie rozwiązań służących przede wszystkim mieszkańcom. 
Dotyczy to również czynności związanych z  pielęgnacją 

osiedlowego drzewostanu. Tego typu działania muszą być 
wykonywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 
ale również zdrowym rozsądkiem oraz empatią skierowaną 
wobec osób oczekujących zrozumienia oraz pomocy. 

Krzysztof Krzysztoń

Od kilku tygodni na polecenie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji przedstawiciele Straży Pożarnej 
przeprowadzali w  całej Polsce inwentaryzację i  kontrolę 
schronów oraz miejsc schronienia. Działania takie zostały 
przeprowadzone również w  zasobach naszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Z  informacji otrzymanych od przedsta-
wicieli PSP wynika, że wykaz wszystkich schronów oraz 
miejsc schronienia zostanie zamieszczony w przygotowy-
wanej przez Rząd  specjalnej aplikacji na smartfony. Apli-
kacja po uruchomieniu lokalizatora GPS wskaże nam naj-
bliższy schron, a  także miejsce schronienia w  przypadku 
działań wojennych lub innego zagrożenia.

Kontrolą Państwowej Straży Pożarnej objęte zostały ko-
rytarze piwniczne wszystkich budynków wielorodzinnych 
w całych zasobach Spółdzielni. Dodatkowo przedstawicie-
le PSP sporządzili dokumentację fotograficzną, celem za-
mieszczenia zdjęć w przygotowywanej aplikacji. 

Z  pewnością pojawią się pytanie o  podstawę prawną 
umożliwiającą zakwalifikowanie części wspólnych nieru-
chomości wielorodzinnych jako ogólnodostępnych miejsc 
schronienia dla ogółu obywateli. Odpowiedź na to pytanie 
znajdziemy w  wytycznych Szefa Ochrony Cywilnej Kraju 
z dnia 4 grudnia 2018 roku, określających obiekty pełniące 
rolę ukryć ochronnych. Są to między innymi piwnice bu-
dynków wykonanych w technologii wielkiej płyty o wyso-
kości do 5 kondygnacji naziemnych włącznie nad piwnicą. 
Zgodnie z przywołanymi wytycznymi są to także piwnice 

domów jednorodzinnych, gdzie co najmniej połowa wyso-
kości piwnicy znajduje się poniżej poziomu gruntu. Jak do-
tąd nie ma informacji, czy również jednorodzinne budynki 
prywatne zostaną objęte tworzoną aplikacją. 

Obecnie brak jest jakichkolwiek szczegółów dotyczą-
cych działania przygotowywanej aplikacji. Ciekawość 
może budzić np. sposób udostępnienia naszych piwnic. 
W  większości przypadków wejścia do klatek schodowych 
zabezpieczone są domofonami, a dostęp do korytarzy piw-
nicznych ograniczają zamknięte na klucz drzwi. W  chwili 
obecnej bezpośredni dostęp do korytarzy piwnicznych 
mają wyłącznie zainteresowani mieszkańcy.

Biorąc pod uwagę sytuację za naszą wschodnią grani-
cą pozostaje mieć jednak nadzieję, że nigdy nie poznamy 
odpowiedzi na zadawane pytania. Trzeba wierzyć, że przy-
gotowywana aplikacja zostanie udostępniona wyłącznie 
profilaktycznie na wypadek sytuacji, które nigdy się nie 
wydarzą.

Krzysztof Krzysztoń

Inwentaryzacja miejsc schronienia

Pewną tradycją spółdzielczego magazynu „Nasz dom” 
stało się opisywanie i komentowanie projektów zgłaszanych 
oraz realizowanych w  ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Dzięki głosom oddanym przez mieszkańców naszej Spół-
dzielni wybierane są kolejne projekty lub ich kontynuacje. 

Na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta w  tegorocznym 
głosowaniu na Budżet Obywatelski 2023 wygrał projekt 

obejmujący kontynuację remontu ciągu pieszo-rowero-
wego położonego na terenach rekreacyjnych usytuowa-
nych wzdłuż rzeki Łabuńki pomiędzy ulicą Okrzei a  ulicą 
Sadową. Jesienią tego roku wykonany został pierwszy etap 
remontu ciągu pieszo-rowerowego obejmujący odcinek 
o  długości około 150 metrów, rozpoczynający się od uli-
cy Okrzei. Zgodnie z wynikiem tegorocznego głosowania 

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego
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drugi etap remontu zostanie wykonany w roku 2023. Bio-
rąc pod uwagę tempo wzrostu kosztów wykonywanych 
prac kompleksowe zakończenie remontu będzie wymaga-
ło przegłosowania kolejnych etapów w Budżetach Obywa-
telskich na lata 2024 oraz 2025. 

W  bieżącym roku udało się również przegłosować 
kontynuację rozpoczętego w ubiegłym roku remontu we-
wnętrznej drogi na osiedlu Szwedzka-Brzozowa, od ulicy 
Topolowej do Pawilonu Usługowego przy ulicy Brzozowej 
26a. Drugi etap remontu zwycięskiego na osiedlu Powiato-
wa remontu zostanie wykonany w 2023 roku. 

Pomimo ogromnego zaangażowani naszych mieszkań-
ców niestety nie udało się przegłosować w tym roku konty-
nuacji remontu nawierzchni parkingu położonego po po-
łudniowej stronie budynków przy ulicy Peowiaków 78 i 80. 
Pierwszy etap remontu parkingu został wykonany w tym 
roku. Na osiedlu Planty w tegorocznym głosowaniu Budże-
tu Obywatelskiego na rok 2023 najwięcej głosów otrzymał 
projekt zatytułowany: plac zabaw „Radość dziecka”. 

Opisując zadania re-
alizowane w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego 
na osiedlach Spółdziel-
czych warto wspomnieć 
o  zakończonym remon-

cie niewielkiego parkingu położonego po północnej stro-
nie budynku przy ulicy Redutowej 2. Wykonany jesienią 
tego roku remont to efekt przegłosowanego w ubiegłym 
roku projektu zgłoszonego na osiedlu Kilińskiego.

Optymizmem napawa fakt, że cieszący się popularno-
ścią Budżet Obywatelski ma coraz więcej zwolenników 
wśród mieszkańców naszej Spółdzielni. Niewątpliwie ne-
gatywnym aspektem charakteryzującym zamojski budżet 
obywatelski jest brak rewaloryzacji kwoty przeznaczanej 
na  poszczególne osiedla. Drastyczny wzrost cen materia-
łów i usług w sektorze budownictwa i remontów powodu-
je, że za ustaloną kwotę 100 tysięcy złotych na każde osie-
dle niewiele da się dziś zrobić. Rozkładanie zadań na dwa, 
a  nawet więcej etapów stwarza wiele trudności. To czyni 
Budżet Obywatelski mniej atrakcyjnym, ponieważ jedno-
krotne przegłosowanie danego zadania coraz częściej nie 
gwarantuje jego pełnej realizacji. 

Krzysztof Krzysztoń

Przed Nami Święta Bożego Narodzenia. Czas wzmożo-
nych przygotowań kulinarnych i  porządkowych w  każdej 
rodzinie. W natłoku codziennych czynności często zdarza się 
niektórym mieszkańcom popełniać błędy przy korzystaniu 
z urządzeń technicznych - instalacyjnych będących na wy-
posażeniu każdego mieszkania. W szczególności dotyczy to 
instalacji kanalizacyjnej do której trafiają przeróżne rzeczy: 
chusteczki, które nie ulegają biodegradacji, główki od mo-
pów, sztućce, duże kawałki ryb, ręczniki, włosy a także wie-
le innych przedmiotów, które wydawałoby się nie powinny 
trafić do muszli klozetowej. Takie działania i zachowania po-
wodują, że w tym okresie przedświątecznym powstaje dużo 
awarii i  usterek utrudniających zamieszkiwanie w  lokalu 
a  niektórych przypadkach zniszczenie wyposażenia miesz-
kania. W wielu wypadkach dotyczy to również sąsiadów.

Okres przedświąteczny jest szczególnym czasem dla 
służb technicznych Spółdzielni a  najbardziej dotyczy hy-
draulików z Zakładu Konserwacji. Jest to okres wzmożone-
go usuwania usterek związanych z niewłaściwym użytko-
waniem kanalizacji sanitarnej a także awarii elektrycznych 

w  mieszkaniach. Każ-
dego roku i  w  tym raz 
jeszcze prosimy o  nie 
wrzucanie do toalet 
tych rzeczy, które powin-
ny trafić do kosza. Pionowa 
rura kanalizacyjna ma przekrój  
fi 110 a w/w przedmioty często klinują się w niej piętro 
czy dwa pietra niżej. Jeżeli dodamy do tego brak miesz-
kańca w mieszkaniu poniżej możemy przysporzyć swoim 
nieprzemyślanym zachowaniem wielu problemów zarów-
no sobie jak i sąsiadowi któremu podczas jego nieobecno-
ści nieświadomi niczego sąsiedzi z wyższych kondygnacji 
mogą zalać mieszkanie fekaliami. Powyższy tekst niektórzy 
mogą odebrać jako humorystyczny ale niestety tak nie jest 
a wszystkie w/w przedmioty na przestrzeni kilku lat zostały 
usunięte z  pionów/poziomów kanalizacyjnych przez pra-
cowników Spółdzielni. 

Bartosz Bujalski 

Kierownik Zakładu Konserwacji SM

Prośba, a może apel o rozsądek
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Budowany w  Zamościu Zakład Odzysku Energii jest 
szansą na stworzenie unikatowego w skali kraju rozwią-
zania problemu odpadów, dającego mieszkańcom real-
ne korzyści środowiskowe i ekonomiczne. ZOE, w oparciu 
o  surowe normy technologiczne i  ochrony środowiska, 
będzie wykorzystywał do produkcji ciepła pozostałe po 
selekcji odpadów komunalnych produkowanych przez 
mieszkańców, odpady wysokokaloryczne – tak zwany 
pre-RDF. Zlokalizowany na terenie obecnej ciepłowni 
nowy blok będzie wytwarzać ciepło przy wykorzystaniu 
nowoczesnej technologii rusztowej. Jest ona sprawdzo-
na pod względem środowiskowym oraz bezawaryjna. 
Funkcjonowanie ZOE w  Zamościu pozwoli na spalanie 
o 8,5 tys. ton węgla rocznie mniej, co znacząco ograniczy 
w mieście emisję do atmosfery. Z kolei przy obecnych ce-
nach energii oszczędności dla mieszkańców miasta z ty-
tułu opłat za energię wyniosłyby ok. 9 mln zł w skali roku. 

Termiczne przekształcanie odpadów to nowoczesna 
i  sprawdzona technologia, która pozwala na wytworze-
nie ciepła i energii elektrycznej z tej części odpadów, któ-
rej zgodnie z prawem nie wolno składować. Takie paliwo, 
w odróżnieniu od innych nośników energii, nic nie kosztu-
je, wręcz dostawcy płacą za jego wykorzystanie. Dla miesz-
kańców, którzy nie będą zależni od zmian na rynku paliw, 
oznacza to – oprócz poprawy stanu środowiska - stabiliza-
cję cen ciepła w Zamościu. Planowane jest wykorzystanie 
odpadów pochodzących z  Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Dębowcu, który obsługuje mieszkańców gmi-
ny i  miasta. Oznacza to, że nie jest przewidywane dodat-
kowe miejsce na ich składowanie. Powstanie jedynie hala 
z  systemem podciśnienia do magazynowania bieżących 
dostaw i utrzymywania kilkudniowych zapasów. 

Zakłady Odzysku Energii są w pełni bezpiecznym roz-
wiązaniem. Nie mają negatywnego wpływu na środowisko 

i człowieka, dlatego bywają lokalizowane w centrach miast 
lub na terenach sąsiadujących z  terenami rolniczymi lub 
chronionymi przyrodniczo. Tylko na terenie Europy działa 
obecnie ponad 500 takich instalacji, wiele z nich jest usytu-
owanych w ścisłych centrach miast, na przykład w Wiedniu 
czy Kopenhadze. Za sprawą nowoczesnych i zaawansowa-
nych systemów oczyszczania spalin oraz wysokiej tempe-
ratury spalania (min. 850 stopni C) instalacje termicznego 
przekształcania odpadów charakteryzują się udokumento-
wanym bardzo niskim poziomem emisji. Jest kilkakrotnie 
niższy od poziomu emisji ze spalania węgla i porównywal-
ny do emisji ze spalania gazu. 

Zakład Odzysku Energii w Zamościu jest realną odpo-
wiedzią na wiele problemów. Pozwoli rozwiązać problem 
gospodarki odpadowej jakim jest zagospodarowanie pre-
-RDF. Wykorzystanie lokalnie produkowanych odpadów 
jako paliwa to droga do uniezależnienia się od dostaw i ro-
snących cen węgla. Zwiększy to bezpieczeństwo energe-
tyczne mieszkańców miasta odbierających ciepło, którzy 
mogą liczyć, co najmniej, na stabilizację jego cen w przy-
szłości. Będzie też czyściej – nowoczesna instalacja zasad-
niczo wpłynie na redukcję zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery między innymi na emisję pyłów, dwutlenku 
siarki czy tlenków azotu.

Zakład Odzysku Energii w Zamościu 
to korzyści dla mieszkańców

Pieszy na drodze
Piesi to szczególna grupa uczestników ruchu drogowe-

go, narażona na potencjalne niebezpieczeństwa ze strony 
pojazdów. Przepisy w tym zakresie ściśle określają zasady 
korzystania przez pieszych z dróg, chodników czy poboczy.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogo-
wym Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602

Zasady przechodzenia przez jezdnię, drogę dla 
rowerów lub torowisko:

Art. 13. 1. Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowe-
rów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi 
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ko-
rzystać z przejścia dla pieszych. 
1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na 
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przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem, z wyłączeniem tramwaju. 

2. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza 
przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu suge-
rowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli od-
ległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli 
jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej 
niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, prze-
chodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. 

3. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów 
poza przejściem dla pieszych, o  którym mowa w  ust. 
2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowo-
duje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia 
ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierw-
szeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni 
lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle 
do osi jezdni lub drogi dla rowerów. 

4. Jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pie-
szych albo pieszych i rowerów, pieszy jest obowiązany 
korzystać z niego. 

5. Na obszarze zabu-
dowanym na dro-
dze dwujezdniowej 
pieszy, przechodząc 
przez jezdnię, jest 
obowiązany korzy-
stać tylko z przejścia 
dla pieszych. 

6. Przechodzenie przez 
torowisko wyodręb-
nione z  jezdni jest 
dozwolone na przejściu dla pieszych albo przejściu su-
gerowanym. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunika-
cji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, prze-
chodzenie do i  z  przystanku jest dozwolone tylko po 
tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze 
dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za 
przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio 
do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch po-
jazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych 
urządzeń na jezdni. 

Zabronione zachowania pieszego:
Art. 14. Zabrania się: 

1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów: 
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również 

na przejściu dla pieszych, 

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej 
widoczność drogi; 

2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów 
w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; 

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasad-
nionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, 
drogę dla rowerów lub torowisko; 

4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów; 
5) chodzenia po torowisku; 
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są 

opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto; 
7) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów 

w  miejscu, w  którym urządzenie zabezpieczające lub 
przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę 
dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, 
bez względu na to, po której stronie jezdni one się znaj-
dują; 

8) korzystania z  telefonu lub innego urządzenia elek-
tronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym 

również podczas wcho-
dzenia lub przecho-
dzenia przez przejście 
dla pieszych – w  spo-
sób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwo-
ści obserwacji sytuacji 
na jezdni, drodze dla 
rowerów, torowisku lub 
przejściu dla pieszych.

Zgodnie z w/w prze-
pisami pieszy może wejść na jezdnię w miejscu dozwolo-
nym, po wcześniejszym upewnieniu się, że jego wejście 
na jezdnię i jej opuszczenie nie utrudni ruchu drogowego. 
Wchodząc na jezdnię i  przekraczając ją, pieszy musi bez-
względnie zachować szczególną ostrożność, co oznacza 
zwracanie uwagi na sygnały dawane przez kierowców i na 
sygnalizację świetlną oraz obserwowanie innych uczest-
ników ruchu. Jezdnię należy przekraczać pewnym i  rów-
nomiernym krokiem, bez wykonywania gwałtownych 
ruchów, zwalniania czy zatrzymywania się bez uzasad-
nionej potrzeby. Pieszy nie może przechodzić przez jezd-
nię w miejscach o ograniczonej widoczności, na przykład 
w  pobliżu zakrętów czy wierzchołków wzniesień, poza 
wyznaczonymi przejściami dla pieszych. Nie wolno także 
przebiegać przez jezdnię, wchodzić bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pojazd, w tym również na przejściu dla pie-
szych, nie można też wychodzić na jezdnię na przykład zza 
autobusu. Nowo wprowadzona regulacja dodatkowo za-
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brania pieszym, którzy wchodzą na jezdnię lub przekracza-
ją ją (także na przejściu dla pieszych) korzystania m.in. ze 
smartfona w  sposób utrudniający obserwowanie sytuacji 
na jezdni czy przejściu dla pieszych. 

Pasy wyznaczone na ścieżce rowerowej są tak samo 
ważne tak samo jak przejście dla pieszych na jezdni. Tam 
też należy ustąpić pierwszeństwa osobie wchodzącej na 
przejście i już się na nim znajdującej.

Podsumowując należy korzystać z  wyznaczonych 
przejść dla pieszych, gdyż miejsca te zapewniają pieszym 
bezpieczeństwo na wysokim poziomie.

Nie wchodzimy z „marszu”, zawsze należy się upewnić 
czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, nawet na przejściach dla pieszych

Oceńmy właściwie prędkość nadjeżdżającego pojazdu 
i odległość w jakiej się od nas znajduje

STÓJ na czerwonym, IDŹ tylko na zielonym.

Mariusz Tutis

Kierownik Operacyjny

Straży Miejskiej Miasta Zamość

Czym jest kryzys psychologiczny i co dzieje się z oso-
bą w kryzysie. 

W ostatnich czasach słowo ,,kryzys" często pojawia się 
w naszych rozmowach, czy w przekazach medialnych. Sy-
tuacja, okoliczności, w których dane jest nam obecnie żyć 
niewątpliwie nie należą do łatwych, bo przecież mamy do 
czynienia z pandemią, wojną tuż za naszą granicą, szalejącą 
inflacją. Niektórzy z nas doświadczają trudnych osobistych 
sytuacji, problemów rodzinnych czy kłopotów w  pracy. 
W efekcie, zauważamy, że w mniejszym lub większym stop-
niu, zmienia się nasze funkcjonowanie i  jesteśmy niejako 
wybici z naturalnej równowagi psychicznej. Za-
stanawiamy się więc - Czy może jestem 
w  kryzysie? A  może bliska mi 
osoba, której zachowanie 
mnie niepokoi przeżywa wła-
śnie kryzys psychologiczny? 
Po czym to poznać? Jak so-
bie z nim poradzić? 

Kryzys to reakcja 
zdrowego, na ogół nor-
malnie i  dobrze funkcjo-
nującego człowieka na 
sytuację trudną, która spo-
tkała go w życiu. 

Jest on reakcją na wydarzenie krytyczne (sytuacyjne, 
środowiskowe, rozwojowe, egzystencjalne). Wydarzenie 
to z subiektywnego punktu widzenia przerasta możliwości 
danej osoby poradzenia sobie. 

Kto więc może go doświadczyć? Każdy z nas! 
Istnieją dwa główne typy kryzysów-ostre i chroniczne. 

U  podstaw ostrego kryzysu leży nagłe, niespodziewane, 
konkretne wydarzenie i  na nie pojawia się ostra reakcja. 

Przykładem są: wypadki, kataklizmy, śmierć bliskiego, utra-
ta pracy, napaść, rozstanie, wiadomość o chorobie. Nato-
miast u  podstaw kryzysu chronicznego leży długotrwałe 
oddziaływanie stresora (czyli czynnika wywołującego stres) 
i napięcie a sam kryzys narasta stopniowo. Stresor oddzia-
łuje tu z niewielką, ale stałą intensywnością. Przykładem są: 
rozwód, przemoc psychiczna lub fizyczna, mobbing, wypa-
lenie zawodowe, poczucie pustki w życiu, brak celu.

Kryzys nie jest chorobą, patologią ani zaburzeniem psy-
chicznym, takim jak: zaburzenia osobowości, zaburzenia 
afektywne, lękowe, depresja, zaburzenia związane z  uży-
waniem substancji psychoaktywnych czy uzależnienia be-

hawioralne. Pociąga on jednak 
za sobą konsekwencje w  po-

staci czasowego zaburzenia 
funkcjonowania osoby na 
poziomie emocjonalnym, 
poznawczym i  w  zachowa-

niu. Osoba będąca w  kryzy-
sie nie czuje się i  nie zacho-
wuje w  sposób typowy dla 
siebie (jak wtedy gdy jest 
w  swojej normie psycho-
logicznej). Kryzys wybija 

ją z  naturalnej równowagi 
psychicznej sprawiając, że zaczyna ona funkcjonować i za-
chowywać się poza tym, co dla niej typowe i  będące jej 
normą. Mierzenie się z sytuacją krytyczną, wywołuje w niej 
bezradność i  poczucie niemożliwości poradzenia sobie, 
co przekłada się na odczuwanie dyskomfortu emocjonal-
nego, wysokie napięcie, paraliż funkcjonowania, poczucie 
braku kontroli nad życiem. Kryzys jest doświadczeniem, 
które pokazuje bezsilność i niemoc. Trwanie w takim stanie 

Pomoc psychologiczna w kryzysie
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stopniowo zaczyna wyczerpywać energię, zasoby człowie-
ka oraz rozlewa się na pozostałe sfery jego życia.

JAK FUNKCJONUJE OSOBA W KRYZYSIE? 
CIAŁO • Pojawiają się różne dolegliwości i bóle: głowy, 

brzucha, kołatanie serca lub inne objawy somatyczne, 
których wcześniej nie było. Mogą pojawić się problemy ze 
snem i apetytem.

EMOCJE • Emocjonalnie są poza kontrolą, wybuchy zło-
ści, płaczliwość, smutek, bezsilność, huśtawki emocjonalne.

ZACHOWANIE • Pojawia się zaniedbywanie codzien-
nych obowiązków i  wyglądu, trudność w  „ogarnięciu” 
wszystkiego, tak jak do tej pory, problem by wywiązywać 
się z obowiązków zawodowych. Brak chęci na spotkania to-
warzyskie. Brak motywacji do robienia czegokolwiek. 

MYŚLI • Problemy z  koncentracją uwagi, roztargnienie 
i rozkojarzenie. Nieustannie powracające myśli o wydarze-
niu i myślenie tunelowe. Brak pomysłu jak poradzić sobie 
z sytuacją.

To wybicie z naturalnej równowagi ma charakter czaso-
wy i  mija wraz z  radzeniem sobie z  kryzysem. Kryzys jest 
zjawiskiem ograniczonym w czasie. Przyjmuje się, że ostra 
reakcja kryzysowa trwa 6 do 8 tygodni, po czym subiek-
tywne poczucie zamętu zmniejsza się (co wyjaśnia się neu-
rofizjologicznymi sposobach przetwarzania stresu przez 
człowieka). 

Kryzys ma swoją dynamikę, swój przebieg, etapy przez 
jakie przechodzimy. W  kryzysie czas działa na korzyść, 
najintensywniejszy na początku, później zaczyna słabnąć, 
przy założeniu, że osoba posiada wsparcie (naturalne, lub 
profesjonalne). 

Bardzo ważna jest świadomość, że kryzys może być 
przyczyną poważnych zaburzeń, do których należą mię-
dzy innymi choroby psychosomatyczne, stany transkry-
zysowe, zaburzenia lękowe (nerwicowe) oraz zaburzenia 
nastroju typu depresja czy dystymia. Dochodzi do nich 
w  sytuacji, gdy osoba nie otrzyma wsparcia oraz samo-
dzielnie nie będzie w stanie sobie poradzić lub zastosuje 
nieadaptacyjne strategie radzenia sobie. Jeśli wsparcie 
naturalne (o  ile takie jest w  najbliższym otoczeniu) nie 
wystarcza, konieczne jest zgłoszenie się do profesjonali-
sty (konsultant kryzysowy, interwent kryzysowy, psycho-
terapeuta).

Jeśli sytuacja kryzysowa dotyczy rodziny, relacji ro-
dziców z  dziećmi czy samych dzieci pomocą służy Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w  Zamościu,  
ul. Okrzei 24., tel 84 639 56 99.

Opracowanie: mgr Małgorzata Szwarc-Niderla 

psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

Zamojski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku obchodził w  paź-
dzierniku 2022 r. Jubileusz 20- 
lecia działalności. Była to okazja 
do wspomnień, podsumowań 
i  refleksji o  pierwszej w  historii 
miasta placówce utworzonej 
z  myślą o  potrzebach edukacyj-
nych osób starszych.

Słuchaczami tego Uniwersy-
tetu są nietypowi studenci, któ-
rych PESEL znacznie różni się od 
młodych ludzi podejmujących 
naukę na wyższych uczelniach. 
Ale apetyt na życie, chęć zdoby-
wania wiedzy, nawiązywania nowych kontaktów, nie zamy-
kanie się w czterech ścianach na emeryturze, są główną mo-
tywacją podejmowania edukacji na tej szczególnej Uczelni. 

I  tak od 20 lat Uniwersytet ciągle przyciąga wielu no-
wych „studentów”. 

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się Konferencją na-

„„2020  LATLAT MINĘŁO...” MINĘŁO...”
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ukową pt. „Uniwersytet dla człowieka dojrzałego”, zorga-
nizowaną przez Akademię Zamojską i  Zamojski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, która odbyła się 10 października 
br. w  sali Consulatus Zamojskiego Ratusza. Uroczystego 
otwarcia Konferencji dokonali Prezydent Miasta Zamość, 
Prezes Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i  Rek-
tor Akademii Zamojskiej, który był moderatorem dyskusji, 
a  także wygłosił wykład pt. „Człowiek dojrzały”. Uczestni-
cy Konferencji z  zainteresowaniem wysłuchali wykładów 
z dziedziny medycyny, które wygłosili: prof. dr hab. n. med. 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 
pt. „Kiedy suplementy diety mogą być zagrożeniem dla 
sprawności osób starszych” zwracając uwagę na fakt nad-
używania niekiedy suplementów diety, co może prowadzić 
do licznych komplikacji zdrowotnych zwłaszcza u  osób 
starszych, dr nauk med. Rafał Sapuła Prezes Zamojskiej 
Kliniki Rehabilitacji w wykładzie „Jak leczyć ból narządu ru-
chu i zapobiegać niepełnosprawności osób starszych”, 
wskazał przyczyny problemów ruchowych 
u  osób starszych i  sposoby ich zapobiega-
nia, mgr Jerzy Płókarz Prezes Krajowego 
Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ra-
tunkowej „Sieć życia” przedstawił dane 
o  funkcjonowaniu systemu ratującego 
życie i  zdrowie osób starszych i  o „opa-
skach życia” niezbędnych w sytuacji osób 
starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Gala Jubileuszowa odbyła się następnego 
dnia w  Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, któ-
rą zaszczyciło wielu znamienitych gości: przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządowych, placówek kultural-
no-oświatowych, dyrektorzy zamojskich szkół średnich i in-
nych jednostek współpracujących z naszym Uniwersytetem. 

W trakcie uroczystości studenci, którzy ukończyli 20 rok 
studiów otrzymali dyplomy za czynny udział w wykładach 
i  zajęciach Uniwersytetu. Nasi szanowni goście, dyrekto-
rzy placówek i instytucji współpracujący z Uniwersytetem 
w podziękowaniu za życzliwość i zrozumienie potrzeb na-
szej Uczelni uhonorowani zostali pamiątkowymi dyploma-
mi uznania. 

Bliska współpraca łączy nas ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą im. W. Łukasińskiego. Kierujemy do Pana Prezesa Jerze-
go Nizioła wyrazy wdzięczności za wieloletnią współpracę 
– wspólne działania edukacyjne, kulturalne, aktywizację 
społeczną dzieci, młodzieży i osób starszych z terenu Spół-
dzielni oraz możliwość korzystania przez słuchaczy naszej 
Uczelni z  lokalu – Świetlicy Osiedlowej przy ul. E. Orzesz-
kowej.

Nasza współpraca od wielu lat ukierunkowana jest na 
rozwijanie więzi i  solidarności międzypokoleniowej po-
przez współdziałanie osób z różnych grup wieku.

Realizując różne inicjatywy wspólnie zapraszaliśmy dzie-
ci, rodziców i dziadków, mieszkańców osiedli Spółdzielni na 
międzypokoleniowe spotkania, organizując konkursy, zga-
duj – zgadule, różne niespodzianki i dobrą zabawę. 

Cenimy otwartość Zarządu Spółdzielni na działania za-
równo w odniesieniu do dzieci i młodzieży jak też organi-
zacji spotkań integracyjnych, międzypokoleniowych, wy-
pełniających czas wolny mieszkańcom. 

W ciągu kilku lat – członkowie Spółdzielni Mieszkanio-
wej i słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
– zorganizowali wiele imprez dla dzieci i młodzieży, które 
warto wymienić: „Dzień dobry Panie Tuwim”, „Międzypoko-
leniowe spotkanie z ekologią”, „Powitanie wiosny” – razem 
z uczniami młodszych klas Szkoły Podstawowej Nr 3, Wie-
lopokoleniowe Mikołajki, inscenizację wiersza „Rzepka” J. 

Tuwima, spektakl „Ciotunia” Aleksandra Fredry, także 
dla osób dorosłych. Spotkania te aktywnie an-

gażowały dzieci i młodzież, a także rodziców. 
Ponadto każdego roku – z wyjątkiem prze-

rwy z  powodu pandemii koronawirusa 
Covid 19 – organizowano dla wszystkich 
mieszkańców osiedla – starszych i młod-
szych – z  okazji świąt Bożego Narodze-

nia wspólne kolędowanie, mające na celu 
integrację międzypokoleniową oraz kulty-

wowanie pięknej polskiej tradycji, związanej 
z obchodami tych świąt.

We wspólnym kolędowaniu, które zwyczajowo odbywa 
się w miesiącu styczniu, zawsze bierze udział Zespól Wokal-
ny naszego Uniwersytetu, seniorzy z Klubu Seniora ”U Wa-
leriana” i „Pogodna Jesień”, dzieci i młodzież szkół podsta-
wowych i średnich oraz mieszkańcy osiedla Spółdzielni im. 
W. Łukasińskiego, a także miasta Zamość.

Dziękujemy władzom Spółdzielni Mieszkaniowej im.  
W. Łukasińskiego za dotychczasową owocną współpracę 
i pozostajemy z nadzieją na dalszą wspólną realizację oko-
licznościowych spotkań i imprez. 

Z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
składamy serdeczne życzenia Kierownictwu Spółdzielni 
Mieszkaniowej i mieszkańcom Osiedla – życzymy pięknych 
i  radosnych Świąt a  w  Nowym Roku 2023 dużo zdrowia, 
szczęścia i samych dobrych dni. 

Prezes Stowarzyszenia

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Halina Caban 

Zamość, grudzień 2022 r. 
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Na jednym z budynków spółdzielczych osiedla Peowia-
ków na początku września pojawił się kolorowy mural. 
Malunek noszący nazwę „Drzewo przyjaźni” to dzieło ukra-
ińskiej artystki Iryny Martyn, które powstało dzięki wspar-
ciu zamojskiego Stowarzyszenia Lokalnie i Globalnie. Mu-
ral przedstawia drzewo, które jest symbolem życia. Został 
wykonany w barwach narodowych Polski i Ukrainy.

Ideę powstania muralu przed-
stawiła podczas jego odsłonięcia 
młoda autorka, pochodząca z ogar-
niętej wojną Ukrainy. Zgodnie z jej 
słowami wykonała swój malunek 
jako wyraz podziękowania dla Pola-
ków za pomoc i miłosierdzie okaza-
ne już w pierwszych dniach wojny. 
Zwróciła uwagę na  postawę mi-
lionów naszych obywateli, którzy 
otworzyli swoje serca i drzwi swo-
ich domów wyciągając pomocną 
dłoń dla ukraińskich kobiet szuka-
jących tymczasowego schronienia 
dla siebie i swoich dzieci. Żaden ze 
składających się na to dzieło symboli nie jest przypadkowy. 
Przykładem są anioły symbolizujące Polki, które w  punk-
tach pomocy pomagały wyczerpanym i  zdezorientowa-
nym Ukrainkom oraz ich dzieciom. Umieszczone na muralu 
matki z dziećmi to symbol ukraińskich rodzin, które znala-
zły w Polsce schronienie i spokój. Postać dudziarza przypo-
mina o kulturze i tradycjach obu narodowości, które mają 

ze sobą wiele wspólnego. Autorka w  swojej wypowiedzi 
nawiązuje również do skomplikowanej historii łączącej oba 
narody wyrażając przekonanie, że obecne pokolenie Ukra-
ińców i Polaków chce pisać nową historię opartą na współ-
pracy, wzajemnym zrozumieniu oraz tolerancji. 

W  ocenie osób popierających ideę powstania mura-
lu przedstawione drzewo trafnie symbolizuje to co łączy 

nasze narody, a nie to co je dzieli. 
Obserwując dzisiejszy świat nie 
trudno zauważyć do jakich trage-
dii prowadzi tworzenie podzia-
łów. Takie podziały jak nowotwór 
opanowują umysły przywódców, 
by następnie tym śmiertelnym 
rakiem zarazić miliony obywateli. 
Dobrym przykładem jest naród ro-
syjski, któremu przy pomocy me-
dialnej propagandy wszczepiono 
nienawiść do sąsiadów. Ta  niena-
wiść doprowadziła do wojny, któ-
ra przyniosła śmierć setek tysięcy 
niewinnych ofiar i nic nie zapowia-

da jej szybkiego zakończenia. Gdyby każdy Rosjanin myślał 
samodzielnie, a nie tak jak nakazuje mu zapatrzona wyłącz-
nie w siebie władza, nigdy nie doszłoby do tej wojny. Wiel-
ka  tragedia narodu ukraińskiego, któremu Polacy okazali 
podziwianą przez cały świat bezinteresowną pomoc, dla 
każdego powinna być przestrogą.

Krzysztof Krzysztoń

„Drzewo przyjaźni”

Tradycyjnie od wielu lat w ostatnią niedzielę miesiąca na 
terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką odbył się XXIV 
Piknik Rodzinny. Trwający od marca 2020 r. stan epidemii 
COVID 19 uniemożliwiał w  ostatnich dwóch latach zorga-
nizowanie imprezy, która na stałe wpisała się w  kalendarz 
imprez kulturalnych i cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Spółdzielni. W roku bieżącym, chcąc wesprzeć 
mieszkańców Ukrainy, Piknik Rodzinny został połączony 
z koncertem muzycznym pod hasłem „Razem z Ukrainą”. 

Koncert rozpoczął się od występu Kapeli Góralskiej 
„Jontki”, która zaprezentowała muzykę góralską. Piękne 
góralskie stroje oraz muzyka płynąca ze sceny wprawiła 
w dobry nastrój zgromadzoną publiczność. Kapela nie tyl-

ko zaprezentowała utwory muzyczne ale również zaprosi-
ła publiczność do wspólnej zabawy, organizując konkursy 
z nagrodami. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Zespołu 
Shlagerband & Zirka Kolos pochodzącego z Ukrainy. Solist-
ka zespołu porwała do wspólnej zabawy zgromadzonych 
przed sceną. Zaprezentowała utwory ukraińskie oraz cove-
ry znanych polskich i zagranicznych artystów. 

Ostatnim zespołem ale i  najbardziej wyczekiwanym 
był Zespół Cygańskie Czary z wokalistką Eleną Rutkowską. 
Wokalistka wraz z  tancerkami oczarowała publiczność 
barwnymi strojami, tańcem oraz cygańską muzyką, która 
porwała do tańca zgromadzoną przy scenie publiczność. 

„XXIV Piknik Rodzinny”
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Panie zaprezentowały przepiękny taniec z tamburynami, 
pełen cygańskiego temperamentu. 

Impreza plenerowa jaką jest Piknik Rodzinny każdego 
roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców zasobów Spółdzielni. XXIV Piknik Rodzinny potwierdził 
potrzebę organizowania takich imprez, o czym świadczą licz-
nie przybyli mieszkańcy. Organizacja XXIV Pikniku Rodzinne-
go nie była by możliwa bez wsparcia od zaprzyjaźnionych 
firm: BOLIX S. A., 3Play Sp. z o. o., ista Polska Sp. z o. o., PKO 
Bank Polski S. A., HYDROMET Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we Stanisław Zyga, MetBud Sp. z o. o., Derkom Sp. J., Grupa 
Vectra S. A., DOMEX Zakład Remontowo – Budowlany Ja-
nusz Pach, ATTYLA Sp.J., Uniflora S. C. Skład Ogrodniczy Bog-
dan Podgórny, Jolanta Stepaniuk, Remix Usługi Remontowo 
– Budowlane Mariusz Zazula, PHU A&M Arkadiusz Misiura, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUT S. C. Janusz i Renata 
Gęśla, Inwex Sp. z o. o., MetalBud S. C. Leszek i Małgorzata 
Kozak, Zarząd Osiedla Orzeszkowej – Reymonta, Prospaw 
Kamil Złomańczuk, Euro – Las Sp. J. Małgorzata i Wiesław 
Greszta, Zakład Usługowo – Handlowy Elżbieta Pera. 

W y d a r z e n i a  k u l t u r a l n e

W dniu 23.09.2022 na terenach zielonych osiedla Planty 
w Zamościu, odbyły się I Zawody Modeli Latających pn. „Po-
myślny start do nowych lotów akrobacyjnych”. W zawodach 
wzięło udział 93 uczestników reprezentujących 6 zespołów 
modelarskich, w tym drużynę organizatora zawodów z mo-
delarni Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasiń-
skiego w Zamościu. Zawody polegały na przelocie modelem 
samolotu na uwięzi odcinka 1 km w jak najszybszym czasie. 

W wyniku pomiaru prędkości lotu, zespoły osiągnęły 
następujące rezultaty: 
I miejsce – WTZ Orlicz-Dreszera Zamość – 94 km/h; 
II miejsce – WTZ Św. Michała w Zamościu – 91 km/h; 
III miejsce – WTZ Józefów – 89 km/h; 
IV miejsce – Modelarnia Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
W. Łukasińskiego – 88 km/h; 

V miejsce – WTZ „Krok za krokiem” – 87 km/h; 
VI miejsce – WTZ Muratyn – 85 km/h 

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w  postaci pu-
charów, dyplomów i zestawów modeli latających do samo-
dzielnego montażu, a  wszystkie pozostałe zespoły otrzy-
mały zestawy modeli szybowców halowych do udziału 
w zbliżających się zawodach na hali sportowej OSiR w Za-
mościu w listopadzie. 

Kierownikiem zawodów był instruktor modelarstwa 
lotniczego i kosmicznego Andrzej Niezgoda ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, a sędziami Krzysztof 
Korzeniowski i Andrzej Sabat. Organizatorami, tradycyjnie 
od wielu lat byli Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana 
Łukasińskiego w Zamościu oraz Stowarzyszenie Modelar-
stwa Sportowego AERO-ZAMOŚĆ. 

I Zawody Modeli LatającychI Zawody Modeli Latających

W  dniu 20 października członkowie Klubu Seniora 
„Pogodna Jesień” wybrali się na wycieczkę krajoznawczą. 
Seniorzy podczas wycieczki zwiedzili Tomaszów Lubelski, 
Narol, Bełżec, Horyniec Zdrój oraz Radruż. W Bełżcu klubo-

wicze zwiedzili Muzeum i Miejsce Pamięci poświecone Nie-
mieckiemu Obozowi Zagłady dla ludności Żydowskiej. Swą 
podróż zakończyli zwiedzając cerkiew pw. Św. Paraksewy 
w Radrużu. 

Wycieczka krajoznawcza
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W dniu 20 września 2022 roku w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy balkon 
i ogródek przyblokowy”. Konkurs wpisał się w wieloletnią 
historię istnienia Spółdzielni stając się jej tradycją. Udział 
w konkursie biorą wszystkie balkony i ogródki przybloko-

we znajdujące się w zasobach Spółdzielni, które wyróżnia-
ją się na tle innych pięknymi kwiatami i staranie dobraną 
kompozycją. 

W tego rocznej edycji konkursu wyróżnionych i nagro-
dzonych zostało 7 balkonów i 2 ogródki przyblokowe. 

W  kategorii najładniejszy balkon zostały nagrodzone 
balkony przy ulicy: 
• ul. Oboźna 19/13
• ul. Jana Kilińskiego 42/42
• ul. Wiejska 7/8
• ul. Peowiaków 18/21
• ul. Elizy Orzeszkowej 3/31
• ul. Elizy Orzeszkowej 3/67
• ul. Wiejska 7/1

W kategorii najładniejszy ogródek przyblokowy nagro-
dzone zostały ogródki przy ulicy:
• ul. Oboźna 29/42
• ul. Peowiaków 72/11

Wieloletnim sponsorem nagród jest firma - Towarzy-
stwo Ubezpieczeniowe UNIQA. Zwycięzcom konkursu 
dziękujemy za poświęcony czas i  pracę przy tworzeniu 
kwiatowych kompozycji oraz życzymy wielu sukcesów. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Spółdzielni do ukwiecania balkonów i  ogródków przy-
blokowych oraz wzięcia udziału w przyszłorocznym kon-
kursie.

Konkurs 
„Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”

W dniu 22 września w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” 
odbyły się Klubowe Dożynki związane z  zakończeniem 
żniw i  prac polowych. Dożynki są wyrazem podziękowa-
nia za trud rolników włożony w pracę na roli. Owocem ich 
ciężkiej pracy są liczne plony. Klubowicze chcąc podtrzy-
mać tradycję przygotowali występ artystyczny zaprezento-
wany przez klubowy chór. Seniorzy oraz zaproszeni goście 
zostali poczęstowani przez Kierownika Klubu świeżo upie-
czonym bochenkiem chleba. Spotkanie dożynkowe było 
okazją o  rozmów, wspomnień oraz wspólnego śpiewania 
piosenek.

Klubowe Dożynki
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Wspominki literackie
W  dniu 3 listopada w  Książnicy Zamojskiej odbyło się 

spotkanie mające na celu wspomnienie działalności lite-
rackiej Władysława Sitkowskiego. W spotkaniu udział wzię-
li seniorzy z  Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz klubu 
„U  Waleriana”. Seniorom została przedstawiona biografia 
autora oraz jego twórczość. Uczestnicy wspólnie czytali 
zgromadzone utwory, które wprawiały seniorów w  zadu-
mę a nie raz bawiły. Spotkanie przebiegło w miłej i sympa-
tycznej atmosferze. 

11 listopada 
W dniu 8 listopada w Osiedlowym Domu Kultury „Okrą-

glak” odbyła się uroczystość upamiętnienia 104 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorami 
wydarzenia była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Za-
moyskiego oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana 
Łukasińskiego. Podczas wydarzenia wystąpił chór „Jesien-
ny liść” z  Klubu Seniora „Pogodna Jesień”. Klubowicze za-
prezentowali dwa utwory „Wojenko, wojenko” i „Pierwsza 
Brygada”. Występ Klubu zakończyła Pani Janina Jabłońska 
prezentując wiersz własnego autorstwa pt. „Moje wspo-
mnienia”. Następnie odbył się występ chóru „Starsza Paka 
z  Okrąglaka”, który zaprezentował trzy utwory. Po zakoń-
czonym występie seniorzy wspólnie wykonali piosenki 
o tematyce patriotycznej. 

XI Zamojskie Zawody Modeli Halowych Klasy F1N
W dniu 28 listopada w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Za-

mościu odbyły się XI Zamojskie Zawody Modeli Halowych 
Klasy F1N. W  zawodach wzięło udział 126 uczestników, 
reprezentujących 7 zespołów, w  tym zespół organizatora 
zawodów, modelarze ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wa-
leriana Łukasińskiego w Zamościu. Wykonano cztery tury 
lotów modelami halowymi. Konkurencja polegała na po-
miarze czasu lotu modelu, od startu do lądowania. Wygrały 
te drużyny, których modele latały najdłużej. 
W  wyniku rywalizacji osiągnięto następujące rezultaty: 
WTZ Grabowica – 143 sek.; 
WTZ Józefów – 112 sek.; 
WTZ Wolica Brzozowa – 96 sek.; 
Modelarnia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łuka-
sińskiego – 94 sek.; 
WTZ Krok za krokiem – 91 sek.; 
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Zdrowy styl życia
W  dniu 30 listopada w  świetlicy osiedlowej przy ul. 

Orzeszkowej 28 klubowicze z  Klubu Seniora „U  Wale-
riana” gościli Panią Iwonę Chrzan właścicielkę Centrum 
Zdrowia i Rekreacji „Iwona” mieszczącego się przy ul. Wą-
ska 16 A. Seniorzy dowiedzieli się jak dbać o kręgosłup 
i  jakie ćwiczenia stosować w ciągu dnia na prawidłową 
pracę kręgosłupa. Pani zapre-
zentowała kilka ćwiczeń 
które seniorzy mogą sami 
wykonywać w  domu bez 
potrzeby stosowania 
profesjonalnego sprzę-
tu. Zachęciła seniorów 
do spacerów i do ak-
tywnego spędzania 
czasu. 

WTZ Alojzów – 90 sek.; WTZ Św. Michała – 75 sek.
Wszystkie zespoły nagrodzono zestawami modeli 

balonów do samodzielnego montażu oraz dyplomami 
pamiątkowymi, które ufundowali organizatorzy zawo-
dów: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łuka-

sińskiego w  Zamościu i  Stowarzyszenie Modelarstwa 
Sportowego AERO-ZAMOŚĆ. Kierownikiem zawodów 
był instruktor modelarstwa lotniczego i  kosmicznego 
Andrzej Niezgoda a sędzią głównym Pan Krzysztof Ko-
rzeniowski. 

Mikołajki
W  czwartkowy wieczór 8 grudnia w świetlicy osiedlo-

wej przy ul. E. Orzeszkowej 28 odbyły się Mikołajki zorgani-
zowane dla dzieci z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
W. Łukasińskiego. Zabawy ruchowe i muzyczne, zamykanie 
w bańce mydlanej, modelowanie balonów czy zabawy na 
interaktywnej podłodze to tylko niektóre z  atrakcji jakie 
czekały na dzieciaki. Dla dzieci przygotowany został rów-
nież słodki poczęstunek. Liczne okrzyki radości i uśmiech 
na twarzy potwierdziły, że największą atrakcją była wizyta 
Św. Mikołaja. Wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja paczki 
świąteczne.

Warsztaty Kartki Świąteczne 
W  grudniu członkowie Klubu Seniora „Pogodna Je-

sień” wzięli udział 
w  warsztatach 
z wykonania bożo-
narodzeniowych 
kartek świątecz-
nych. Warsztaty 
poprowadziły Pa-
nie z Zamojskie-
go Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Seniorki własno-
ręcznie wykonały 
piękne kartki o te-
matyce świątecz-
nej. 

Warsztaty świąteczne 
Seniorzy z Klubu Seniora „U Waleriana” w dniu 7 grud-

nia uczestniczyli w  warsztatach tworzenia świątecznych 
stroików. Zajęcia prowadziła Pani Marzena Zasuwa, właści-
cielka kwiaciarni „Peonia”. Seniorki wykonały własnoręcz-
nie przepiękne stroiki z okazji zbliżających się Świąt Bożo-
narodzeniowych. 
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Zapraszamy do SEZAMU
Zapraszamy do HETMANA

Do zobaczenia na zakupach!
Zamość, ul. Piłsudskiego 8 i 12

Mamy najniższe
ceny w mieście!


