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55 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu

Nie wszyscy wierzyli w sukces
Jubileusze mają to do siebie, że skłaniają do 
refleksji, do podsumowań, do głębszych analiz. 
Szczególnie, kiedy dotyczą podmiotów o charak-
terze publicznym, niezwykle ważnym dla dane-
go środowiska. Do takich bez wątpienia należy 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu, która 5. 
października obchodziła 55-lecie swojego ist-
nienia. Szmat czasu, kawał historii wplecionej w 
losy miasta i jego mieszkańców.

     Dla wielu dzisiejszych mieszkań-
ców Lubania narodziny Spółdzielni 
Mieszkaniowej to dosyć odległe, nie-
co zapomniane wspomnienia. Miały 
miejsce w czasach, które - mówiąc 
delikatnie – nie były szczególnie ła-
skawe. Wyobraźmy sobie rok 1965, 
dwadzieścia lat po wojnie, miasto 
zmaga się z wieloma problemami, 
będącymi konsekwencją działań 
wojennych. Władze lokalne robią co 
mogą, aby zaspokoić potrzeby eg-
zystencjalne mieszkańców, w tym i 
lokalowe, na które oczekują kolejne 
pokolenia. Odrestaurowana z niema-
łym trudem infrastruktura miejska, 
stare przedwojenne kamienice, któ-
re mimo starań nadal cechuje niski 
standard. Dodajmy do tego oczeki-
wania rzesz ludzi, którzy na skutek 
zachodzących przemian cywiliza-
cyjnych, społecznych, usiłują emi-
grować ze wsi do miasta, aby tu re-
alizować swoje życiowe ambicje.
     Głód lokali mieszkalnych był w 
tym czasie ogromny. Istniało wpraw-
dzie budownictwo komunalne, któ-
re mimo wielu namacalnych efek-
tów, nie było w stanie sprostać 
oczekiwaniom. Presja wywierana na 
władze miejskie, powiatowe, aby coś 
w tej kwestii zrobić, była ogromna.
     Na gruncie tego wszystkiego ro-
dzi się inicjatywa - dla jednych opty-
mistyczna, dla innych utopijna - aby 
powołać do życia podmiot, który po-
dejmie wyzwanie i zacznie budować 
obiekty mieszkalne na większą niż 
dotąd skalę.
     Powstaje wówczas Powiatowa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa o wy-
mownej nazwie „Nadzieja”. Spo-
tkanie założycielskie odbyło się 3 
października 1965 roku w ówcze-
snym Klubie „Włókniarz” i wzięło w 
nim udział 345 osób. Jednak dekla-
racje członkowskie podpisało tylko 
131 zainteresowanych. Powołano pię-
cioosobowy Zarząd, na czele które-
go stanął Kazimierz Piwowarek oraz 
Radę Nadzorczą pod przewodnic-
twem Kazimierza Meissnera. Nowo 
wybrane gremia rozpoczęły działania 
zmierzające do pozyskania środków 
na realizację ambitnych celów. Łatwo 
sobie wyobrazić, jak trudne było to 
wyzwanie, zważywszy na czas, w 
którym przyszło im funkcjonować. 
Należało również podjąć szeroko 
zakrojoną akcją informacyjną, pro-
mocyjną, mającą na celu przekona-
nie społeczności lokalnej do tej nie-
co idealistycznej inicjatywy – jak ją 
wielu niedowiarków traktowało.
     Dobrze pamiętam organizowane 
w szkołach spotkania, w trakcie któ-
rych zachęcano nas – uczniów szkół 
ponadpodstawowych - do zakładania 
książeczek mieszkaniowych i syste-
matycznego oszczędzania na swoje 

przyszłe „M”. Dzięki tego typu dzia-
łaniom wiara w słuszność tej inicjaty-
wy zaczynała zyskiwać coraz więcej 
zwolenników. Sam również zaczą-
łem wpłacać każdego miesiąca po 
sto złotych na PKO-wską książecz-
kę mieszkaniową.
      Swego rodzaju przełom w po-
zytywnym myśleniu o sukcesie na-
stąpił z chwilą zakończenia budo-
wy pierwszych budynków, co miało 
miejsce w 1969 roku, a więc nieco 
ponad trzy lata po zarejestrowaniu 

Spółdzielni. Pierwszy z nich stanął 
przy ulicy Starej (6-8), drugi przy Pla-
cu Strażackim (1-3). Pod ich dacha-
mi znalazły swój życiowy azyl łącz-
nie 72 rodziny.
      Sceptycy musieli połknąć własny 
język na widok okazałych budowli 
zasiedlanych przez szczęśliwych lo-
katorów. Wszyscy zazdrościli im wy-
sokiego, jak na owe czasy, standar-
du zamieszkania.
      Zaczęto wierzyć w słuszność, a 
przede wszystkim w skuteczność 
podejmowanych przez Spółdzielnię 
działań, których celem było zaspo-
kojenia głodu mieszkaniowego. Za 
pierwszymi dwoma obiektami przy-
szły następne. Zaczęto zabudowy-
wać śródmiejskie plomby, parcele 
po zburzonych poniemieckich ka-
mienicach. Nowe budynki - bloki, 
jak je wówczas zaczęto nazywać - 
nie zawsze pasowały do istniejącej 
infrastruktury, co spotykało się nie-
jednokrotnie z krytyką. Oczekiwania 

społeczne były jednak tak duże, że 
nikt się nie przejmował opiniami mi-
łośników secesyjnej architektury. W 
tamtym czasie nie było alternatywy.
     Pierwsze sukcesy budowlane za-
chęciły władze Spółdzielni do inten-
syfikacji działań. Kolejne budynki po-
wstawały jak przysłowiowe grzyby 
po deszczu, zwłaszcza wówczas, 
kiedy rozpoczęto realizację ambit-
nego zadania - budowy Osiedla „Pia-
stów”. Na wywłaszczonych terenach 
rolniczych, na zielonych łąkach, po-

lach uprawnych, zaczęto budować 
coś, co miało być nową, przyjazną 
dla mieszkańców dzielnicą miasta.
     Chodziliśmy więc gremialnie na 
wzgórze za Siekierką, aby w trak-
cie popołudniowych spacerów ob-
serwować postępy prac z nadzieją, 
że być może kiedyś i nam będzie 
dane tu zamieszkać.
     Najwięcej mieszkań spółdzielczych 
powstawało w latach 1970-1975, bo 
aż 584 lokale. Nie było gorzej w la-
tach następnych: 1976-1980 – 543 
mieszkania, a na przełomie 1981-
1985 – 507. Później aktywność in-
westycyjna wyraźnie zmalała, nawet 
o połowę i więcej, aby ostatecznie - 
w roku 1992 – przekazać do użytku 
ostatnich 110 mieszkań i całkowicie 
zaprzestać działalności budowlanej.
     Dlaczego tak się stało? – pyta 
dziś wielu.
- Według relacji osób bezpośrednio 
związanych z tym historycznym pro-
cesem inwestycyjnym - to i tak spo-

re osiągnięcie, że w tamtych oko-
licznościach udało się pośpiesznie 
dokończyć realizację osiedla Pia-
stów III – mówi prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Marek Czolij. - Na-
wiasem mówiąc budowany w bez-
pośrednim sąsiedztwie kompleks 
edukacyjny musiał „poczekać” ok. 
10 lat na dokończenie i przekaza-
nie do użytkowania. Należy wspo-
mnieć, że planowano także dalsze 
inwestycje, m.in. osiedle Piastów IV, 
którego lokalizację przewidziano w 
zachodniej części miasta (za szpita-
lem), co w ówczesnych czasach mia-
ło w istotny sposób zaspokoić „głód 
mieszkaniowy” w naszym regionie. 
Chyba nie muszę tłumaczyć, że lata 
90-te XX w. były w naszym kraju cza-
sem wielkich przemian ustrojowych, 
które spowodowały konieczność do-
stosowania się do zasad gospodar-
ki rynkowej. Ustawowe zmiany w 
organizacji i działalności spółdziel-
czości spowodowały zakłócenia 
w funkcjonowaniu nie tylko Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lubaniu, 
ale głównie wśród wykonawców i 
dostawców materiałów oraz urzą-
dzeń. Pojawiły się trudności z zacho-
waniem płynności finansowej, cza-
sami nerwowe decyzje, czy zmiany 
personalne jeszcze bardziej pogar-
szały sytuację. Wielkim problemem 
były także pogarszające się warunki 
społeczno-materialne osób bezpo-
średnio zainteresowanych zaspoka-
janiem swoich potrzeb mieszka-
niowych. Niebagatelne znaczenie 
w nowej rzeczywistości miały bar-
dzo niekorzystne warunki kredyto-
wania inwestycji mieszkaniowych 
oraz zmiany na rynku pracy, w tym 
stopniowy upadek wielu zakładów 
pracy w Lubaniu i okolicach, a tym 
samym emigracja zarobkowa, wyjaz-
dy do większych ośrodków gospo-
darczych na terenie naszego kraju. 
W tej trudnej sytuacji naszej Spół-
dzielni udało się uniknąć „niepew-
nych działań” i praktycznie od poło-
wy lat 90-tych rozpoczął się proces 
inwestowania w kompleksową mo-
dernizację i remonty zasobów oraz 
skupienie się na nowych wyzwa-
niach, związanych z poprawą cią-
gów komunikacyjnych, parkingów, 
boksów na śmieci, instalacji pod-
ziemnych (kanalizacja, sieć c.o.), pla-
ców zabaw, boisk, miejsc rekreacji 
dla dorosłych oraz kształtowania i 
pielęgnacji zieleni. Wspomnę jesz-
cze o próbie wznowienia realizacji 
około 120 mieszkań w latach 1997-
98 na osiedlu Piastów II (zarówno 
mieszkania w budynkach wieloro-
dzinnych jak i w zabudowie szere-
gowej) z opcją finansowania przez 
zainteresowanych, jednak mimo po-
czątkowego zainteresowania, wielu 

konsultacji projekt upadł, gdyż go-
towość do podpisania umów wyra-
ziło tylko 8 osób. Ale… to już temat 
na odrębny artykuł…                   
     Dla pełnego obrazu opisywanej 
rzeczywistości należy dodać, że nie 
tylko budownictwem mieszkalnym 
zajmowała się tutejsza Spółdzielnia. 
W tak zwanym międzyczasie powsta-
ły również dwa pawilony (przy ul. Łu-
życkiej – Klub Osiedlowy) i przy B. 
Chrobrego (obecnie administracja 
Spółdzielni, sklep spożywczy i pla-
cówka pocztowa), ponadto hydrofor-
nia, przedszkole (na Piastów I) oraz 
dwanaście garaży, nie można pomi-
nąć też rozpoczętej budowy szkoły 
(obecnego Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych im. A.Mickiewicza) i dru-
giego na osiedlu przedszkola (obec-
na siedziba ZUS). Należy koniecznie 
dodać do tego budowę szlaków ko-
munikacyjnych na terenach osiedlo-
wych, placów zabaw, obiektów re-
kreacyjnych, sportowych, parkingów, 
terenów zielonych…
     Równie istotnym elementem dzia-
łalności naszej Jubilatki, jest fakt, że 
zakresem swojego działania obej-
mowała również okoliczne miejsco-
wości, wśród nich Leśną, Zawidów i 
Olszynę. Z biegiem lat wspomniane 
jednostki usamodzielniły się, przej-
mując cały dobrostan na swoje barki 
i samodzielnie realizując oczekiwa-
nia mieszkaniowe swoich środowisk.
     Jest tego całkiem sporo jak na 
spółdzielczy system organizacyjny, 
jakże często krytykowany przez rzą-
dzących. Niejeden raz nad spółdziel-
czością mieszkaniową gromadziły 
się czarne chmury, zwiastując rychły 
koniec. Na szczęście tak się nie sta-
ło. Jakby na przekór temu wszyst-
kiemu spółdzielnie, w tymi i nasza 
- lubańska, realizowały niezwykle 
ważne dla środowisk lokalnych 
cele. Gdyby nie to, nasze miasto 
wyglądałoby dzisiaj jak… Boję się dać 
upust wyobraźni - a mam ją dosyć 
bujną - jak mógłby wyglądać Lubań 
dzisiaj - bez tutejszej Spółdzielni.
Spółdzielcze zasoby są imponują-
ce nie tylko pod względem ilościo-

wym (1896 mieszkań, 17 hektarów 
powierzchni, na której zlokalizowa-
nych jest 46 budynków wielorodzin-
nych oraz lokale usługowe o łącz-
nej powierzchni 5492 m.kw.), ale i 
jakościowym, co dobrze służy wi-
zerunkowi miasta. Wiele osób zna-
lazło tu swój szczęśliwy azyl, wielu 
poprawiło warunki bytowe.
     Jest też inny, równie istotny aspekt 
tego zagadnienia, czego dzisiaj być 
może nie zauważamy i nie docenia-
my. Dzięki spółdzielczym inwesty-
cjom miasto zmieniało swoje oblicze, 
rozrosło się, wypiękniało, osiągnę-
ło imponujący potencjał. Miało też 
możliwość pozyskiwania wysoko 
kwalifikowanych kadr, które zasila-
ły jednostki administracyjne, oświa-
towe, podmioty gospodarcze czy 
służbę zdrowia. Gdyby nie idąca w 
pakiecie z ofertami pracy perspek-
tywa otrzymania mieszkania, naj-
częściej z zasobów spółdzielczych 
i poza kolejnością, trudno byłoby 
ściągnąć do Lubania ludzi z poten-
cjałem intelektualnym. To bez wąt-
pienia miało wpływ na rozwój mia-
sta. Temu nie można zaprzeczyć.
     Ostatnie dwie dekady, mimo bra-
ku inwestycji budowlanych, nie są 
czasem straconym. Przed Zarzą-
dem Spółdzielni, przed jego ad-
ministracją, stanęły inne zadania. 
Dawny pośpiech budowlany, ar-
chaiczne technologie, jakże często 
jakościowe niedoróbki, wymagały 
pilnej interwencji. Należało czym 
prędzej modernizować, poprawiać 
stan techniczny wielu budynków, 
urządzeń i elementów wyposażenia.
- Nadspodziewanie szybko pojawiły 
się problemy z pokryciem dachów, 
które masowo przeciekały – przy-
znaje wiceprezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Waldemar Misiek. - Na 
szczęście pojawiła się nowoczesna 
technologia pap termozgrzewalnych, 
a pracownicy służb remontowych 
wyszkolili się w jej stosowaniu, dzię-
ki czemu własnymi siłami systema-
tycznie dachy są remontowane, a 
problemy przecieków zdarzają się 
sporadycznie. Nie zdało egzaminu 
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zastosowanie blaszanych grzejników 
płytowych – zostały kompleksowo 
wymienione na żeliwne. Najwięk-
szym wyzwaniem było docieplenie 
– fachowo zwane termomoderni-
zacją – przemarzających ścian bu-
dynków, często niedogrzanych - w 
czasach, kiedy jeszcze zima była 
zimą. W tym zakresie technologia, 
w której zasoby Spółdzielni zostały 
wzniesione, zupełnie nie zdała eg-
zaminu. Do tego zadania przystą-
piono bardzo wcześnie, a jego wy-
konanie trwało kilkanaście lat, są to 
bowiem bardzo kosztowne prace. 
Pomimo to zostały wykonane prak-
tycznie z własnych środków, bez za-
ciągania kredytów (z wyjątkiem nie-
wielkich dotacji w latach 1997-1998) 
– żartobliwie można stwierdzić, że 
za wcześnie, bo środki na wsparcie 

działań termomodernizacyjnych po-
jawiły się, kiedy u nas zadanie było 
już zakończone… Ale nie tylko po-
prawianiem technologicznych błę-
dów zajmowała się Spółdzielnia, od 
kiedy nie prowadzi już działalności 
inwestycyjnej. Zależy nam też na tym, 
aby mieszkańcom żyło się coraz wy-
godniej, a otoczenie było przyjazne i 
estetyczne. Ozdobą naszych osiedli 
jest zieleń, a mieszkańcy dokładają 
swoją cegiełkę, dekorując balkony i 
dbając o zieleń przed wejściami do 
budynków. Wykonywane są remon-
ty dróg wewnętrznych i chodników, 
a gdzie tylko jest to możliwe, budu-
jemy miejsca parkingowe dla samo-
chodów, których ilości 50 lat temu 

nikt nie był w stanie przewidzieć. Z 
wypracowanych przez Spółdzielnię 
zysków z działalności gospodarczej 
– głównie wynajmu lokali – zbudo-
waliśmy estetyczny skwer z urzą-
dzeniami do ćwiczeń na wolnym 
powietrzu przy ul. Łokietka, nowo-
czesne boisko wielofunkcyjne oraz 
zestaw takich urządzeń na osiedlu 
Piastów I, wyremontowaliśmy dwa 
mniejsze boiska. Systematycznie do-
posażamy w nowe urządzenia place 
zabaw dla dzieci. Jest jeszcze wie-
le innych, prowadzonych sukcesyw-
nie działań modernizacyjnych: wy-
miana drzwi zewnętrznych wejść do 
klatek schodowych, wymiana okien 
klatek schodowych i piwnic, wymia-
na instalacji elektrycznych, malowa-
nie klatek schodowych, wymiana 
oświetlenia klatek schodowych na 

nowoczesne lamy LED z czujnika-
mi ruchu. No i cała „szara codzien-
ność” - usuwanie bieżących awarii i 
usterek. Warto też wspomnieć o re-
alizowanych sukcesywnie dwóch za-
daniach, mających głównie na celu 
poprawę bezpieczeństwa, ale tak-
że komfortu naszych mieszkańców. 
Pierwsze z nich to monitoring wizyj-
ny terenów Spółdzielni. Drugim jest 
doprowadzenie do mieszkań insta-
lacji ciepłej wody, zasilanej ciepłem 
systemowym, dostarczanym przez 
PEC Lubań, a tym samym likwida-
cja tzw. „Junkersów”. Wiele miesz-
kań, po wymianie starych okien na 
nowoczesne, wykonane z PCV, jest 
przez ich użytkowników nadmiernie 

uszczelnionych, a w takich warun-
kach - przy braku ostrożności - ko-
rzystanie z gazowych podgrzewaczy 
wody jest bardzo niebezpieczne. Do-
tychczas zrealizowaliśmy to zadanie 
w 4 budynkach i finansujemy je wy-
łącznie z funduszu remontowego, 
bez obciążania mieszkańców dodat-
kowymi kosztami. To bardzo ważny 
temat i postaram się go dokładniej 
przybliżyć w jednym z następnych 
numerów „Ziemi Lubańskiej”.
     Dzięki prowadzonym działaniom 
remontowo-budowlanym wizeru-
nek osiedli Piastów I, II i III, budyn-
ków zlokalizowanych w śródmieściu, 
uległ radykalnej zmianie, nie tylko 
– jak czytamy wyżej - estetycznej. 
Mimo braku inwestycji budowlanych 
Spółdzielnia nadal realizuje ważne 
funkcje społeczne. Administruje bo-
gatym zasobem lokali użytkowych i 
mieszkalnych pojawiających się na 
rynku wtórnym.
     - Nowe milenium, to nowy stan 
prawny dla spółdzielni, który zo-
stał wprowadzony Ustawą z dnia 
15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych (oraz jej późniejszymi 
zmianami) - przywołuje        uwa-
runkowania prawne prezes Ma-
rek Czolij. - W świetle zmian wielu 
przepisów, umożliwiających człon-
kom spółdzielni ustanawianie i prze-
noszenie prawa odrębnej własności 
do lokali (w tym także dla mieszkań o 
statusie lokatorskiego prawa do loka-
lu, za symboliczną złotówkę) nastę-
puje wiele uwłaszczeń. Mieszkańcy 
mają coraz zasobniejsze „portfele” 
i zmieniają mieszkania na większe, 
budują własne domy, w efekcie co-
raz bardziej otwiera się rynek trans-
akcji mieszkaniowych. Bardzo często 
zamieszkiwanie w zasobach Spół-
dzielni to dla wielu rodzin okres kil-
ku, co najwyżej kilkunastu lat, czy-
li taki naturalny okres przejściowy 
przed miejscem docelowym. Obser-
wując rynek obrotu wtórnego, na-
leży wysnuć wniosek, że szczegól-
nie w ostatnich 10. latach nastąpiła 
największa rotacja wśród mieszkań-
ców, a co godne jest podkreślenia – 
mieszkania w zasobach naszej Spół-
dzielni ciągle są bardzo atrakcyjne.
       Nie można też nie wspomnieć 
o innej, ważnej sferze działalności 
Spółdzielni, służącej zaspokajaniu 
potrzeb kulturalnych swoich człon-
ków. Na bazie istniejącego Klubu 
realizowana jest działalność tury-
styczna, brydżowa i biblioteczna. 
Istnieje Klub Seniora i Grupa Śpie-
wacza oraz Klub Honorowych Daw-
ców Krwi. Każdego roku organizowa-
ne są osiedlowe festyny, integrujące 
miejscową społeczność.
     W podsumowaniu warto też wspo-
mnieć o sytuacji ekonomicznej Spół-
dzielni i jej kondycji finansowej, co 

jest nie mniej ważnym, jeśli nie naj-
ważniejszym, elementem jej funkcjo-
nowania. Jaka jest dzisiaj kondycja 
Spółdzielni?
     - Spółdzielnia Mieszkaniowa 
podlega rokrocznie badaniu bilan-
su przez biegłych rewidentów wy-
łonionych w drodze konkursu ofert 
przez Radę Nadzorczą Spółdzielni – 
wyjaśnia główna księgowa Eweli-
na Bilicka. - Raz na trzy lata Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP z siedzibą w Warszawie 
przeprowadza pełną lustrację dzia-
łalności Spółdzielni. Zarówno spra-
wozdania niezależnych biegłych re-
widentów oraz protokoły z lustracji 
wskazują na dobrą sytuację finan-
sową naszej Spółdzielni. Potwier-
dza to także analiza wskaźnikowa, 
gdzie wskaźniki płynności finanso-
wej przekraczają wartości wzorco-
we. Od 31 lipca 2007 roku, wraz z 
wprowadzeniem nowelizacji ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych, 
ustawodawca umożliwił posiada-
czom spółdzielczych lokali prze-
kształcenie tych praw w odrębną 
własność. Od tego momentu mają-
tek Spółdzielni ulega zmniejszeniu. 
Kolejną przyczyną uszczuplania ma-
jątku trwałego i funduszy własnych 
jest ich normalne zużycie, czyli tzw. 
umorzenie naliczane według obo-
wiązujących przepisów. Kapitały wła-
sne Spółdzielni finansują z nadwyżką 
rzeczowe aktywa trwałe. Zrealizo-
wana jest zatem w pełni uznawana 
w literaturze „złota zasada” finan-
sowania majątku trwałego fundu-
szami własnymi. W chwili obecnej 
Spółdzielnia nie korzysta z kredy-
tów i pożyczek. Dzięki przestrzega-
niu dyscypliny finansowej wskaźnik 
gotówkowego pokrycia zobowią-
zań przekracza wartość wzorcową 
co pozwala na regulowanie wszyst-
kich zobowiązań Spółdzielni na bie-
żąco. Od 2008 roku w sprawozda-
niach finansowych wykazywany 
jest zysk wygospodarowany przede 
wszystkim na pozostałej działalności 
Spółdzielni (najmie lokali użytkowych) 
oraz na operacjach finansowych 
stanowiących lokowanie w bankach 
wolnych środków finansowych, 
który po skorygowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych 
pozostaje do dyspozycji Walnego 
Zgromadzenia Członków Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Lubaniu. Środki 
te pozwalają na sfinansowanie wy-
datków związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości w za-
kresie obciążającym członków oraz 
sfinansowanie prac remontowych i 
inwestycyjnych na majątku wspól-
nym Spółdzielni, wykraczających 
poza prace remontowe realizowane 
w ramach wnoszonych przez człon-

ków odpisów na fundusz remontowy. 
Bardzo ważnym elementem działal-
ności Spółdzielni jest windykacja na-
leżności. Jest to działalność bardzo 
trudna i wymagająca indywidualne-
go podejścia do każdej osoby po-
siadającej zadłużenie z tytułu opłat 
za lokal. Rada Nadzorcza Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zatwierdza pół-

roczne plany postępowań windy-
kacyjnych, które wyznaczają ramy 
prowadzonej przez Zarząd Spół-
dzielni działalności. Aby pomóc oso-
bom zadłużonym znajdującym się w 
trudnej sytuacji finansowej Zarząd 
wyraża zgodę na ratalną spłatę za-
dłużenia na uzgodnionych warun-
kach. Stosowany jest także system 
upomnień i wezwań do zapłaty, a 

w przypadku braku reakcji sprawy 
kierowane są do sądu, a następnie 
do komornika sądowego. W przy-
padku konsekwentnego uchylania 
się od obowiązku wnoszenia opłat 
na wniosek Spółdzielni Mieszkanio-
wej przeprowadzane są eksmisje do 
wskazanych lokali socjalnych bądź 
pomieszczeń tymczasowych oraz li-
cytacje nieruchomości. Uwzględnia-

jąc wskaźniki analizy ekonomiczno-
-finansowej oraz pozytywną opinię 
biegłych rewidentów uznać należy, 
że aktualna sytuacja Spółdzielni nie 
stwarza zagrożenia dla kontynuacji 
działalności, która prowadzona jest 
zgodnie z zasadami rachunku eko-
nomicznego i przy zachowaniu za-
sady gospodarności. 

     Przywołując te wszystkie fakty i 
zdarzenia, niezaprzeczalne osiągnię-
cia Spółdzielni Mieszkaniowej w Lu-
baniu, nie można nie wspomnieć o 
ludziach, o pracownikach, którzy z 
godną podziwu konsekwencją re-
alizowali swoje zadania. Ze wzglę-
du na ograniczone możliwości ga-
zetowe (szkoda) pozwolimy sobie 
przywołać jedynie nazwiska preze-

sów Zarządów, zmieniających się 
na przestrzeni minionych 55-ciu lat: 
Kazimierz Piwowarek (1965-1968 
i 1970), Kazimierz Meissner (1968-
1970), Henryk Pelc (1970-1974), Jan 
Harapin (1974), Józef Michalski (1974-
1980), Edmund Kryger (1980-1986), 
Marian Kwolik (1986-2016) i obecny 
- Marek Czolij.

(Kazimierz Kiljan)


