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Święta Wielkiej Nocy to czas, kiedy na nowo budzi się życie
i napełnianas nadzieja na lepsze dziś i piękniejsze jutro.
Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzeniaradosnych
Świąt ZmartwychwstaniaPańskiego,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen spokoju,
wytchnieniaod obowiązków i trosk codziennego życia.
Niech spotkaniaw gronie rodziny dodadzą Państwu sił
do tworzeniai realizacji przyszłych planów.
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego

Z okazji zbliżających się Świąt, życzymy wszystkim mieszkańcom
pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego Alleluja.
Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta
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Jubileusz 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej
W dniu 9 lutego 2018 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego, największej i najstarszej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zamojszczyźnie.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w intencji mieszkańców i pracowników. Część oficjalna miała miejsce
w Klubie Batalionowym Jednostki Wojskowej przy ul.
J. Piłsudskiego 36.
Przybyłych gości przywitał Prezes Spółdzielni im. Waleriana Łukasińskiego Jerzy Nizioł. W pierwszej kolejności przywitał licznie przybyłych członków i mieszkańców Spółdzielni.
Zaproszenie na obchody Jubileuszu przyjęli m.in.: Poseł
na Sejm RP Stanisław Żmijan, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Marszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego
Ewa Jaszczuk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
i Dyrektor PGE Dystrybucja Andrzej Olborski, Zastępca Dyrektora Biura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Zamościu Witold Marucha, Prezes Zgromadzenia
Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski,
Prezes Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Zastępca Prezydenta Magdalena Dołgan, Przewodniczący Rady Miasta Zamość Jan Wojciech Matwiejczuk, Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Ireneusz Godzisz, Wiceprezes Zarządu Grupy UNIQA
Adam Łoziak, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Grupy UNIQA
Mariola Sowińska, Dyrektor Regionalnego Banku PKO BP
w Lublinie Jan Karwański, Dyrektor Oddziału Zamość Banku
PKO BP Bożena Olejniczak, Skarbnik Miasta Zamość Jadwiga Kijek a także dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta, firm
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komunalnych, jednostek oświatowych i kulturalnych współpracujących ze Spółdzielnią oraz liczne delegacje Spółdzielni Mieszkaniowych z woj. lubelskiego.
O historii powstania, planach inwestycyjnych, pierwszych oddanych mieszkaniach, o rozwoju oraz o bieżącej
działalności Spółdzielni opowiedział Prezes Jerzy Nizioł.
Uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych dokonał Zastępca Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Witold Marucha,
kierujący Delegaturą w Zamościu. Na podstawie art. 138.
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony
został Krzysztof Krzysztoń. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została Małgorzata Żelechowska.
Przyznano także Odznaczenia Zarządu Województwa
Lubelskiego na mocy Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.
Marszałek Arkadiusz Bratkowski oraz Radna Sejmiku Ewa
Jaszczuk dokonali dekoracji osób uhonorowanych Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego. Uhonorowane osoby to: Urszula Adamczuk, Halina Bednarz-
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-Puszka, Stanisława Dziaduszek, Janina Gąsiorowska,
Jerzy Kość, Adam Kutyła oraz Antoni Pańko.
Z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Spółdzielni wystąpiła z wnioskiem do Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka o przyznanie medalu Prezydenta
Miasta Zamość „Zasłużony dla Zamościa” dla Pana Jerzego Nizioła, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Waleriana Łukasińskiego. Uroczystego wręczenia Medalu dokonał Prezydent Andrzej Wnuk.
Odznaczenie Honorowe „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” na mocy uchwały z dnia 12 grudnia
2017 r. przyznano: Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.
Na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyznał odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Odznaczenia przyznano dla
działaczy spółdzielczych i pracowników Spółdzielni, którzy
swoją postawą i pracą zawodową przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Spółdzielni. Odznaczone osoby to: Mariola Sowińska, Urszula
Adamczuk, Tadeusz Dąbrowski, Marek Garbaczewski,
Marcin Jabłoński, Anna Kołtun, Bogdan Kruk, Krystyna
Milczuk, Zbigniew Moszczyński, Antoni Pańko, Maria
Typiak, Maria Włoch, Leszek Wójtowicz. Aktu dekoracji
dokonał Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski.
Na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej uhonorował Złotym Laurem Spółdzielczości Panią Janinę
Gąsiorowską.
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Jubileuszowe uroczystości uświetnił koncert Orkiestry
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, z którą gościnnie wystąpiła znakomita śpiewaczka Nina Nowak. Całość
poniesionych kosztów organizacji Jubileuszu sfinansowana została przez instytucje i podmioty współpracujące ze
Spółdzielnią. W imieniu władz samorządowych Spółdzielni
i uczestników spotkania składamy serdeczne podziękowania dla:
Urząd Miasta Zamość
UNIQA
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
PKO BP Polski
Multimedia Polska Sp. z o.o.
Veolia Wschód Sp. z o.o.
Ista Polska Sp. z o.o.
PGK Sp. z o.o.
Zarząd Spółdzielni
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60 lat Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego
Historia naszej spółdzielni zaczęła się 60 lat temu.
3 lutego 1958 roku Walne Zgromadzenie Założycielskie,
składające się z 29 osób, powołało do życia Spółdzielnię
Mieszkaniową imienia Waleriana Łukasińskiego – pierwszą tego typu jednostkę w Zamościu. Zatwierdzono Statut
i program inwestycyjny, powołano Radę Nadzorczą i Zarząd. Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został
Tadeusz Topolski, a przewodniczącym Zarządu Bogdan
Skowroński. Biuro spółdzielni mieściło się w wynajętym,
niewielkim lokalu przy ul. Partyzantów 74.
Założenia pierwszego etapu planu inwestycyjnego
przewidywały powstanie 2 bloków. 31 grudnia 1960 roku
zgłoszono do odbioru blok przy ulicy Peowiaków 60, a 17
stycznia 1961 roku pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do
swoich mieszkań.
Osiedle Planty było pierwszym osiedlem w naszej Spółdzielni. W kolejnych latach powstawały następne: Orzeszkowej – Oboźna, Kilińskiego, Reymonta, Szwedzka – Brzozowa.
W listopadzie 1969 roku do Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego przyłączono Spółdzielnię
Mieszkaniową „Energetyk”, a w 1978 roku Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego „Wspólnota”. W latach 70-tych
Spółdzielnia wybudowała dwa budynki wielorodzinne
poza Zamościem – w Izbicy i Radecznicy. Ten ostatni do
dziś pozostaje w naszych zasobach.
W końcu 1981 roku zasoby Spółdzielni wynosiły 4 117
mieszkań. Ze względu na rosnące zadania inwestycyjne
i administracyjne oraz wzrost liczby członków zamieszkałych i oczekujących Walne Zebranie Przedstawicieli podjęło
decyzję o podziale Spółdzielni.
W styczniu 1982 roku wyodrębniono ze Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego nową Spółdzielnię Mieszkaniową, która przyjęła imię Jana Zamoyskiego.
Przez cały czas istnienia Spółdzielnia budowała też
budynki z lokalami użytkowymi. Pierwszymi tego typu
budynkami były pawilony przy ul. Peowiaków, oddane do
użytku w 1971 roku. Następnie powstały m.in.: pawilon
przy ul. Orzeszkowej, pawilony handlowe „Hetman” oraz
„Sezam”, pawilon przy ul. Wiejskiej 17, który w 1989 r. stał
się siedzibą naszej Spółdzielni, pawilon przy ul. Brzozowej
czy pawilon „Smyk” wybudowany w 1999 roku.
Obecny stan zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Waleriana Łukasińskiego to: 99 budynków mieszkalnych,
4 343 mieszkania, 11 obiektów z lokalami użytkowymi,
parkingi, liczne place zabaw, tereny zielone, miejsca wypoczynku, zaplecze handlowe i usługowe. W naszych zasobach mieszka około dwanaście tysięcy osób, a więc blisko
co piąty mieszkaniec Zamościa.
Od początku istnienia Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
Waleriana Łukasińskiego starała się systematycznie rozwijać działalność społeczno-kulturalną, wzbogacać ją o nowe
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formy i bazę. Już pod koniec lat 60-tych, w pierwszych oddawanych do użytku budynkach, funkcjonowały osiedlowe świetlice. W Spółdzielni znalazły swoje miejsce m.in.:
utworzony przez Waldemara Zakrzewskiego Młodzieżowy
Teatr Aktualności, osiedlowe świetlice, dwa kluby seniora
– „Pogodna Jesień” i „U Waleriana”, koło wędkarskie, klub
brydżowy, klub abstynenta „Wiarus”, siłownia kulturystyczna „Gryf”, modelarnia. W budynkach Spółdzielni funkcjonują trzy filie Książnicy Zamojskiej im. St. Kostki Zamoyskiego.
Na terenie Spółdzielni, nad Łabuńką, jeszcze w latach 90tych powstała strefa rekreacyjno-sportowa, miejsce wielu
imprez. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się „zielone siłownie”.
Oferta społeczno-kulturalna Spółdzielni obejmuje liczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne,
rajdy rowerowe, półkolonie dla dzieci. Dobre efekty daje
współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci czy Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Od 2012 roku, na podstawie
porozumienia o współpracy między Spółdzielnią a Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu, działalność
prowadzi Spółdzielczy Klub Wolontariatu „Pomocna Dłoń”.
Działalność ta skierowana jest przede wszystkim do ludzi
starszych i samotnych, ale wolontariusze aktywnie włączają się we wszystkie akcje społeczne.
Obok wielu innych imprez organizowanych przez naszą Spółdzielnię największą jest coroczny Piknik Rodzinny.
Odbywa się on od 1997 roku w ostatnią niedzielę sierpnia
(zawsze przy ładnej pogodzie). Podczas Pikniku rozstrzygane są konkursy na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy. Impreza (zawsze z udziałem „gwiazdy”) cieszy się
coraz większą popularnością wśród mieszkańców nie tylko
naszej Spółdzielni, ale całego Zamościa.
Bardzo aktywnie rozwija się współpraca z samorządami
osiedlowymi, a szczególnie z Zarządem Osiedla Orzeszkowej
– Reymonta, kierowanym przez Panią Janinę Gąsiorowską.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
zmieniała się, piękniała i rozwijała na miarę potrzeb i oczekiwań jej członków. Inwestycje i remonty zmieniły jej oblicze
z szarego blokowiska na kolorowe i przyjazne mieszkańcom
miejsce. Do dziś jednym z głównych wizualnych atutów naszych osiedli są piękne i zadbane tereny zielone.
Jesteśmy dobrze postrzegani i pozytywnie oceniani, czego
wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia:
O jakości i efektywności naszej pracy niech świadczy też
fakt, że w ostatnich latach cztery odrębne wspólnoty majątkowe zwróciły się do Spółdzielni o przejęcie zarządu nad ich
zasobami.
Rok 2000 był przełomowy dla spółdzielczości mieszkaniowej. 15 grudnia Sejm uchwalił Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, która diametralnie zmieniła sposób prowadzenia
ich działalności. W oparciu o zapisy tej ustawy Spółdzielnia
dokonała podziału zasobów mieszkaniowych na odrębne
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jedno– i wielobudynkowe nieruchomości mieszkaniowe,
a także nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni. Dla
wszystkich członków ustalono przedmiot odrębnej własności.
W lipcu 2007 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z zapisami której
ustawodawca umożliwił przekształcenie lokali w odrębną
własność za symboliczną złotówkę. Cała polska spółdzielczość mieszkaniowa została pozbawiona wymiernych wpływów finansowych, umożliwiających wykonawstwo niezbędnych prac. Kolejna nowelizacja, zawierająca daleko idące
zmiany dotyczące spraw członkowskich, lustracji i rozliczeń
finansowych miała miejsce w ubiegłym roku.
W sumie, w ciągu 17 lat tzw. „naprawiania prawa spółdzielczego”, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych doczekała się 22 nowelizacji.
Dziwi to ciągłe manipulowanie prawem spółdzielczym.
Dziwi instrumentalne traktowanie spółdzielczości przez polityków różnych opcji i niedostateczne rozumienie istoty i specyfiki
spółdzielczego systemu gospodarowania. Przecież spółdzielnia
to nie wyłącznie prawny byt gospodarczy, to także zasady, idee
i wartości. Te idee są mi bardzo bliskie, gdyż całe swoje zawodowe życie związałem ze spółdzielczością mieszkaniową.
Z perspektywy tych blisko 30 lat pracy oceniam, że okres
minionych kilku lat był chyba najbardziej burzliwym czasem
w historii naszej Spółdzielni, czasem pełnym emocji, wielkich
niewiadomych i trudnych decyzji. Uważam, że należy przeciwstawiać się próbom unicestwienia kilkudziesięcioletniego
dorobku ludzi dobrej woli przez tych, którym obca jest idea
spółdzielczości mająca długą, sięgającą XIX wieku historię.
Spółdzielczość mieszkaniowa cechuje się wielką elastycznością, umiejętnością dostosowania do zmieniających
się systemów politycznych i ekonomicznych, a w efekcie do
– trwania, budowania, rozwoju. Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Waleriana Łukasińskiego niewątpliwie ma przed sobą
dalsze perspektywy rozwojowe, gdyż my, spółdzielcy, potrafimy istnieć i działać w kolejnych, najróżniejszych, tworzonych nam warunkach, będąc wiernym spółdzielczym
zasadom.
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W roku Jubileuszu 60-lecia chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszej
Spółdzielni, członkom Rad Nadzorczych i członkom Zarządów – tym żyjącym i tym, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Chciałbym podziękować pracownikom Spółdzielni, byłym i obecnym, a także działaczom samorządowym,
za ich trud i zaangażowanie w nasze wspólne dobro. Dziękuję władzom samorządowym miasta, instytucjom finansowym, firmom wykonawczym i usługowym, stowarzyszeniom, po prostu – wszystkim przyjaciołom. Ale przede
wszystkim pragnę podziękować wszystkim członkom
i mieszkańcom Spółdzielni, którzy własnym zaangażowaniem, poprzez rady, uwagi, ale i własną pracę, przyczynili
się do jej sukcesów.
I na zakończenie jeszcze krótka refleksja.
Kilka lat temu jeden z moich kolegów, prezes spółdzielni mieszkaniowej, kończąc swoje wystąpienie z okazji jubileuszu posłużył się pewnym cytatem. Była to wypowiedź
uznanego za ojca polskiej spółdzielczości Stanisława Staszica. Powiedział on do swojego przyjaciela Kajetana Koźmiana:
„…Pamiętaj strzec i opiekować się moim Towarzystwem Hrubieszowskim, ...broń i zasłaniaj tę instytucję
również od zbytecznego mieszania się rządu, jak i nadużyć tych, których nad nią przełożyłem, a szczególnie
nie pozwól jej szkalować obmowami i plotkami... niech
się rozwinie, a skutki jej będą znakomite i pożyteczne dla
kraju.”

Minęło już wiele lat, ale słowa te ciągle są aktualne...
I dlatego – bacząc na historię, ale i dokonania – jesteśmy otwarci na przyszłość. Myślę, że potrafimy sprostać jej
wyzwaniom.
Jerzy Nizioł

Budżet Obywatelski na naszych osiedlach
Budżet Obywatelski to proces dyskusji oraz podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec gminy ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób zostanie wydana
część środków z budżetu gminnego. Nazywany jest również budżetem partycypacyjnym, ponieważ zwiększa udział
mieszkańców w realizacji zadań publicznych. Jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społeczeństwa sprawami lokalnymi oraz coraz częstsze próby wywierania przez
mieszkańców bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane przez władze samorządowe. Budżet Obywatelski
wzmacnia pozycję mieszkańców umożliwiając im aktywne
włączanie się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Obok

referendum lokalnego, konsultacji społecznych, dyskusji publicznych oraz inicjatywy ustawodawczej mieszkańców Budżet Obywatelski jest kolejną, a jednocześnie bardziej skuteczną formą współdecydowania mieszkańców o sposobie
wydatkowania publicznych środków finansowych.
Na terenie naszego miasta głosowanie nad Budżetem
Obywatelskim przeprowadzone zostało po raz pierwszy
w 2015 roku. W kolejnej, czwartej już edycji wprowadzona
została dodatkowo możliwość oddania głosu za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wychodzenia z domu.
W latach ubiegłych głosowanie było możliwe wyłącznie
podczas zebrań osiedlowych, tradycyjnie poprzez wrzucenie
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karty do głosowania bezpośrednio do urny. W głosowaniu
Budżetu Obywatelskiego może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Zamościa, który ukończył 16. rok życia, przy
czym głos może być oddany na zebraniu lub za pośrednictwem Internetu. W przypadku skorzystania z obydwu form
głosowania oba głosy są nieważne. Głos można oddać wyłącznie na jeden projekt dotyczący osiedla, w którym się
zamieszkuje. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być
proponowane wyłącznie projekty inwestycyjne i remontowe
wynikające z zadań własnych gminy. Każdy składany projekt
musi być poparty przez minimum dziesięciu mieszkańców.
Wszystkie zgłoszone projekty przed dopuszczeniem do głosowania podlegają zaopiniowaniu odnośnie możliwości ich
realizacji. Prezydent miasta Zamość w 2018 roku przeznaczył
na Budżet Obywatelski 1,6 miliona złotych. Każde z zamojskich osiedli otrzymało na wybrane przez siebie inwestycje
po 100 tysięcy złotych. Szczegółowe zasady uregulowane
zostały w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość dostępnym na stronie internetowej www.zamosc.pl.
Na realizacji projektów finansowanych z Budżetu Obywatelskiego skorzystali także mieszkańcy naszej Spółdzielni. W 2015 roku wyremontowany został główny ciąg pieszo-jezdny na osiedlu Wiejska oraz uliczka osiedlowa na
osiedlu Planty od wjazdu z ulicy Peowiaków do budynku
Peowiaków 70. W roku 2016 wyremontowany został graniczący z zasobami Spółdzielni chodnik przy ulicy Szwedzkiej oraz wewnętrzna droga osiedlowa prowadząca od
ulicy Peowiaków do budynku Peowiaków 50. W ubiegłym
roku wyremontowany został parking pomiędzy budynkami Oboźna 7, 13 i 19 oraz ulica prowadząca od Pawilonu
Handlowego SEZAM do Domu Towarowego HETMAN. Inwestycje te nie zostałyby zrealizowane w ramach środków
Budżetu Obywatelskiego gdyby nie głosy naszych mieszkańców oddane podczas zebrań osiedlowych. Osobom
uczestniczącym w głosowaniu należą się szczere podziękowania, ponieważ głosując działały na rzecz całej naszej
spółdzielczej społeczności. Zdecydowana większość z nas
na co dzień korzysta z dróg, parkingów, a przede wszystkim chodników osiedlowych dlatego ich naprawa, a jeśli to
możliwe również modernizacja leży w naszym wspólnym
interesie. Niestety zdarza się nam o tym zapomnieć, czego dowodem mogą być wyniki tegorocznych głosowań.
Przy głosowaniu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 na
remont części ulicy Wąskiej wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego od skrzyżowania ulicy Wąskiej w kierunku ulicy J.
Piłsudskiego oddano zaledwie 44 głosy. Przypomnę, że tylko w zasobach Spółdzielni na osiedlu Wiejska zamieszkuje
obecnie 1609 osób. Ten projekt nie został wybrany, a przecież
większość mieszkańców osiedla codziennie korzysta z ciągu
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pieszego, drogi oraz chodnika. Trudno zaprzeczyć, że natychmiastowego remontu wymaga wykonana z tzw. trylinki
końcowa część ulicy Wąskiej, oraz położony wzdłuż niej z popękanych płytek, stary i nierówny chodnik. Na osiedlu Kilińskiego na projekt którego realizacja przyniosłaby korzyść naszym mieszkańcom dotyczący remontu parkingów w rejonie
budynków Redutowa 2 oraz Kamienna 1, 3, 7 głosowały tylko
22 osoby. A przecież w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych bezpośrednio przy tych parkingach zamieszkują 432
osoby. Projekt niestety również nie został wybrany.
Jedynym projektem z Budżetu Obywatelskiego wybranym w 2018 roku, którego realizacja obejmie również
zasoby naszej Spółdzielni jest instalacja kamer monitoringu miejskiego na osiedlu Planty. Można byłoby mówić tutaj o pełnym sukcesie wnioskodawców projektu, którego
realizacja przyniesie korzyść także naszym mieszkańcom,
gdyby nie bezwzględne statystyki. Na ten projekt oddano
tylko 55 głosów, a konkurencyjny otrzymał zaledwie sześć
głosów mniej. Zwrócę uwagę, że w samych zasobach Spółdzielni na osiedlu Planty zamieszkuje 1125 osób. Niezrozumiały jest fakt tak niskiej frekwencji osób głosujących na
ten projekt w kontekście wcześniej zgłaszanych postulatów. Od wielu lat zagadnienie bezpieczeństwa mieszkańców było dominującym tematem podczas każdego zebrania organizowanego na tym osiedlu.
Można zrozumieć, że nie każdemu z nas odpowiadają
proponowane projekty. Zdziwienie budzi jednak fakt całkowitej rezygnacji z rywalizacji o środki finansowe mogące
posłużyć do zwiększenia stopnia naszego bezpieczeństwa
np. podczas poruszania się po położonych na terenach
miejskich osiedlowych ciągach komunikacyjnych. Podobnie zastanawiający jest brak poczucia potrzeby wzajemnej pomocy w uzyskaniu środków na remont parkingów,
lub innej służącej mieszkańcom miejskiej infrastruktury.
Tym bardziej, że obecnie pomoc taka może ograniczać się
wyłącznie do wykonania kilku kliknięć na stronie internetowej urzędu miasta, gdyż właśnie tyle trzeba zrobić, aby
oddać swój głos na konkretny projekt.
Budżet Obywatelski miasta Zamość funkcjonuje i jak
zapewniają przedstawiciele naszych władz samorządowych powinien być uchwalany w latach kolejnych. Nie jest
wykluczone, że z czasem zwiększy się wysokość środków
przeznaczanych na ten cel z miejskiego budżetu. Jest więc
o co rywalizować, dlatego warto wziąć udział w głosowaniu pomagając w wyborze projektu z realizacji którego
będą mieli korzyść mieszkańcy naszej Spółdzielni.
Nie uda się tego osiągnąć bez Państwa bezcennej pomocy.
Krzysztof Krzysztoń
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Sprawozdanie finansowe
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
(różnica między osiągniętymi przychodami,
a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2017 r.
po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat
zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości
(-) 910 096,08 zł kształtował się następująco:

(+) 98 581,22 zł (dodatni) 11 nieruchomości (-)
1 008 677,30 zł (ujemny) 42 nieruchomościach.
Wynik finansowy netto na pozostałej działalności
Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 773 087,47 zł.
Osiągnięty wynik finansowy netto nie zrównoważy niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. W związku z powyższym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej
Spółdzielni wprowadzono podwyżkę opłat od miesiąca
maja 2018 r., o czym mieszkańcy zostali poinformowani
w miesiącu styczniu.
Prawidłowość ustalenia wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi a także na pozostałej działalności podlega obowiązkowemu badaniu przez osoby uprawnione.
„Aures-Audyt” Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska została wybrana na
podstawie uchwały z 17 października 2017 r. Rady Nadzorczej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu zgodnie z art.
64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2016., poz. 1047 z późn. zm.).
Sprawozdanie finansowe obejmowało:
wprowadzenie do sprawozdania bilans sporządzony na
31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 65 732 944,21 zł; rachunek zysków
i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia

2017 roku wykazujący zysk netto 773 087,47 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 402 231,60 zł;
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
8 395,13 zł; dodatkowe informacje i objaśnienia.
Do rocznego sprawozdania finansowego dołączono
sprawozdanie z działalności Spółdzielni.
Zadaniem Biegłego Rewidenta było wyrażenie opinii
o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy Spółdzielni ustalony zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości).
Zdaniem Biegłego Rewidenta, zbadane sprawozdanie:
„przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2017 roku, oraz jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 roku
do 31.12.2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem Spółdzielni”
Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni sprawozdanie
finansowe, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia
w oparciu o przepisy obowiązującego prawa należy również podział nadwyżki bilansowej.
Stanisława Dziaduszek

Wpływ wysokości opłat na jakość, komfort i bezpieczeństwo

zamieszkiwania w budynkach wielorodzinnych
Każdy chciałby mieszkać wygodnie oraz bezpiecznie,
w miłym i przyjaznym otoczeniu. Oczekujemy, aby nasz
budynek miał nową elewację oraz wyremontowaną klatkę
schodową. Pragniemy poruszać się po równych chodnikach,
które są zawsze czyste i odśnieżone. Chcielibyśmy, aby nasz
budynek otaczała piękna i zadbana zieleń, a nasze dzieci mogły bawić się na bezpiecznych i kolorowych placach zabaw.
Lista naszych oczekiwań z pewnością byłaby bardzo długa,
a każdy z nas dopisałby do niej własne, indywidualne pragnienia związane z zamieszkiwaniem w zasobach budyn-

ków wielorodzinnych. Oczekiwania nasze są nieograniczone,
a najważniejsze i w pełni naturalne jest to, że za ich realizację
chcielibyśmy jak najmniej zapłacić. W tym miejscu pojawia się
odwieczny problem ceny, która nierozerwalnie wiąże się z jakością. Konkretny towar lub usługa ma na rynku swoją z góry
określoną wartość. Szukając na siłę niższej ceny najczęściej
otrzymujemy produkt gorszej jakości, lub usługę wykonaną
niedbale, po prostu byle jak. Wydając w ten sposób pieniądze wyrzucamy je w przysłowiowe błoto, dlatego wszystkie
nasze wydatki powinny być dokładnie przemyślane.
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Podobnie jest z kosztami zarządzania oraz utrzymania
budynków wielorodzinnych. Bardzo często porównujemy
nasze opłaty za użytkowanie mieszkań z opłatami osób
zamieszkałych w innych miastach. Różnice w wysokości
tego rodzaju należności dotyczą również nieruchomości
na terenie miasta Zamościa i te dysproporcje także podlegają naszym ocenom. Metoda porównawcza w której
analizowana jest wyłącznie wartość finansowa jest jednak
bardzo mało skuteczna. Trudno porównać wysokość opłat
ponoszonych przez mieszkańców nowego osiedla z opłatami ponoszonymi w starszych budynkach pamiętających
czasy PRL-u. Nowoczesne, wybudowane według nowych
technologii oraz wysoce energooszczędne nieruchomości
jeszcze przez wiele lat nie będą wymagały żadnych remontów, dlatego nie ma potrzeby pobierania od ich mieszkańców wpłat na fundusz remontowy. W nieruchomościach
takich nie ma problemu częstych awarii lub konieczności
corocznych nakładów na remonty i modernizacje. Zieleń
przy takich budynkach zazwyczaj jest jeszcze uboga, więc
zmniejszają się koszty podcinek drzew oraz grabienia i wywożenia liści. Oczywiście cena takich mieszkań jest dużo,
dużo wyższa, jednak porównując opłaty za zamieszkiwanie bardzo często zdarza się nam o tym zapominać. Najważniejsza różnica dotyczy jednak wydatków związanych
z centralnym ogrzewaniem, które stanowią około 60-70%
ponoszonych przez nas kosztów. W opłatach eksploatacyjnych za nowe mieszkania wyposażone np. w indywidualne
piece gazowe zapewniające ogrzewanie i centralną ciepłą
wodę nie ma takiej pozycji kosztów.
Porównywanie wysokości wpłat w budynkach charakteryzujących się tym samym wiekiem również może okazać
się mylne, ponieważ struktura kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości uzależniona jest od indywidualnych cech budynku oraz jego otoczenia. Najlepszym przykładem są wspólnoty mieszkaniowe pozbawione terenu,
gdzie granicę nieruchomości wyznacza obrys ścian budynku. Mieszkańcy takich wspólnot nie ponoszą kosztów
remontów dróg, chodników i parkingów, ponieważ są to
tereny miejskie. Często nie płacą nawet za utrzymanie na
nich czystości oraz za ich odśnieżanie, gdyż działania takie
są finansowane z publicznych pieniędzy.
Analizując strukturę kosztów ponoszonych w zasobach
naszej Spółdzielni warto dokładnie i obiektywne przyjrzeć
się temu ile płacimy i co otrzymujemy w zamian. Kolejne
pytanie powinno dotyczyć tego, czy chcielibyśmy płacić
mniej rezygnując z obecnego stanu technicznego naszych
zasobów oraz poziomu jakości naszej obsługi. Na rynku
funkcjonują zarządcy wspólnot, którzy proponują właścicielom lokali minimalne stawki opłat w zamian za rezygnację z jakości obsługi. Płacący relatywnie niższe opłaty
mieszkańcy przymykają oczy na liczne niedociągnięcia,
ponieważ najważniejsze jest to, że jest tanio. Niestety wartość lokali mieszkalnych w takich zaniedbywanych technicznie budynkach z każdym rokiem spada, a niski poziom
komfortu zamieszkiwania, a przede wszystkim bezpieczeń-
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stwa, zmusza wymagające określonej jakości osoby do pozbywania się takich lokali często za cenę znacznie niższą
od rynkowej.
Odnosząc się do naszych wymagań dotyczących zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni jest w pełni naturalne, że takie wymagania wzrastają z każdym rokiem. Jakość
naszego życia się zmienia i odnosi się to również do oczekiwań dotyczących coraz wyższego komfortu zamieszkiwania. To sprawia, że chwilami częściej zwracamy uwagę na to
czego jeszcze byśmy chcieli zapominając o tym co obecnej
chwili posiadamy.
Wspólnymi siłami, gdyż przecież środki gromadzone na
funduszu remontowym pochodziły z wpłat wnoszonych
przez mieszkańców, udało się poddać termomodernizacji
przewarzającą część budynków spółdzielczych. Ocieplenie
ścian, stropodachów oraz montaż zaworów podpionowych przyniosło wymierne korzyści finansowe w postaci
obniżenia kosztów centralnego ogrzewania. Dodatkowo budynki otrzymały kolorowe elewacje, co podniosło
walor estetyczny całych osiedli. Kompleksowym pracom
remontowym poddawane były w latach ubiegłych również balkony. Zdecydowana większość nieruchomości ma
odmalowane klatki schodowe oraz odświeżone korytarze
piwniczne. Wszystkie budynki spółdzielcze mają wymienione drzwi wejściowe oraz okna na klatkach schodowych
i okienka piwniczne. Zdecydowana większość ciągów
pieszych, osiedlowych dróg oraz parkingów położonych
w zasobach Spółdzielni została wyremontowana. Przeprowadzona została ponadto kompleksowa wymiana ławek, koszy na śmieci oraz częściowa wymiana urządzeń
na placach zabaw. Dzięki wykonanym kilkanaście lat temu
pracom polegającym na generalnych remontach pokryć
dachowych w zasobach naszej Spółdzielni w zasadzie nie
istnieje problem przeciekających dachów.
Na wysokość ponoszonych przez mieszkańców kosztów ma również bezpośredni wpływ zakres oraz jakość
bieżącej obsługi zasobów finansowanej środkami funduszu eksploatacji. Większość zgłaszanych przez mieszkańców usterek i awarii usuwana jest w dniu zgłoszenia,
lub następnego dnia. Jest to możliwe, ponieważ Spółdzielnia posiada i utrzymuje własny Zakład Konserwacji. Nasi
mieszkańcy mają do dyspozycji całodobowy telefon dyżurny, na który mogą zgłaszać awarie również po południu,
w nocy oraz w dni wolne od pracy. O czystość na naszych
osiedlach dbają administracje osiedlowe oraz gospodarze terenów, którzy w razie konieczności wykonują swoją
pracę także w dni świąteczne. Nie jest rzadkością widok
pracowników Spółdzielni usuwających śnieg lub skutki
oblodzenia ciągów pieszych w sobotę lub w niedzielę, bez
względu na porę dnia. Wszystkie te działania mają służyć
naszym mieszkańcom podnosząc poziom bezpieczeństwa
i komfort zamieszkiwania. Osoby odwiedzające zasoby naszej Spółdzielni bardzo często zwracają uwagę na bujną
roślinność, głównie posiadany drzewostan. Konserwacja
zieleni osiedlowej, drzew, krzewów i trawników oraz pra-
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ce porządkowe związane z usuwaniem skoszonej trawy
i liści to kolejny ponoszony przez Spółdzielnię na bieżąco
wysoki koszt finansowy. Znacząca część wydatków Spółdzielni to środki przeznaczane na realizację wymaganych
przepisami prawa obowiązkowych przeglądów instalacji
wewnętrznych budynków. W kosztach tych zawarta jest
również realizacja zaleceń dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości np. niewłaściwie działającej wentylacji grawitacyjnej. Problemy takie powstające w wyniku zbytniego
zaszczelniania naszych mieszkań zdarzają się dość często,
a biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa nie mogą
być lekceważone.
W tym miejscu można zadać sobie pytanie o poziom zadowolenia z zamieszkiwania w zasobach naszej Spółdzielni. Indywidualna ocena w tej kwestii należy do każdego
z nas, lecz warto by była ona obiektywna i sprawiedliwa.
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia i chyba nigdy
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nie uda się osiągnąć poziomu, w którym będziemy mogli
stwierdzić, że wszystko już jest wykonane. Bez bieżących
remontów, modernizacji, napraw i konserwacji stan techniczny budynków z każdym rokiem ulegałby pogorszeniu.
Obowiązkiem Spółdzielni Mieszkaniowej jest podejmowanie wszystkich możliwych działań, by do tego nie dopuścić.
Nie da się tego uczynić bez określonych nakładów finansowych, które mają bezpośredni wpływ na jakość zarządzania nieruchomościami.
Wsłuchując się w opinie naszych mieszkańców można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że zdecydowana
większość osób zamieszkałych w zasobach SM Łukasińskiego oczekuje wysokiego poziomu bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania. Obowiązkiem Spółdzielni Mieszkaniowej jest podejmowanie wszystkich możliwych działań,
aby takie warunki swoim mieszkańcom zapewnić.
Krzysztof Krzysztoń

Planowane remonty do wykonania w 2018 r.
Plan robót remontowych na 2018 r. powstał w oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonych jesiennych
przeglądów zasobów mieszkaniowych a także uwag i sugestii zgłoszonych przez mieszkańców. Jest kompromisem
potrzeb i możliwości finansowych funduszu remontowego
poszczególnych nieruchomości.
W 2017 r. Spółdzielnia złożyła dwa wnioski aplikacyjne na pozyskanie środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych:
Osiedla E. Orzeszkowej, Oboźna – budynki ul. J. Piłsudskiego 19, Ciepła 4, 6, ul. Orzeszkowej 3, ul. Oboźna 3, 7,
19, 21, 31; osiedle Wiejska – budynki ul. Wiejska 7, 9, 11,
19, 21, 23, ul. Wąska 20; osiedle Lubelska – budynek ul.
Lubelska 36. Wartość robót 16 639 832,49 zł. Wysokość
dofinansowania 8 524 289,02 zł.
Osiedle Szwedzka – budynki ul. Szwedzka 21, 31, 33; ul.
Brzozowa 20, 26. Wartość robót 4 878 768,15 zł. Wysokość dofinansowania 2 470 864,06 zł.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r. Harmonogram realizacji prac lata 2019 ÷ 2021. Prace mogą być
realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Rozpoczęcie prac uwarunkowane jest również pozyskaniem
kredytu komercyjnego na sfinansowanie wkładu własnego
tj. ok 45% kosztów kwalifikowanych, jak też na prace, które
należy w ramach kompleksowego remontu wykonać np. remonty balkonów. Prace te zgodnie z obowiązującym regulaminem RPO nie podlegają dofinansowaniu i winny być sfinansowane środkami własnymi lub kredytem komercyjnym.
W związku z powyższym zakres prac remontowych
w 2018 r. został ograniczony do niezbędnego minimum
pozwalającego utrzymać budynki w niepogorszonym sta-

nie technicznym. Działania takie podyktowane są potrzebą
kumulacji środków finansowych na wkład własny wymagany przy staraniu się o dotacje zewnętrzne.
W bieżącym roku głównymi zadaniami remontowo-modernizacyjnymi będą:
docieplenia stropodachów budynków mieszkalnych
w ilości ok. 8 600 m2.
montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji
w ilości 153 szt.
montaż nawiewników okiennych w mieszkaniach budynków średniowysokich tj. E. Orzeszkowej 13, 17, 22
w ilości ok. 400 szt.
Zawieszone są prace związane z remontami balkonów
z uwagi fakt, iż będą one realizowane w trakcie termomodernizacji budynków.
Wydatki funduszu remontowego uwzględniają również:
spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na
sfinansowanie prac termomodernizacyjnych.
koszty działalności Zakładu Konserwacji związane
z bieżącą konserwacją zasobów.
Szacunkowa wartość robót remontowo-konserwacyjnych w 2018 r. wynosi ok. 3 087 tys. zł. Rzeczywistą wartość
robót określi przetarg na roboty remontowe, który corocznie jest ogłaszany przez Spółdzielnię w celu wybrania wykonawców.
Na poszczególnych osiedlach planujemy wykonać
n/w prace:

OSIEDLE PEOWIAKÓW
Montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji
ul. Peowiaków 38, 68, 70, 72, 74, 80b, 80a.
Remont spodów płyt balkonowych ul. Peowiaków 18,

9

Nr 1/2018/Marzec

Rok 20

Montaż orynnowania daszków nad wejściami do budynków ul. Peowiaków 56, 58, 60, 62, 64.
Miejscowe remonty chodników na osiedlu.
Remont czapek schodów zewnętrznych do piwnicy ul.
Peowiaków 62, 64, 66.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE KILIŃSKIEGO
Montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji
ul. Kilińskiego 7; Redutowa 2.
Docieplenie stropodachów ul. Kilińskiego 7; J. Piłsudskiego 10,
Remont nasad kominowych w budynkach ul. Kamienna
1, 3, 7; J. Piłsudskiego 14,
Remont części połaci dachu ul. J. Piłsudskiego 14.
Malowanie klatek schodowych ul. J. Piłsudskiego 10.
Miejscowe remonty chodników na osiedlu.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLA: ORZESZKOWEJ,
OBOŹNA, LUBELSKIE PRZEDMIEŚCIE
Montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji ul. J. Piłsudskiego 15, E. Orzeszkowej 11, 19, 38, 40,
Oboźna 23, 25, 27, 27a.
Malowanie klatek schodowych w budynkach ul. J Piłsudskiego 15.
Wymiana poziomów wodnych w piwnicach budynku
ul. E. Orzeszkowej 19.
Dokumentacja aplikacyjna na pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonych na
termomodernizację budynków ul. Ciepła 4, 6, J. Piłsudskiego 19, E. Orzeszkowej 3, Oboźna 3, 7, 19, 21, 31.
Remonty cząstkowe opaski budynku ul. J. Piłsudskiego 15.
Remont nasad kominowych w budynkach ul. J. Piłsudskiego 31, 35.
Docieplenie stropodachów budynków ul. E. Orzeszkowej 5, 11, 15, Oboźna 9, Oboźna 25.
Montaż nawiewników w oknach w mieszkaniach
ul. E. Orzeszkowej 13, 17, 22.
Montaż nawiewników w oknach piwnicznych
ul. E. Orzeszkowej 30, 32, 34, 36, 38.
Remont oświetlenia klatki schodowej – wymian opraw
w budynku ul. E. Orzeszkowej 40.
Remont posadzki w wejściu do IV kl. schodowej w budynku ul. E. Orzeszkowej 36.
Montaż w piwnicy regulatorów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Oboźna 29.
Wybrukowanie miejsc na stojaki rowerowe przy budynkach ul. Oboźna 3 – 3 szt.; Oboźna 29 – 1 szt.; Oboźna
9 – 2 szt.
Miejscowe remonty chodników i parkingów na osiedlu.
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Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

BUDYNEK w RADECZNICY – ul. Parkowa 2
Remont podestów wejściowych do budynku wraz
z częściowym remontem opaski.
Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym –
pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE WIEJSKA
Docieplenie stropodachów budynków ul. J. Piłsudskiego 67, Wiejska 3, Wąska 16, 18.
Wymiana poziomu wodnego zimnej wody II węzeł budynku ul. J. Piłsudskiego 67.
Dokumentacja aplikacyjna na pozyskanie środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonych na termomodernizację budynków ul. Wiejska 7, 9,
11, 19, 21, 23, Wąska 20.
Wybrukowanie miejsc na stojak rowerowy przy budynku ul. Wąska 3 – 1 szt.
Wybrukowanie miejsc pod ławki przy budynkach ul.
Wspólna 6, 8 po – 1 szt.
Malowanie klatki schodowej w budynku ul. Wspólna 12.
Miejscowe remonty chodników i parkingów na osiedlu.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE SZWEDZKA-BRZOZOWA
Malowanie klatek schodowych w budynkach ul.
Szwedzka 21, 33.
Wybrukowanie miejsca na stojak rowerowy przy budynku ul. Brzozowa 20 – 1 szt.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE LUBELSKA
Dokumentacja aplikacyjna na pozyskanie środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonych na termomodernizację budynku ul. Lubelska 36.
Wybrukowanie miejsc pod ławkę przy budynku ul. Lubelska 36 – 2 szt.
Miejscowe remonty chodników i parkingów na osiedlu.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

Zarząd Spółdzielni
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Edukować, czy karać?
Co pewien czas powraca problem braku wypełniania
obowiązku sprzątania po swoim psie. Zjawisko to dotyczy
wprawdzie zachowania tylko części właścicieli czworonogów, to jednak jego skutki są dla nas wszystkich bardzo uciążliwe. Problem niesprzątania po swoim psie jest
tematem dyżurnym większości zebrań osiedlowych oraz
samorządowych. Mieszkańcy mają już dość ciągłego powtarzania, że w końcu trzeba coś z tym zrobić. Nikt nie ma
wątpliwości, że takie negatywne postępowanie części właścicieli psów jest naganne i społecznie szkodliwe. Wszyscy
o tym mówią i piszą, jednak pomimo upływu czasu niewiele w tej kwestii zmienia się na lepsze.
Warto przypomnieć, że obowiązki właścicieli zwierząt
domowych zostały szczegółowo określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. W rozdziale 5 §7 czytamy, że „do obowiązków osób
utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:”
...„3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego”. Przepis jest jasny i czytelny, a skutki jego naruszenia uregulowane zostały w art. 145 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi: „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca
dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę,
plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do
500 zł, albo karze nagany”. Przywołany przepis Kodeksu Wykroczeń również jest precyzyjny i konkretny, a co ważniejsze nie ma w nim mowy o możliwości nakładania sankcji
w postaci upomnień lub pouczeń.
Przyjmując realizację opisywanego obowiązku jako
pewne kryterium, właścicieli psów można podzielić na
sprzątających po swoim podopiecznych oraz takich, którzy
tego po prostu nie robią. Należy z góry założyć, że nie chcą
tego robić, ponieważ każdy właściciel psa musi być świadomy takiego obowiązku. Warto w tym miejscu zadać pytanie
jak powinna być potraktowana osoba, która codziennie,
celowo, świadomie, uporczywie oraz ze szkodą dla innych
osób łamie obowiązujące przepisy porządkowe. Czy osoba
taka zasługuje na kolejne upomnienie, czy może w końcu
na naganę lub finansową karę porządkową. Mandat karny,
który przymusi ją do odpowiedniego, zgodnego z prawem
oraz podstawowymi zasadami społecznymi zachowania.
Wszystkim osobom uczestniczącym w procesie edukacji właścicieli psów, propagującym konieczność wypełniania obowiązku sprzątania po swoim czworonogu
należą się słowa uznania oraz podziwu. Bardzo ważne jest
tutaj zaangażowanie miejskich służb porządkowych, które
od wielu lat prowadzą żmudną walkę o czystość naszych
trawników. Za pomocą licznych apeli, akcji informacyjnych
oraz bezpośrednich upomnień Strażnicy Miejscy starają się
edukować opornych właścicieli psów. Działania takie są jak
najbardziej słuszne i społecznie uzasadnione, jednak może

przyszedł czas, by powiedzieć przysłowiowe „sprawdzam”.
Aby korzystając z opinii społecznej obiektywnie ocenić rezultaty stosowanych dotychczas metod.
Prowadzona od wielu lat walka z opisywanym w artykule problemem jest najlepszym dowodem na to, że do
utrzymania należytego ładu oraz porządku nie wystarczą
uchwalone przepisy prawa. Nie każdy chce się do nich
stosować, dlatego niezbędne są instrumenty pozwalające
na skuteczne wyegzekwowanie obowiązujących przepisów porządkowych. Chodzi tutaj o możliwość zastosowania mandatu karnego w sytuacji, gdy wszystkie inne,
bardziej łagodne formy perswazji zostały wcześniej wyczerpane.
Ponieważ problem, a w zasadzie jego uciążliwe i nieprzyjemne skutki dotyczą każdego z nas, wszyscy powinniśmy zadać sobie pytanie jakiego działania oczekujemy
od miejskich służb porządkowych. Karanie nie jest niczym
przyjemnym, ale może jest to jedyna metoda wyegzekwowania porządku w sytuacji, gdy wszystkie inne metody okazują się niewystarczająco skuteczne. Jeżeli na zebraniach
osiedlowych mieszkańcy domagają się częstszych kontroli
wypełniania obowiązku sprzątania po swoim psie, zgłaszając potrzebę wystawiania mandatów, to może warto w końcu zacząć realizować te postulaty. Może najwyższy czas by
bardziej skutecznie i zdecydowanie przeciwstawić się negatywnemu zjawisku, które analizując jego skutki można nazwać elementem społecznego terroru. Czym innym, jak nie
przejawem lęku są słowa rodzica, który zabrania własnemu
dziecku biegania po trawniku w obawie, że wybrudzi się ono
obrzydliwymi ekskrementami. Jak to się ma do przysługującej nam wszystkim swobody korzystania z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Swobody ograniczanej
przez wąską grupę osób świadomie lekceważących prawa
pozostałych mieszkańców oraz miejskie przepisy porządkowe. Być może wystawiana obecnie ilość mandatów karnych
za opisywane naruszenie prawa jest niewystarczająca aby
skutecznie pozbyć się problemu. Z opinii zebranych przez
administracje osiedlowe tylko wśród mieszkańców naszej
Spółdzielni wynika, że tak właśnie jest. Mieszkańcy oczekują w tym zakresie działań konkretnych, zdecydowanych,
a przede wszystkim skutecznych.
Krzysztof Krzysztoń
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Straż Miejska zaprasza!
Straż Miejska Miasta Zamość uprzejmie zaprasza rowerzystów i miłośników turystyki rowerowej, mieszkańców
miasta Zamość, na spotkanie edukacyjne, które odbędzie
się w dniu 09.04.2018 rok o godzinie 17:00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28.
W trakcie spotkania przybliżone zostaną przepisy z zakresu ruchu drogowego dotyczące rowerzystów. Zwrócimy
uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne w Zamościu
dla rowerzystów. Przekażemy także podstawowe informa-

cje z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy. Natomiast Pan Zbigniew Pietrynko, znany przewodnik turystyki
rowerowej, zaproponuje miejsca i szlaki rowerowe wokół
Zamościa i na Roztoczu, które warto odwiedzić.
Celem Naszego spotkania jest troska o bezpieczeństwo
rowerzystów, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych,
bez względu na wiek.
Marian Puszka
Komendant Straży Miejskiej

Odpowiedzialność cywilna rowerzysty
Sezon rowerowy już się rozpoczął, a na naszych
osiedlach z każdym dniem pojawia się coraz
więcej rowerzystów. Podobnie jest w całym
mieście, po którym możemy jeździć dzięki
rozwijającemu się systemowi miejskich ścieżek
rowerowych. Zwolenników jazdy rowerem wciąż
przybywa i taka forma przemieszczania się lub
spędzania wolnego czasu dotyczy w zasadzie
każdej grupy wiekowej. Rowerami jeżdżą
małe dzieci, młodzież, dorośli, a nawet osoby
w bardzo podeszłym wieku. Nie jest rzadkością
widok jadących rowerami całych rodzin.
Niestety wraz z liczbą rowerzystów wzrasta ilość wypadków
oraz kolizji z ich udziałem. Statystyki policyjne informują,
że rowerzyści uczestniczą w wypadkach drogowych dwa
razy częściej niż motocykliści. Z analizy orzecznictwa sądów
wynika, że odpowiedzialność za co trzeci taki wypadek ponosi właśnie rowerzysta. Najczęściej jest to konsekwencja
przejeżdżania na czerwonym świetle, niespodziewanego
wtargnięcia rowerzysty na jezdnię lub po prostu brak właściwego oświetlenia roweru. Można sobie wyobrazić sytuację
w której rowerzysta nie zachowując należytej ostrożności
wymusza pierwszeństwo. Starający się ominąć rowerzystę
samochód uderza w drzewo lub zderza się z innymi pojazdami. Straty finansowe w takim przypadku mogą być znaczące
i sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Problem odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas jazdy rowerem może dotyczyć każdego cyklisty, nawet
takiego, który porusza się rowerem sporadycznie oraz wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach i drogach osiedlowych.
Pamiętajmy, że w zasadzie na terenie naszego miasta nie ma
dróg wydzielonych wyłącznie dla rowerów. Po istniejących
drogach poruszają się również piesi, którzy w każdych okolicznościach mają bezwzględne pierwszeństwo. Jeżeli po-
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trącimy pieszego lub innego rowerzystę zobowiązani jesteśmy do pokrycia wszystkich związanych z takim zdarzeniem
strat, również kosztów leczenia oraz rehabilitacji osoby poszkodowanej. Gdy jadąc na rowerze zarysujemy samochód
stojący na parkingu lub w inny sposób wyrządzimy komuś
szkodę zobowiązani jesteśmy do jej naprawy. Wynika to
wprost z zasad ogólnych prawa cywilnego, które w art. 415
Kodeksu Cywilnego stanowi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W takim
przypadku za skutki naszego postępowania odpowiadamy
całym swoim majątkiem. Warto mieć świadomość, że odpowiadamy również za skutki postępowania naszych dzieci.
Jeżeli zdarzy nam się sytuacja w której wyrządziliśmy
komuś krzywdę jadąc na rowerze najlepiej jest dojść do
porozumienia z poszkodowanym pokrywając koszty strat
z własnej kieszeni. Pamiętajmy, że postępowanie przed sądem w przypadku uznania naszej winy może narazić nas
na dodatkowe koszty sądowe.
Analizując zagadnienie rozsądnym rozwiązaniem może
być wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprawdzie nie ma takiego ustawowego obowiązku, aby rowerzyści tak jak kierowcy pojazdów
samochodowych lub motocykliści posiadali polisę OC, to
jednak warto przeanalizować zasadność wykupienia takiej
ochrony. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej rodzajów ofert ubezpieczeń OC kierowanych bezpośrednio do
rowerzystów. Jest to wynik zwiększonego zainteresowania
wykupieniem takiej polisy, którą możemy nabyć oddzielnie
lub w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania. Średnio na
rynku ubezpieczeniowym jest to koszt około kilkudziesięciu złotych za cały rok. Dodatkowo wykupując polisę OC
możemy nabyć polisę NNW czyli ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez rowerzystów osobom trzecim jest objęte w ramach ubezpiecze-
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nia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Takie
ubezpieczenie chroni nas również, a może przede wszystkim podczas wykonywania większości czynności życia
codziennego. Polisa OC w życiu prywatnym będzie miała
zastosowanie np. gdy kogoś pogryzie nasz pies lub gdy nasze dziecko wybije komuś okno. Trudno byłoby wymienić
wszystkie zdarzenia objęte ochroną w ramach takiego
ubezpieczenia. Szczegółowe warunki określające poszczególne ryzyka zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia polis odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym formułowanych oddzielnie przez poszczególnych
ubezpieczycieli.
Warto zwrócić uwagę, że taką polisą objęci są wszyscy
mieszkańcy naszej Spółdzielni posiadający ubezpieczenie
mieszkania ze stawką płatną miesięcznie tzw. „przy czynszu” w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym otrzymujemy w pakiecie przy ubezpieczeniu naszego lokalu mieszkalnego.
Polisa obejmuje wszystkich domowników, czyli osoby
wspólnie z nami zamieszkałe. Wysokość maksymalnej kwoty możliwej do wypłaty w przypadku zaistnienia zdarzenia
objętego ryzykiem odpowiada dziesięciokrotnej wartości
sumy ubezpieczenia. Jeżeli osoba posiadająca ubezpieczenie mieszkania przy czynszu opłaca miesięczną stawkę
w wysokości 10 złotych suma ubezpieczenia wynosi 10 tysięcy złotych. W takim przypadku odpowiedzialność cywil-
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na w życiu prywatnym wynosi 100 tysięcy złotych. Wybór
wyższej opłacanej miesięcznie stawki skutkuje wyższą
sumą ubezpieczenia.
Rowerzystom posiadającym ubezpieczenie mieszkania
„przy czynszu” przypominam, że ich rowery ubezpieczone
są również od kradzieży dokonanej z mieszkania lub pomieszczeń przynależnych takich jak piwnica lokatorska
bądź garaż do wysokości 15% sumy ubezpieczenia mieszkania. Ubezpieczenie obejmuje również utratę roweru na
ulicy, gdy jest ona wynikiem rabunku. Mam tutaj na myśli
przypadek, gdy nam lub naszemu dziecku rower zostanie
odebrany siłą. Warunkiem przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za każdą kradzież jest bezzwłocznie
zgłoszenie takiego faktu na Policję.
Rozpatrując zasadność posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym warto być
świadomym ewentualnych zagrożeń, aby wcześniej zadbać
o odpowiednią ochronę. Pamiętajmy, że zawarcie jakiegokolwiek nieobowiązkowego ubezpieczenia to indywidualna decyzja każdego z nas wynikająca z naszych potrzeb,
przekonań oraz doświadczeń. Decydując się na ochronę
ubezpieczeniową mamy pełną swobodę wyboru rodzaju
ubezpieczenia, szczegółowych warunków polisy, a przede
wszystkim ubezpieczyciela.
Krzysztof Krzysztoń

Blaski i cienie gospodarki odpadami
W lipcu 2018 roku mija pięć lat od wejścia w życie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zrewolucjonowała system gospodarki odpadami w Polsce. Ustawodawca uczynił gminy odpowiedzialnymi za gospodarkę
odpadami komunalnymi na swoim terenie, natomiast właścicieli nieruchomości zobowiązał do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za mniejszą opłatę
z tytułu odbioru i zagospodarowania tychże odpadów. Pięcioletni okres od wejścia tzw. „rewolucji śmieciowej” to czas
kiedy można pokusić się o podsumowanie jak nam mieszkańcom Zamościa „wychodzi” w praktyce realizacja zapisów
wynikających z ustawy oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zamość.
Podstawowym wymogiem jest prawidłowa segregacja
odpadów komunalnych „u źródła”, czyli selekcja odpadów
na co dzień, prowadzona w naszych domach i zakładach
pracy, zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych
pojemników lub worków z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane.
W Zamościu przyjęto system odbierania odpadów komunalnych w miejscach wytwarzania tj. gospodarstwach
domowych (system workowy – tworzywa sztuczne) oraz
w tzw. „gniazdach”, w których ustawione są pojemniki na

następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie: szkło białe i kolorowe, metal i tworzywa
sztuczne oraz papier. Na terenie miasta ustawiono ponad
320 takich „gniazd”. Należy zauważyć, iż z gospodarstw
domowych oraz zabudowy wielorodzinnej (bloki), a także
z firm odbierane są bezpośrednio odpady zmieszane. Ponadto w okresie jesienno-zimowym (październik – maj)
odbierany jest z gospodarstw domowych popiół z palenisk
domowych – dotyczy to ok. 3000 gospodarstw domowych.
Dla pełnego obrazu funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi należy zaliczyć funkcjonowanie
dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gdzie mieszkańcy bezpłatnie mogą a nawet powinni
dostarczyć następujące rodzaje odpadów komunalnych
selektywnie zebranych:
Opróżnione, suche, niezabrudzone pudełka papierowe i kartony, gazety, gazetki reklamowe i ulotki, książki
w miękkich okładkach, zeszyty, papier szkolny i biurowy, torebki papierowe.
Opróżnione opakowania po artykułach spożywczych,
kosmetycznych i chemii domowej/gospodarczej np.
zgniecione butelki po napojach (PET), szamponach, płynach do prania, worki foliowe i plastikowe, reklamówki.
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Odpady zielone,
biodegradowalne
[Tona]

Odpady budowlane
i rozbiórkowe
[Tona]

Liczba
mieszkańców
korzystających
z PSZOK

2015
2016
2017

98,67
178,60
219,47

422,18
676,45
868,90

812,25
936,93
1121,48

63 868
62 951
62 827

Ilość popiołu poddana
składowaniu [Tona]

12 947,82
13 520,90
13 676,52

Ilość odpadów zielonych poddanych
kompostowaniu [Tona]

2015
2016
2017

Paliwo alternatywne [Tona]

Rok

Ilość odpadów poddanych składowaniu
powstałych podczas sortowania
odpadów zmieszanych [Tona]

Te przykłady dowodzą o potrzebie istnienia takich
miejsc oraz zmianie mentalności i nawyków przez mieszkańców miasta w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi.
Istotą „nowego systemu” gospodarki odpadami komunalnymi jest zbieranie jak największej ilości odpadów
w sposób selektywny co przekładałoby się na poddanie
tych odpadów recyklingowi lub odzyskowi. A tym samym
zmniejszałaby się ilość odpadów zmieszanych, które po
wysortowaniu stanowią w części paliwo alternatywne lub
poddawane są procesom kompostowania. Jednym z priorytetów tego systemu jest także to, aby jak najmniej odpadów komunalnych trafiało do składowania, co zostało
zaprezentowane na przykładzie poniższej tabeli:
Frakcja podsitowa poddana
kompostowaniu powstała podczas
przesiania odpadów zmieszanych [Tona]

Przedmioty pochodzące z gospodarstw domowych np.:
miski, wiaderka, folia sucha, meble ogrodowe.
Opróżnione opakowania wielomateriałowe składające
się przynajmniej z dwóch różnych składników np. papier i folia: kartony po napojach, sokach, mleku itp.
Opróżnione puszki po napojach i żywności, kapsle
z butelek, folia aluminiowa, nakrętki ze słoików. Drobny
złom żelazny, inne metale kolorowe.
Opakowania ze szkła białego i kolorowego przekazywane oddzielnie – opróżnione, czyste opakowania po
artykułach spożywczych, kosmetycznych i chemii domowej/ gospodarczej np. butelki, słoiki, flakoniki itp.
Chemikalia tj. pozostałości/resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna
oraz puste opakowania po nich. Tonery z drukarek i kserokopiarek.
Środki ochrony roślin z wyjątkiem niebezpiecznych.
Leki przeterminowane pochodzące z gospodarstw domowych.
Zużyta sucha odzież i materiały tekstylne z gospodarstw domowych.
Odpady wielkogabarytowe np. meble, wersalki, fotele,
dywany itp.
Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone np. trawa, liście, drobne gałęzie do 5 cm średnicy, wycięte rośliny, chwasty, niewielkie choinki (świąteczne).
Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym nie wymagających pozwolenia na budowę np. gruz betonowy, ceglany
i ceramiczny, szkło okienne i drzwiowe – stłuczka.
Zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli,
motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich oraz przyczep do tych pojazdów.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne tzw. ZSEiE:
wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny, sprzęt oświetleniowy itp.
Baterie i akumulatory.
Popiół z palenisk domowych.
Bezpłatne przekazywanie wyżej wymienionych odpadów dotyczy osób fizycznych i odpadów powstających
w gospodarstwach domowych, jak również odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny od
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
ale tylko i wyłącznie wytworzonych przez pracowników pracujących w danej firmie. Nie dotyczy odpadów
powstających w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej czy też działalności statutowej. Podmioty
gospodarcze mogą przekazywać ww. odpady za odpłatnością.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mieszkańcy Zamościa
z roku na rok w coraz większym zakresie korzystają z możliwości dostarczenia w/w odpadów, a w szczególności dotyczy to takich odpadów jak:
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Odpady
wielkogabarytowe
[Tona]
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4 679,70 1 790,37 4 669,15 749,83
795,62
5 614,95 302,57 5 833,80 1 019,61 1 015,33
6 744,56
0
5 930,56 1 330,15 1 022,21

Należy pamiętać, że do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.
Bardzo ważnym elementem recyklingu odpadów, który
normuje jego skuteczność jest selektywna zbiórka odpadów u „źródła”, ze szczególnym naciskiem na zbiórkę odpadów surowcowych.
W tym miejscu posłużę się przykładem zbierania w sposób selektywny tworzyw sztucznych, które zbierane (odbierane) są w systemie workowym oraz gromadzone w pojemnikach siatkowych (zlokalizowanych w tzw. „gniazdach”). Worek
(żółty) zawiera opis jakiego rodzaju odpady możemy wrzucać
do worka i jakie odpady nie powinny tam się znaleźć!
Analogiczna informacja zamieszczona jest na pojemnikach na każdy rodzaj odpadu tj. szkło białe, kolorowe, papier, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe.
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W 2017 r. mieszkańcy Zamościa w/w sposób zebrali
ponad 702 tony tworzyw sztucznych, z czego po wysortowaniu w RZZO Dębowiec tylko ponad 300 ton, tj. ok. 43%
stanowiło pełnowartościowy surowiec, który mógł być
poddany recyklingowi. Pozostała część tj. około 400 ton
stanowiło paliwo alternatywne, które zostało przekazane
za odpłatnością jako wsad do cementowni.
Pomimo ciągłej poprawy w tym zakresie, w dalszym
ciągu daleko nam do doskonałości. Dlatego też warto wiedzieć, że w pojemnikach lub workach na tworzywa sztuczne nie powinny być gromadzone takie odpady jak:
Folia PP/ PCV (folie szeleszczące: po paluszkach, chipsach itp.)
Reklamówki jednorazowe HDPE (tzw. „zrywki”), folia po
artykułach spożywczych, folia zanieczyszczona smarami i substancjami niebezpiecznymi.
W folii nie mogą znajdować się: piach (w ilościach większych niż standardowe zabrudzenie), kamienie, sznurki,
folie wapnowane z dużą pozostałością wapna, elementy konstrukcji namiotów (drewno, metal).
Styropian i inne tworzywa piankowe, zabawki plastikowe, tworzywa PCV, PC.
Elementy lodówek, RTV, AGD, deski klozetowe, panele
i rury PCV, odpady gumowe.
Opakowania po aerozolach, farbach, lekach.
Plastikowe szyby (pleksa).
Plastikowe elementy pojazdów np. deski rozdzielcze,
zderzaki, lusterka.
Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie selektywnego zbierania szkła oraz papieru. Niemniej
jednak tutaj również mieszkańcy popełniają jeszcze szereg
błędów. W pojemnikach na szkło nie należy gromadzić:
Szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkło
zbrojone, lustra – mają inną temperaturę topnienia od
szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami).
Szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych.
Ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze).
Szkła okularowego.
Żarówek, świetlówek, kineskopów.
Szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych
z zawartością.
Termometrów rtęciowych.
Zniczy.
Z kolei w pojemnikach na papier nie powinien być gromadzony:
Papier natłuszczony oraz powlekany woskami lub żywicami, papier pergaminowy i laminowany, karton lity,
faktury samokopiujące, segregatory z metalowymi elementami.
Tapety, mapy, okleiny meblowe.
Brudny i zatłuszczony papier (jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać).
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Opakowania wielomateriałowe (tzw. kartoniki, opakowania tetra pak).
Artykuły higieniczne.
Worki po nawozach i materiałach budowlanych.
Jednym z celów prowadzenia recyklingu odpadów jest
ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem. Im więcej odpadów (surowców) odzyskamy w wyniku dobrze prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów u źródła tym więcej przekażemy do recyklingu i mniej trafi na składowisko odpadów.
Warto pamiętać o samej ekonomice gromadzenia wszelkiego rodzaju odpadów selektywnie zebranych a w szczególności dotyczy to opakowań z tektury oraz tworzyw
sztucznych (butelki itp.), przed wrzuceniem do pojemnika
lub worka należy je zgniatać aby maksymalnie zmniejszyć
ich objętość.
Kolejną sprawą zasługującą na uwagę jest brak dbałości niektórych mieszkańców miasta i traktowanie „gniazd”
jako miejsc gdzie można wyrzucić z domu każdy rodzaj
odpadu począwszy od opon, mebli, elektrośmieci po reklamówki pełne zepsutej żywności, które stanowią pokarm
dla ptaków. To powoduje zaśmiecenie najbliższego terenu
i negatywnie wpływa na estetykę otoczenia. Pomimo ciągłego sprzątania przez odpowiednie służby PGK Sp. z o.o.
w Zamościu trudno jest w tych miejscach utrzymać właściwy ład i porządek. Należy podkreślić, że sytuacja taka dotyczy kilkudziesięciu miejsc na terenie miasta i w związku
z tym te miejsca zostaną objęte monitoringiem, celem wymuszenia na niektórych mieszkańcach właściwych zachowań w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.
Niestety takie zachowania psują wizerunek nas wszystkich,
również tych mieszkańców, a jest ich znaczna większość,
którzy właściwie postępują z odpadami komunalnymi,
dbają o otoczenie i środowisko naturalne.
Pomimo tych błędów lub też niewłaściwych zachowań
w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi należy
stwierdzić, iż każdy rok przynosi znaczącą poprawę w przedmiotowej materii. Niemniej jednak warto postawić na informację i edukację, szczególnie w szkołach wśród dzieci
i młodzieży, bo to jak będziemy postępować z odpadami
komunalnymi ma przełożenie z jednej strony na ekonomię,
a z drugiej zaś wpływa pozytywnie na ochronę środowiska.
Warto zaznaczyć, że miasto Zamość realizuje w sposób
właściwy zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach osiągając zakładane poziomy recyklingu i odzysku dla takich odpadów jak papier, metale, szkło i tworzywa sztuczne. Wskaźnik poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2017 roku wyniósł 29,71%,
wymagano osiągnięcie 20%.
Patrząc z perspektywy 5-ciu lat na nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zamość na
podkreślenie zasługuje fakt, iż wszyscy się jeszcze ciągle uczymy, ale efekty naszych pozytywnych zachowań z roku na rok
są coraz lepsze, co widać w otaczającej nas rzeczywistości.
Ireneusz Godzisz
Kierownik Zakładu Transportu Odpadów PGK Sp. z o.o. w Zamościu
Zamość, 21.03.2018 r.
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Ubezpieczenie mieszkania „przy czynszu”
Możliwość ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie tzw. „przy czynszu” funkcjonuje w zasobach
naszej Spółdzielni od ponad dziesięciu lat. Od początku
ubiegłego roku miesięczna opłata wnoszona z tytułu ubezpieczenia lokalu mieszkalnego została włączona do opłat
eksploatacyjnych za mieszkanie. Oczywiście dotyczy to wyłącznie osób posiadających indywidualną polisę ubezpieczenia mieszkania ze stawką płatną miesięcznie w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym „UNIQA” Spółka Akcyjna. Warto podkreślić, że zawarcie takiego ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolne, ponieważ nie istnieje żaden obowiązek prawny
nakazujący ubezpieczenie mieszkania. Osoby ubezpieczające swoje mienie mają pełną dowolność w wyborze ubezpieczyciela, jak również warunków ubezpieczenia.
Analizując okoliczności awarii oraz sposób likwidacji
szkód powstających w lokalach mieszkalnych można przypuszczać, że przeważająca część mieszkańców naszej Spółdzielni posiada taką polisę. Oczywiście są to ubezpieczenia
zawierane u różnych ubezpieczycieli, a w konsekwencji
na różnych warunkach. Zdarza się, że sam fakt zawarcia polisy ubezpieczenia mieszkania nie daje nam pełnej gwarancji
ochrony naszego mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
za wyrządzone przez nas szkody. Wszystko zależy od warunków zawartych w polisie, które dla przeciętnego Kowalskiego nie zawsze są jasne i czytelne. Przekonujemy się o tym
dopiero w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia,
gdy nasz ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. Najczęściej dzieje się tak z powodu jakiejś klauzuli zapisanej drobnym drukiem w obszernych w treści ogólnych
warunkach ubezpieczenia, których przeważnie nie czytamy.
Właśnie z tego powodu warto wybierać produkty ubezpieczeniowe znane, a co ważniejsze sprawdzone, u podmiotów ubezpieczeniowych lub osób do których mamy
pełne zaufanie. Warto również porównać konkretne oferty
pod kątem naszych potrzeb, aby nie wydawać pieniędzy
na zbędne ryzyka, które nas nie dotyczą.
Jeżeli zdecydujemy się np. na ubezpieczenie mieszkania przy czynszu ze stawką płatną miesięcznie otrzymamy
produkt kompletny, zawierający wszystkie istotne ryzyka
związane z zamieszkiwaniem w budynku wielorodzinnym. Wybierając wariant podstawowy tzw. „bezpieczny”
otrzymamy ochronę ubezpieczeniową w przypadku zdarzeń losowych do których należą między innymi pożar,
powódź, wybuch czy katastrofa budowlana. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność za zalania, np. wskutek
awarii sprzętu AGD oraz instalacji i urządzeń znajdujących
się w budynku, cofnięcia się wody lub ścieków, opadów
atmosferycznych, a przede wszystkim zalań przez osoby
trzecie (sąsiadów). Polisa obejmuje ochronę przed kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem w mieszkaniu, jak również
poza nim np. rabunku na ulicy. W przypadku uszkodzenia
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w wyniku włamania zamków, zabezpieczeń lub rabunku
kluczy ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich wymiany. Ubezpieczenie mieszkania przy czynszu
zawiera ponadto ochronę przed przepięciami będącymi
następstwem gwałtownych zmian parametrów prądu
w sieci np. w wyniku uderzenia pioruna, a także stłuczeniem, pęknięciem lub rozbiciem szyb oraz szklanych części
elementów wyposażenia mieszkania do których zaliczymy
między innymi oszklenie mebli, kabin prysznicowych, luster, szyb okiennych i drzwiowych, a nawet ceramicznych
oraz indukcyjnych kuchennych płyt grzewczych. Ubezpieczając swój lokal mieszkalny ubezpieczamy również piwnicę, a nawet garaż będący pomieszczeniem przynależnym.
Zawierając polisę ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” otrzymamy dodatkowo jeszcze jedną niezmiernie
ważną ochronę. Chodzi tutaj o odpowiedzialność cywilną
w życiu prywatnym, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas i naszych bliskich wspólnie z nami zamieszkałych osobom trzecim podczas czynności życia codziennego. Ubezpieczyciel pokryje koszty strat powstałych
np. gdy nasza pralka zepsuje się, a wyciekająca z niej woda
zaleje mieszkania położone poniżej lub gdy nasze dziecko
wybije piłką szybę w mieszkaniu sąsiada. Jeżeli spadający
z naszego balkonu przedmiot np. doniczka uszkodzi parkujący pod blokiem samochód – także odpowiedzialność
za te zdarzenie przyjmie na siebie nasz ubezpieczyciel. Podobnie będzie w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę jadąc na rowerze.
Analizując ilość oraz rodzaj zdarzeń losowych występujących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej można
z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że ubezpieczenie
mieszkania przy czynszu jest produktem kompleksowym.
Polisa zawarta w ramach takiego ubezpieczenia daje osobie ubezpieczonej oraz pozostałym domownikom pełną
ochronę związaną z zamieszkiwaniem w budynku wielorodzinnym, chroniąc przede wszystkim ich mienie oraz odpowiedzialność cywilną. Decydując się na ubezpieczenie
mieszkania ze składką płatną miesięcznie pozostaje jedynie wybór odpowiadającej nam sumy ubezpieczenia, mającej bezpośredni wpływ na wysokość kwoty odszkodowania. Wybierając opłatę w wysokości 10 złotych wnoszoną
dobrowolnie przy czynszu nasze mienie ubezpieczamy na
kwotę 10 tysięcy złotych, natomiast odpowiedzialność cywilną na kwotę dziesięciokrotnie wyższą tj. 100 tysięcy złotych. Decydując się na wyższą stawkę otrzymujemy wyższą
sumę ubezpieczenia. Wniosek ubezpieczenia mieszkania
możemy otrzymać, wypełnić oraz pozostawić w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17. Z zawartego ubezpieczenia możemy w każdej chwili zrezygnować
z dowolnych powodów, z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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Przedstawiając możliwość oraz warunki ubezpieczenia
mieszkania opłacanego przy czynszu chciałbym przede
wszystkim zwrócić uwagę na zasadność wykupienia ochrony ubezpieczeniowej, która w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia będzie chroniła nas, naszych bliskich
oraz nasz gromadzony często latami majątek. Odpowiadającą naszym indywidualnym potrzebom polisę możemy
zawrzeć u każdego z funkcjonujących na rynku ubezpieczycieli i jak wspomniałem wcześniej istnieje tutaj pełna
dowolność oraz swoboda decyzji. Zachęcam jedynie do
dokładnego zapoznania się ze wszystkimi warunkami pro-
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ponowanej nam polisy, a najlepiej do porównania jej z inną
ofertą lub ofertami. W razie potrzeby poradźmy się kogoś,
kto obiektywnie je oceni, abyśmy byli zadowoleni nie tylko z samego faktu zawarcia polisy, ale w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową również ze skuteczności likwidacji wyrządzonej
nam, lub innym osobom szkody. Wydając środki finansowe
z naszego domowego budżetu ubezpieczajmy się skutecznie, a nie pozornie.
Krzysztof Krzysztoń

QUANTEC – kwantowy aparat do diagnostyki i terapii zdrowotnych
Na wstępie tego artykułu chciałbym zaznaczyć,
że urządzenie o którym on mówi, jest używane
w Polsce między innymi przez pracowników
Wojskowej Akademii Medycznej, a w wielu
krajach UE korzystają z niego lekarze pierwszego
kontaktu, a także specjaliści wszelkich dziedzin
medycyny, tak więc nie są to żadne „czarymary”, a uznany i skuteczny przyrząd, służący do
dogłębnej diagnozy i poprawy zdrowia. Dla osób,
które chciałyby choćby pobieżnie poznać zasadę
jego działania konieczne jest krótkie wyjaśnienie
podstawowych pojęć z zakresu fizyki kwantowej.
Początki fizyki kwantowej sięgają lat 20-tych XX wieku, kiedy to Werner Heisenberg sformułował słynną zasadę nieoznaczoności. Polega ona na tym, że im dokładniej staramy
się zmierzyć pozycję cząsteczki, tym mniej dokładny jest
pomiar jej prędkości. Inklinacje płynące z tego stwierdzenia są niezwykle istotne dla oglądu Wszechświata. Mówiąc
w ogromnym uproszczeniu polega to na tym, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie opisać stanu żadnego układu
fizycznego w teraźniejszości, a tym bardziej w przyszłości.
Jedyne, co jest wykonalne, to określenie pewnego zbioru
możliwości, które mogą nastąpić, czyli, że nigdy nie będzie
nam dane poznanie prawdziwej rzeczywistości.
Jest to trudne do zrozumienia nawet dla wielu fizyków,
tak samo jak to, że światło czasem jest materialną cząstką,
a innym razem falą. Świadczy to o tym, że materia może
przemieniać się w energię i odwrotnie. Jeszcze bardziej
skomplikowane jest zachowanie się pojedynczego fotonu
(cząsteczki światła) czy elektronu, który ma na swej drodze
przegrodę z dwiema szczelinami. Zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem powinien on przechodzić jedynie przez jedną
z nich, a w rzeczywistości przenika przez obie szczeliny
jednocześnie. Jest to fizyczny dowód na to, że odbierana
przez nas rzeczywistość, która wydaje nam się być realna,
jest jedynie potencjalną możliwością zaistnienia pewnego
zdarzenia. Jest ono tak samo prawdopodobne, jak niezliczona liczba innych możliwości.

Udowodniono także, że wpływ na to, co przejawia nam
się w materialnym świecie, ma nasz umysł (siła woli), tak
więc nasze myśli, pragnienia, afirmacje, modlitwy mają moc
tworzenia konkretnych zdarzeń i kształtowania otaczającej
nas rzeczywistości, w tym oczywiście także uzdrowienia
siebie czy innych ludzi. Fundamentalną teorią, pozwalającą zrozumieć zasadę działania Quanteca, jest istnienie tak
zwanych fotonów bliźniaczych, badaniem których zajmował się między innymi Albert Einstein.
Aparat fotograficzny przechwytuje część fotonów powiązanych z fotografowanym obiektem i „zapisuje” je na
nośniku cyfrowym lub papierze fotograficznym. Od momentu wykonania zdjęcia przedstawiony na nim obiekt,
czy człowiek, jest nierozerwalnie związany z fotografią na
której został uwieczniony. Stąd też wziął się strach Indian
amerykańskich przed fotografowaniem ich przez europejskich osadników. Rdzenni mieszkańcy Ameryki twierdzili,
że aparat kradnie im część Duszy. Jak się okazuje ich obawy
nie były irracjonalne, co zostało potwierdzone przez współczesną naukę. Zostało dowiedzione, że następuje stała wymiana informacji między obiektem a jego fotografią, co
wyjaśnia możliwość postawienia diagnozy i oddziaływania
na stan zdrowia poprzez zdjęcie. Odległość nie ma tu żadnego znaczenia, ponieważ fotony komunikują się ze sobą
poza czasem, a więc także poza przestrzenią.
Quantec został stworzony w 2004 r. przez Peter’a von
Buengner’a. W roku 2010 otrzymał Złoty Medal za najbardziej zaawansowaną technologię na Targach Urządzeń Innowacyjnych. Zakupiło go wielu lekarzy i terapeutów na
całym świecie.
Terapia tym urządzeniem nie jest tak skomplikowana,
jak teoretyczne podwaliny jego konstrukcji i zasady działania. Wystarczy wysłać Internetem swoje zdjęcie (najlepiej
całej sylwetki na jednorodnym, neutralnym tle), podać
imię, nazwisko, datę urodzenia i numer telefonu, służący
do kontaktowania się z terapeutą.
Po wprowadzeniu tych danych do komputera i uruchomieniu Quanteca dioda białego szumu skanuje zdjęcie
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i odczytuje z niego ogromną liczbę informacji na temat
zdrowia i innych aspektów naszego życia. Następnie skomplikowane oprogramowanie komputerowe dokonuje analizy zebranych danych i wybiera odpowiednie „programy
naprawcze”, które za pomocą tej samej diody białego szumu są wysyłane do nas, przy czym nie ma najmniejszego
znaczenia gdzie na świecie aktualnie się znajdujemy. Organizm odbiera ten przekaz i następuje proces korygowania
błędów, które doprowadziły do powstania choroby lub
innego problemu. Czas trwania terapii jest bardzo indywidualny. Czasem efekty pojawiają się niemal natychmiast,
innym razem trzeba na nie cierpliwie poczekać.
Osobiście wielokrotnie doświadczyłem spektakularnych efektów działania Quanteca. Także wiele osób, którym
go poleciłem, relacjonowało mi później swoje zdziwienie
trafnością diagnozy dokonanej przy pomocy tego aparatu. Często przyczyna, która spowodowała chorobę jest od
wielu lat bardzo „głęboko” zapisana w naszym organizmie
i ma wielowymiarowy charakter. Z tych powodów i proces
zdrowienia może być rozciągnięty w czasie. Jednakowoż
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jestem przekonany, że pieniądze wydane na zastosowanie
tej terapii nigdy nie pójdą „na marne”, szczególnie, że nie są
one zbyt duże.
Osobom, które zdecydują się na rozpoczęcie swojej
przygody z Quantecem, rekomenduję skorzystanie z usług
Pani Małgorzaty Bińczyckiej, która przez wiele lat swojej
pracy bardzo skutecznie pomogła tysiącom ludzi. Panią
Małgosię można poprosić o pomoc także w innych niż
zdrowotne problemach. Mogą to być między innymi: kłopoty z pracą zawodową czy partnerem w związku, wsparcie
w czasie zdawania ważnego egzaminu lub ogólna harmonizacja energii w naszym otoczeniu, co może przyczynić się
do zmniejszenia odczuwania negatywnych skutków stresu
czy poprawę jakości snu. Wystarczy zadzwonić pod numer
692799631 i porozmawiać z niezwykle sympatyczną Panią
Małgosią, która dokona wprowadzenia w fascynujący świat
medycyny energetycznej i powiedzie nas drogą do odzyskania dobrego stanu zdrowia, czego, tradycyjnie, życzę
wszystkim Czytelnikom.
Eryk Janicki

Co jest najważniejsze w życiu?
Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, co jest starym
chińskim przekleństwem, albowiem zmusza nas to do specyficznych zachowań i podejmowania trudnych decyzji.
Nie jest możliwa taka sytuacja, abyśmy mogli mieć wszystko. Zawsze i w każdej sytuacji musimy wybierać. Podjęte
przez nas decyzje kształtują później całe nasze życie, dlatego też tak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego które wartości są dla nas najważniejsze. W ten sposób możemy ochronić się przed popełnieniem błędu, który mógłby
zaprowadzić nas na manowce i unieszczęśliwić, sprawić, że
życie będzie dla nas ciężarem, a nie fascynującą przygodą.
Z powyższych powodów każdy z nas indywidualnie
musi zmierzyć się z pytaniem, zawartym w tytule. Moim
zamiarem nie jest dawanie gotowej recepty, czy udzielanie rad. Chciałbym jedynie zainspirować Czytelników do
zastanowienia się choćby przez chwilę nad tym fascynującym zagadnieniem. Odkrycie we własnym wnętrzu, tego,
co jest najważniejszą motywacją naszego postępowania,
a następnie wprowadzenie w życie nawet drobnej korekty, może przyczynić się do uzyskania poczucia szczęścia,
celu i sensu życia. W dalszej kolejności możemy doświadczyć ustąpienia przewlekłych chorób, których pierwotną
przyczyną jest zawsze konkretny, gnębiący nas latami, wewnętrzny konflikt.
Cywilizacyjne realia w jakich żyjemy, bardzo utrudniają
„pracę nad sobą”. Trudno jest się zatrzymać, znaleźć chwilę
spokoju, odrobinę czasu tylko dla siebie. Rozhulany, podniecony umysł, zajęty setkami mało ważnych drobiazgów,
na pewno nam w tym nie pomoże. Dlatego też, aby dotrzeć
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do własnego wnętrza i odczytać zapisane tam pragnienia
i imperatywy, najlepiej byłoby znaleźć cichy kącik, poprosić
domowników, aby nam nie przeszkadzali, wyłączyć telefon
i położyć się wygodnie lub usiąść w fotelu. Jeśli mamy swoją ulubioną muzykę, która działa na nas relaksująco, możemy ją, niezbyt głośno, włączyć. Następnie zamykamy oczy
i staramy się wyciszyć, a kiedy to już się uda, wyobraźmy
sobie, że znajdujemy się w jakimś miłym i bezpiecznym
miejscu. Może to być morska plaża, leśna polana, ogród
czy sad lub jakiekolwiek inne miejsce; ważne jest aby nie
kojarzyło nam się z nim nic, co zaszkodziło by uczuciu beztroskiej błogości.
Kiedy już uda się odsunąć wszelkie natrętne myśli, należy postarać się skupić na sobie i zadać sobie to fundamentalne pytanie: co jest dla mnie najważniejsze? Aby odpowiedź była łatwiejsza do uchwycenia, można posłużyć się
kontrastowo dobranymi parami priorytetów, mogą to być
na przykład następujące zestawienia:
robienie kariery czy spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi,
dobrze płatna, ale nielubiana praca czy swobodna ekspresja, dająca satysfakcję,
zarabianie pieniędzy czy zdrowie,
związek z ukochaną osobą czy samotne poszukiwanie
przyjemności życia,
poczucie jedności we wspólnocie religijnej czy samodzielne dążenie do Prawdy,
wychowywanie dzieci czy podróżowanie i zwiedzanie
świata,
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wydawanie pieniędzy na stroje i kosmetyki czy złożenie
datku dla potrzebujących,
spełnianie oczekiwań otoczenia czy dążenie do wyrażenia i zaakceptowania siebie,
codzienna bieganina za złudnymi rozkoszami czy spokój ducha,
wiązanie się z przyziemnymi przyjemnościami czy dążenie do rozwoju duchowego,
podporządkowanie się karierze politycznej czy swoboda myślenia?
Początkowo odkrywanie własnego wnętrza może wydawać się skomplikowane, niedorzeczne lub zgoła do niczego niepotrzebne. Wydaje mi się jednak, że każdy powinien spróbować przebudzić się z transu w jakim przeważnie
żyjemy. Świadome życie, nawet jeśli nie zawsze układa się
tak, jak byśmy sobie tego życzyli, jest cudownym uczuciem. Dotarcie do naszej wewnętrznej Prawdy uzdrawia
Duszę; daje poczucie sensu i celu istnienia, co przekłada się
na zwiększenie pokładów energii życiowej i optymizmu.
Wyzwolenie się z ograniczeń i wzorców postępowania może nie spodobać się naszym bliskim czy otoczeniu,
w którym na co dzień funkcjonujemy. Duża część ludzi nie
lubi w ogóle żadnych zmian i kurczowo trzyma się, tego co
już posiada. A to właśnie ruch i zmiana są podstawą życia
i rozwoju. Aby zyskać jakąś nową wartość, zawsze najpierw
musimy zrezygnować ze starej. Tak jest ze sferą materialną, gdzie najbardziej trywialnym przykładem byłaby strata kwoty zainwestowanej w kupon gry liczbowej, aby następnie wygrać wymarzony milion. Nie inaczej zasada ta
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funkcjonuje w świecie emocji i uczuć, kiedy to na przykład
żona latami maltretowana przez męża alkoholika, decyduje się w końcu na zerwanie świętych więzów małżeństwa,
aby ratować siebie i dzieci i wiąże się z kochającym, czułym
partnerem.
Myślenie o sobie i dążenie do tego, co jest dla nas dobre, wcale nie jest egoizmem czy hedonizmem. Dla osób
religijnych jest to spełnienie jednego z najważniejszych
przykazań, czyli „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Dla innych, to działanie zgodnie z podstawowym
prawem, rządzącym Wszechświatem, a mianowicie niezbywalnym przywilejem wolnej woli i samodzielnego decydowania o wszystkim, co nas dotyczy. Kiedyś, kiedy przyjdzie
nam rozliczyć się z tego czego dokonaliśmy, będziemy musieli zrobić to sami. Ani partner, rodzic, dziecko, sąsiad czy
inne osoby nam w tym nie pomogą. Podstawową prawdą
o życiu jest to, że sami za nie odpowiadamy, a jeśli tak jest,
kształtujmy je według tych wartości które są dla nas najistotniejsze, bez oglądania się na to „co ludzie powiedzą”.
Dla mnie osobiście niezmiernie ważna jest potrzeba
i chęć niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym, szczególnie osobom starszym, samotnym. A żeby deklaracja ta
nie była gołosłowna podaję numer telefonu (519 699 971)
pod który takie osoby mogą zadzwonić i poprosić o pomoc.
Wszystkim Czytelnikom składam najlepsze życzenia
zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych
w gronie najbliższych.
Eryk Janicki

Zamojska Karta Seniora
W miesiącu grudniu ubiegłego roku na łamach
niniejszego biuletynu zamieszczony został
artykuł dotyczący funkcjonującego na terenie
miasta Zamościa Małego Informatora Seniora.
Najwyraźniej temat opracowania zainteresował
naszych mieszkańców, ponieważ po jego
publikacji do administracji osiedlowych zgłaszały
się osoby zainteresowane otrzymaniem
własnego egzemplarza broszury przygotowanej
przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Ponieważ pozytywne inicjatywy powinny być
upowszechniane warto zwrócić uwagę na jeszcze
jedną formę wyjątkowego potraktowania
seniorów przez władze naszego miasta.
Mam tutaj na myśli funkcjonującą od 1 stycznia
bieżącego roku Zamojską Kartę Seniora.
Zamojska Karta Seniora to element programu w ramach
którego zamojscy seniorzy będą mogli korzystać z katalogu ulg, rabatów i innych uprawnień oraz preferencji na

korzystanie z dóbr kultury, sportu, rozrywki oraz usług oferowanych przez Partnerów Programu. Na początku jest to
przede wszystkim system zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Zamość, spółki miejskie, kluby
sportowe i inne jednostki oraz instytucje publiczne.
Zamojska Karta Seniora jest bezpłatna. Może ją otrzymać każda osoba zamieszkała na terenie miasta Zamościa,
która ukończyła 60-ty rok życia. Wydawana wyłącznie na
pisemny wniosek zainteresowanej osoby karta jest imien-
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na i nie może być odstępowana innym osobom. Wniosek o wydanie karty można otrzymać oraz złożyć w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
mieszczącej się przy ul. Rynek Wielki 13. Druk wniosku
o wydanie karty dostępny jest również na stronie internetowej www.zamosc.pl. Mieszkańcy naszej Spółdzielni
mogą taki druk otrzymać w administracji osiedla lub siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18.
Na stronie www.zamosc.pl zainteresowane osoby znajdą pełną listę Partnerów Programu oraz katalog udzielonych przez nich zniżek. W katalogu tym znajdują się między
innymi Zamojski Dom Kultury, Orkiestra Symfoniczna im.
Karola Namysłowskiego, Muzeum Zamojskie oraz Muzeum
Fortyfikacji i Broni Arsenał, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Biuro Wystaw Artystycznych, Książnica Zamojska,
Ogród Zoologiczny, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krytą Pływalnię, a także Miejski Zakład Komunikacji. Na liście Partnerów udzielających seniorom rabatów znajdują się również
zamojskie restauracje. Katalog Partnerów zawiera ponadto

listę punktów handlowych oraz usługowych, oferujących
swoje usługi np. w zakresie zdrowia i urody. Trudno byłoby
w treści artykułu wymienić całą ofertę przygotowaną dla
osób posiadających Zamojską Kartę Seniora. Osoby którym taka karta przysługuje zachęcam do szczegółowego
zapoznania się propozycjami poszczególnych Partnerów
programu. Jestem przekonany, że każdy senior znajdzie
tam dla siebie coś ciekawego.
Inicjatorem wprowadzenia Zamojskiej Karty Seniora
było Stowarzyszenie „Zamość – Nasz wspólny dom”. Trudno zaprzeczyć, że podjęta przez zamojskie stowarzyszenie
inicjatywa była słuszna i społecznie uzasadniona. Pomijając czysto materialne korzyści fakt posiadania Zamojskiej
Karty Seniora powinien aktywować wśród mieszkańców
poczucie przynależności do większej grupy społecznej,
budując oraz utrwalając wśród nich poczucie lokalnego
patriotyzmu.
Krzysztof Krzysztoń

Zamojskie organizacje pożytku publicznego
uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017
Lp

nazwa organizacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym
w Wypadkach Komunikacyjnych

Zamość, ul. Koszary 60
e-mail: omsir@wp.pl

0000027592

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego
Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”

Zamość, ul. Partyzantów 13
e-mail: zpitzam@interia.pl
www.zamojszczyzna.com.pl

0000028072

3.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska10

0000037573
Cel szczegółowy:
koło terenowe
w Zamościu

4.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną – Koło w Zamościu

Zamość, ul. Orlicz-Dreszera 14
e-mail: zk.zamosc@psouu.org.pl
www.zamosc.psouu.org.pl

0000044273

5.

Polskie Towarzystwo
Laryngektomowanych

41-800 Zabrze,
ul. K. Brodzińskiego 4
e-mail: bzzienkiewicz@wp.pl

0000049628
Cel szczegółowy:
Zamojski Oddział
Rejonowy

6.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”

Zamość, ul. Peowiaków 6A
e-mail: biuro@spdn.pl
www.spdn.pl

0000057364

7.

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta

50-007 Wrocław, ul. Kołłątaja 26A
e-mail: albert.zamosc@neostrada.pl
www.zamosc.bratalbert.org.pl

0000069581
Cel szczegółowy:
Koło Zamość

8.

Stowarzyszenie na Rzecz
Integracji z Dziećmi i Młodzieżą
Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”

Zamość, ul. Śląska 45 A,
e-mail: stowarzyszeniezamosc@wp.pl

0000070740
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9.

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu
Raka Piersi „Amazonki”

Zamość, ul. Kolegiacka 16
e-mail: zamojskieamazonki@
neostrada.pl
www.zamojskieamazonki.org

0000070766

10.

Stowarzyszenie Osób ze
Stwardnieniem Rozsianym

Zamość, Płoskie 374
e-mail: stowarzyszenie11@wp.pl
www.sm-zamosc.blog.pl

0000070913

11.

Katolickie Stowarzyszenie
„Służba Człowiekowi”

Zamość, ul. W. Reymonta 11
e-mail: serw0@poczta.onet.pl
www.sluzbaczlowiekowi2007.
republika.pl

0000071988

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Hospicjum „Santa Galla”

Zamość, Łabuńki Pierwsze
e-mail: biuro@santagalla.pl
www.santagalla.pl

0000076900

13.

Chorągiew Lubelska
Związku Harcerstwa Polskiego

20-078 Lublin,
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 7
e-mail: zamosc@zhp.pl
www.zamosc.zhp.pl

0000282152
Cel szczegółowy:
Hufiec Zamość

14.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi

Zamość, ul. Żdanowska 3
e-mail: fmmzamosc@domypomocy.pl

0000037220

15.

Aeroklub Ziemi Zamojskiej

Zamość, Lotnisko Mokre 115
e-mail: aerozam@wp.pl
www.aeroklubzamosc.pl

0000062988

16.

Stowarzyszenie „Sercu z Pomocą”

Zamość, ul. Al. Jana Pawła II 10
e-mail: kardiol@szpital.zam.pl

0000135017

17.

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

Zamość, ul. Kilińskiego 82
e-mail: vis.zamosc@gmail.com
www.vis.zamosc.pl

0000208145

18.

Zamojskie Stowarzyszenie
Edukacji Ustawicznej

Zamość, ul. Peowiaków 14
www.edukacja-ustawiczna.org.pl

0000216734

19.

Fundacja na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Potrzebujących
Pomocy „Otwórzmy swoje serca”

Zamość,
ul. Boh. Monte Cassino 12/12
e-mail: fundacja_oss@interia.pl

0000216888

20.

Polski Czerwony Krzyż

00-561 Warszawa,
ul. Mokotowska 14
e-mail: pck_zamosc@wp.pl

0000225587
Cel szczegółowy:
Oddział Zamość

21.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Lubelski Oddział Regionalny

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
e-mail: tpdlublin@interia.pl

0000269216
Cel szczegółowy:
Oddział Zamość

22.

Caritas Diecezji ZamojskoLubaczowskiej

Zamość, ul. J. Zamoyskiego 1
e-mail: caritas_zamosc@o2.pl

0000350686

23

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym na Nowotwory Krwi

Zamość, ul. Peowiaków 1
e-mail: spchn@o2.pl

0000268664

24

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne

Zamość, ul. S. Wyszyńskiego 28A
e-mail: ztf@ztf.pl
www.ztf.pl

0000076428

25

Zamojski Klub Rotariański

Zamość, ul. Grodzka 2
e-mail: zamosc@rotary.org.pl

0000069884
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26

Zamojska Fundacja dla
Zwierząt i Środowiska ZEA

Zamość, ul. J. Kilińskiego 5
e-mail: fundacja.zea@gmail.com
www.fundacjazea.mmknet.pl

0000380616

27

Stowarzyszenie Zamojski
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zamość, ul. Akademicka 8
e-mail: zutw@onet.pl
www.zutw.wszia.edu.pl

0000265730

28

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” im.
Dobrego Pasterza w Zamościu

Zamość
ul. Ks. Franciszka Zawiszy 10
e-mail: nadziej@vip.onet.pl

0000280686

Mały procent – duża sprawa 1% od NAS – 1% dla NAS
Nadszedł 2018 rok, a wraz z nim okres rozliczania podatków za rok 2017. Jest to okazja dla nas, mieszkańców
Zamościa do wsparcia naszych, lokalnych organizacji
pożytku publicznego. Przekazując 1% podatku organizacjom działającym na naszym terenie sprawimy, że te
pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy,
pomagać w rozwiązywaniu naszych problemów, a tym
samym przyczyniać się do rozwoju naszego regionu.
W Zamościu i najbliższej okolicy status OPP ma 28 organizacji i właśnie te organizacje można wspomóc 1%. Istnieje jeszcze wiele powodów dla których warto to zrobić.
Po pierwsze, nie ponosi się przy tym żadnych kosztów. Po
drugie, podatnik sam decyduje o tym, którą organizację
zamierza wesprzeć. Po trzecie, wpływy z 1% pozwolą or-

ganizacjom na realizację ważnych inicjatyw społecznych,
artystycznych, czy sportowych. I w końcu – nie wykonuje
się przy tym żadnych dodatkowych czynności, gdyż każdy
może to zrobić przy okazji wypełniania zeznania podatkowego. Zamojskie stowarzyszenia i fundacje uprawnione
do korzystania z 1% działają na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i ubogich, dbają
o środowisko i zwierzęta, organizują dodatkowe zajęcia
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijając ich pragnienia
i pasje. Warto je wesprzeć finansowo, bo są solidne i sprawdzone, bo naprawdę pomagają rozwiązywać codzienne
problemy i najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Promują
też miasto, jego walory i kulturę.
Krystyna Rybińska-Smyk

Mienie Spółdzielni – co dalej? Koszty i przychody
Podstawowym celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich
rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali
mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
Zarządzanie mieniem Spółdzielni ma duże znaczenie
dla efektywnego wykorzystania obiektów handlowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego jest właścicielem i zarządcą obiektów handlowo-usługowych o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2. Prowadzi
działalność gospodarczą w postaci wynajmu powierzchni
w swoich zasobach tj. PHU Sezam, DT Hetman; innych lokali tj. Peowiaków 68A, PHU Smyk, Orzeszkowej 28, Brzozowa
26A. Powstałe z tego pożytki przekazuje na rzecz mieszkańców m.in. w postaci obniżonej stawki eksploatacyjnej
za mieszkanie dla członków Spółdzielni.
W ostatnich latach coraz bardziej odczuwalny jest kryzys w branży handlowej spowodowany wzrostem konkurencji. Powstające galerie handlowe i nowoczesne centra
o dużo lepszym standardzie technicznym w stosunku do
istniejących już obiektów handlowych powodują, że drob-
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ni przedsiębiorcy zmuszani są zaprzestania prowadzenia
działalności lub prowadzenia jej na granicy opłacalności.
Sporym zagrożeniem są także odbywające się co niedzielę na terenie aeroklubu w miejscowości Mokre pod
Zamościem ogromne targowiska, które przyciągają rzesze
klientów. Wśród sprzedających nietrudno znaleźć przedstawicieli dalekich państw, którzy prowadząc handel bez pozwoleń i opłat działają na szkodę lokalnych przedsiębiorców.
Konsekwencją powyższego zjawiska jest między innymi mniejsze zainteresowanie spółdzielczymi ofertami wynajmu oraz konieczność obniżania stawek za eksploatację
wynajmowanych lokali. To z kolei przy stałych kosztach
prowadzi do zmniejszenia przychodów a ostatecznie wpływa na generowanie niższego wyniku na koniec roku.
Mimo rosnącej konkurencji i niestabilności na rynku,
Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmuje wszelkie działania
promocyjne aby wynajmowane lokale użytkowe i tereny
spółdzielcze pozostawały w dalszym ciągu dochodowe.
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Mienie spółdzielni – wynik finansowy za 2017 rok
Lp.
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16

Nieruchomość
Dzierżawa terenów
Peowiaków 68 a i b
Peowiaków 58a
Hetman
Sezam
Piłsudskiego 31, 35
Smyk
Orzeszkowej 28
Piłsudskiego 33
Nier. Osiedlowe
Wiejska 17
Wąska 16a
Brzozowa 26a
Razem:

Wykonanie koszty
40 053,58
97 935,35
160,49
571 768,58
212 902,53
77 638,14
147 082,28
178 874,69
1 842,75
62 058,14
96 268,74
20 601,12
51 953,45

Wykonanie przychody
24 184,54
175 328,71
1 200,00
607 867,75
321 123,22
264 079,49
133 619,05
437 715,04
4 829,80
62 058,14
96 905,18
27 648,03
53 902,21

wynik
-15 869,04
77 393,36
1 039,51
36 099,17
108 220,69
186 441,35
-13 463,23
258 840,35
2 987,05
0,00
636,44
7 046,91
1 948,76

1 559 139,84

2 210 461,16

651 321,32
Renata Rogoża

Kalendarium

wydarzeń kulturalnych
Spotkania opłatkowe w klubach seniora

Przegląd poezji romantycznej

Nowy Rok kalendarzowy rozpoczęliśmy spotkaniami opłatkowymi w klubach seniora „U Waleriana” i „Pogodna Jesień”.
Wszystkim seniorom życzenia noworoczne złożył obecny
na spotkaniach Prezes Jerzy Nizioł.

W dniu 15 lutego 2018 r. w klubie seniora „Pogodna Jesień”
odbyły się rozmowy o książce z udziałem Przedstawiciela
Filii Bibliotecznej nr 4 Panią Anną Wróbel.
Spotkaniem „Romantycznie Nastrojowo” rozpoczęliśmy cykl
spotkań z książką w klubie. W trakcie spotkania został przeprowadzony quiz dla seniorów na temat znanych postaci
romantycznych z wybranych książek epoki romantyzmu. Jak
się okazało seniorzy wykazali się dużą wiedzą literacką.
Kolejne spotkanie z książką odbędzie się w klubie seniora
w dniu 12 kwietnia 2018 r. Tym razem będzie to spotkanie
z żydowskim humorem „Przy szabasowych świecach”.

„Wspólne kolędowanie”
W dniu 17.01.2018 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28 odbyło się po raz kolejny spotkanie pokoleń pn.
„Wspólne kolędowanie”.
Spotkanie na stałe wpisało się do kalendarza imprez
kulturalnych i od lat jest organizowane w ramach współpracy z Zespołem Szkół Podstawowych Nr 3, Bursą Międzyszkolną nr 1 oraz Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Były życzenia, wspomnienia dawnych Wieczerzy Wigilijnych oraz kolędy i pastorałki polskie. Atmosferę świąt
Bożego Narodzenia dopełniły kolędy w wykonaniu dzieci
i młodzieży oraz zespołów wokalnych z różnych środowisk
seniorskich.
Wspólne kolędowanie zacieśnia więzi międzypokoleniowe
oraz podtrzymuje tradycje wspólnego kolędowania.

Dzień Kobiet
Tradycja obchodu Dnia Kobiet jest zawsze żywa. Spotkania
z tej okazji były uroczyście obchodzone w klubach seniora
„U Waleriana” i „Pogodna Jesień”. Tegoroczne Święto Kobiet w klubach obchodzono 7 i 8 marca 2018 r.
Panowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania i dla pań
przygotowali miłe niespodzianki. Panie w ramach wdzięczności przygotowały słodki poczęstunek. Lampką szampana wzniesiono toast „Za zdrowie Pań”. Oprawę muzyczną
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w klubie „U Waleriana” przygotowali sami seniorzy, natomiast w klubie „Pogodna Jesień” miłą niespodziankę sprawił seniorom Przewodniczący Zarządu Osiedla Peowiaków
Tomasz Figiel, który oprócz słodkiego upominku, zaśpiewał
piosenki ze specjalną dedykacją dla pań.

Spotkanie z cyklu „Ciekawy człowiek”
W ramach cyklicznych spotkań dla mieszkańców pn. „Ciekawy Człowiek”, zapraszane były osoby z różnych dziedzin
życia. Pierwsze spotkanie w tym roku odbędzie się w dniu
9 maja 2018 r. o godz. 16.00 w świetlicy osiedlowej przy
ul. Orzeszkowej 28.
Gośćmi spotkania będą Panie mgr kosmetologii Ewelina
Herc, Aleksandra Nowosadzka-Bździuch oraz mgr fizjoterapii Katarzyna Czerniło. W trakcie spotkania panie udzielą
kompleksowych porad w zakresie pielęgnacji skóry i twarzy oraz pielęgnacji stóp. Można będzie także komputerowo zbadać skórę i dokonać doboru odpowiedniej pielęgnacji domowej.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
III miejsce –Jakubowski Kacper także ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.
W klasyfikacji drużynowej:
I miejsce i puchar Prezydenta Miasta Zamość zdobyła drużyna modelarska ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
II miejsce – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
III miejsce – Drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu.
Sędzia główny zawodów – Krzysztof Korzeniowski
Kierownik zawodów – Andrzej Niezgoda.

Zawody Balonowe
W dniu 17.03.2018 r. na Rynku Wielkim odbyły się XVII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze
„O Puchar Prezydenta Miasta Zamość”. Organizatorem zawodów była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego oraz Aeroklub Ziemi Zamojskiej. Złe warunki
atmosferyczne uniemożliwiły przyjazd wszystkim zaproszonym zespołom modelarskim.
W zawodach wzięły udział cztery zespoły reprezentujące kolejno:
 Modelarnię przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana
Zamoyskiego
 Modelarnię przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
 Drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Św.
Michała Archanioła
 Klub Modelarski L.O.K. w Biłgoraju
Podczas zawodów rozegrano jedną konkurencję, w której
mierzono czas lotu modelu balonu od startu do zniknięcia
z pola widzenia.
W klasyfikacji indywidualnej uplasowali się następująco:
I miejsce – Moser Stanisław reprezentant Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego
II miejsce – Mynarczuk Piotr ze Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego

Zdrowych, radosnych oraz pogodnych Świąt
Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei
i miłości życzy mieszkańcom Spółdzielni
PHU A&M Arkadiusz Misiura
– firma sprzątająca

24

