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Nadwyżka bilansowa za 2017 r.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest osoba prawną, której zasady funkcjonowania określają przepisy ustawy
z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 845), a w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie Prawo spółdzielcze Dz. U. z 2017 r.
poz. 1560 z późniejszymi zmianami. Celem spółdzielni jest
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb
członków oraz ich rodzin przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiotem
działalności spółdzielni może być między innymi budowa
lub nabywanie budynków w celu:
 Ustanawiania na rzecz członków spółdzielni lokatorskich prawa do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych oraz odrębnej własności znajdujących
się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali
o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we
współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 Wynajmu lub sprzedaży, znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 Zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie
spółdzielni lub jej członków.
Ponadto spółdzielnia może:
 Zarządzać nieruchomościami niestanowiącymi mienia spółdzielni lub jej członków na podstawie umowy

zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,
 Prowadzić inną działalność gospodarczą na zasadach
określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli
działalność ta związana jest z realizacją celu podstawowego, jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
jej członków.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wyznacza
spółdzielniom szczególne zasady rozliczania przychodów
i kosztów:
 Działalność polegająca na eksploatacji i utrzymaniu
nieruchomości, której koszty są pokrywane z opłat lokatorów, zaś różnica między opłatami i kosztami przenoszona jest na rozliczenia międzyokresowe na następny rok i wpływa na kalkulację opłat na rok następny,
 Pozostałej działalności, jak np. zarządzanie obcymi nieruchomościami, wynajem lokali użytkowych, świadczeniu różnego rodzaju usług, a także działalności społeczno-kulturalnej, reklamy i wynajem dodatkowych
piwnic. Różnica między przychodami i kosztami z tej
działalności po opodatkowaniu stanowi nadwyżkę bilansową.
Na podstawie art. 77 Prawa spółdzielczego zasady podziału nadwyżki bilansowej określa statut. Zgodnie z § 173
statutu Spółdzielni, nadwyżkę bilansową przeznacza się
w szczególności na:
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 Pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków,
 Na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej
i kulturalnej,
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, pożytki i inne przychody z nieruchomości
wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej
eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te
wydatki, przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie
do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Do pożytków zaliczamy np. przychody z reklam umieszczonych
na danej nieruchomości a także wpływy z wynajmu dodatkowych piwnic, które w 2017 r. wyniosły 72 335,72 zł.
Zgodnie uchwałą nr 4 z dnia 20.06.2018 r. Walnego Zgromadzenia i zgodnie z § 185 ust. 1 statutu przychody te
przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości na których
powstały.
Kwotę 52 590,44 zł stanowiącą pożytki z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat od lokali mieszkalnych (odsetek od zaległości), uchwałą wyżej wymienioną
Walne Zgromadzenie przeznaczyło dla członków, rozliczając kwotę na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej lokali.
Pozostała kwota z nadwyżki bilansowej w kwocie
648 161,31 zł powstała z pozostałych działalności takich jak:
 Wyniki na mieniu Spółdzielni (wynajem lokali użytkowych)
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 Usług wykonywanych przez Zakład Konserwacji,
 Zarządzaniem Wspólnotami mieszkaniowymi i garażowymi (zarządzamy 4 Wspólnotami)
 Przychodów operacyjnych (np. wpływy z tytułu zwrotu
kosztów sądowych, darowizn na piknik )
 Przychodów finansowych (np. odsetki z lokat terminowych, odsetki bankowe)
została zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczona na sfinansowanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych oraz lokali użytkowych
członków. Wymienioną kwotę rozliczono proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej lokali członkowskich. W ewidencji księgowej zostały ujęte jako przychody z rozliczenia
wyniku na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie
do średniej powierzchni lokali członków Spółdzielni. Zgodnie z przepisami osoby niebędące członkami nie uczestniczą w podziale nadwyżki bilansowej powstałej z pozostałej
działalności Spółdzielni.
Ogółem nadwyżka bilansowa za 2017 r. wyniosła
773 087,47 zł (72 335,72 zł + 52 590,44 zł + 648 161,31 zł) została podzielona przez Walne Zgromadzenie odbywające się
w dnia 12.06-20.06.2018 r. Średnie dofinansowanie do kosztów eksploatacji i utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu wyniosło 4,02 zł rocznie (miesięcznie 0,34 zł).
Po podziale nadwyżki bilansowej na gospodarce zasobami mieszkaniowymi nadal pozostaje niedobór, (wyższe
koszty od opłat) który częściowo zostanie zmniejszony po
wprowadzeniu podwyżek opłat od 1.05.2018 r.
Dziaduszek Stanisława

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego
W dniach 12.06. – 20.06.2018 r. odbyło się coroczne
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu
Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone zostało na 5
części. Wynika to z zapisu art. 83 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że jeżeli liczba członków przekracza 500 to Walne Zgromadzenie może być podzielone na
części. W naszej Spółdzielni na koniec 2017 roku zarejestrowanych było 5637 członków. Uchwałą Rady Nadzorczej
Spółdzielni z dnia 24.04.2018 r. dokonano podziału Walnego Zgromadzenia:
I część – osiedle Planty, II część – osiedle Lubelskie
Przedmieście, Kilińskiego, III część – osiedle E. Orzeszkowej,
Oboźna, IV część – budynek – Radecznica ul. Parkowa 2,
V część – osiedle Reymonta, Szwedzka – Brzozowa, Lubelska.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni przyjęło następujące uchwały w sprawach:
1. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania działalności Zarządu za 2017 rok.
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2. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania działalności
Rady Nadzorczej za 2017 rok.
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
4. Podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
5. Pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.
6. Zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana
Łukasińskiego.
7. Zbycia akcji firmy Concorde Investissement S.A. z siedzibą w Warszawie.
8. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2017 roku.
9. Udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2017 roku.
10. Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2017 roku.
Zarząd Spółdzielni
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Nowelizacja ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych a zmiany statutu
Uchwalona przez Sejm 20 lipca 2017 r. Ustawa o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy – prawo spółdzielcze
z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) weszła w życie w dniu 09.09.2017r. Nowelizując ustawę ustawodawca
uwzględnił treść wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
w tym wyroku z dnia 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13).
Ustawa wprowadziła dość istotne zmiany w dotychczas
obowiązujących przepisach w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych oraz konieczność zmian w dotychczasowych statutach spółdzielni. Przy czym niezgodne ze
znowelizowaną ustawą postanowienia statutu przestały
obowiązywać z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej
tj. od 09.09.2017 r.
Mając na uwadze potrzebę dostosowania treści statutu
do obowiązujących przepisów Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu przeprowadziła
procedurę zmian tego wewnętrznego aktu normatywnego, które zostały uchwalone na Walnym Zgromadzeniu,
przeprowadzonym w częściach w terminie od 12 do 20
czerwca 2018 r. poprzez podjęcie uchwały w tej sprawie.
Po dokonaniu rejestracji przyjętych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zacznie obowiązywać statut dostosowany
do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dokonane zmiany ustawy a tym samym statutu dotyczą takich zagadnień jak: nabywania i utraty członkostwa,
nabywania i utraty praw do lokali, kompetencji organów,
naliczania opłat, rozliczeń funduszu remontowego, powstawania wspólnot mieszkaniowych czy stosowania ustawy o własności lokali w spółdzielni.
W zakresie spraw członkowskich zasadnicza zmiana
polega na tym, że członkiem spółdzielni z mocy prawa
jest osoba fizyczna, której w dniu wejścia w życie ustawy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
(mieszkalnego i użytkowego), roszczenie o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego czy roszczenie o ustanowienie odrębnej własności.
Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie pod warunkiem, że przysługuje im wspólnie spółdzielcze lokatorskie lub
własnościowe prawo do lokalu albo ubiegają się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa
odrębnej własności lokalu. Tak więc członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej musi być związane wyłącznie z posiadaniem prawa do lokalu albo ekspektatywy własności.
Powstające z mocy prawa członkostwo nie wymaga
składania deklaracji członkowskiej oraz wnoszenia udziału
i wpisowego.

Osoby posiadające prawo odrębnej własności mogą
uzyskać członkostwo spółdzielni. Warunkiem przyjęcia
w poczet członków jest złożenie w formie pisemnej deklaracji członkowskiej. Z uzyskaniem członkostwa przez te osoby również nie wiąże się obowiązek wnoszenia wpisowego
i udziału. Członek spółdzielni posiadający prawo odrębnej
własności może w każdym czasie wystąpić ze spółdzielni za
pisemnym wypowiedzeniem, złożonym Zarządowi.
Jeżeli członkowi przysługuje w spółdzielni więcej niż
jeden tytuł prawny do lokalu, będący podstawą uzyskania
członkostwa, utrata członkostwa następuje w przypadku
utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach
spółdzielni, w tym również w przypadku odstąpienia członka od umowy o budowę lokalu.
Uległy zmianie zasady wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Ustawodawca
uznał, że spółdzielnia nie powinna mieć możliwości podejmowania uchwały w tym zakresie i zdecydował, że wygaśnięcie prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego będzie następowało na skutek orzeczenia sądu. Tym samym
ustawodawca odebrał Radzie Nadzorczej uprawnienie
podjęcia uchwały o wykluczenie zadłużonego członka ze
spółdzielni i w konsekwencji wygaśnięcia prawa do lokalu,
skutkującego zasądzeniem eksmisji dłużnika z mieszkania.
W stosunku do osób, którym przed wejściem w życie
nowelizacji ustawy przysługiwało spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu, a które wygasło z powodu nieuiszczania
opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu,
przysługuje roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu pod warunkiem
spłaty całego zadłużenia, wynikającego z nieuiszczania
tych opłat wraz z należnościami ubocznymi.
Zmiana ustawy wprowadza nowy tryb postępowania
w stosunku do osób z zaległościami za opłaty przez okres
co najmniej 6 miesięcy, osobami uporczywie wykraczającymi przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu
lub uciążliwych dla innych osób, korzystających z lokali.
W drodze postępowania sądowego na wniosek spółdzielni
sąd może wydać orzeczenie o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu. W przypadku, gdy prawo
do lokalu przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może
orzec o wygaśnięciu prawa wobec jednego z małżonków
lub wobec obojga. Po uprawomocnieniu się orzeczenia
sądu prawo wygasa.
Członkowie spółdzielni, w tym członkowie „oczekujący”,
którzy w chwili wejścia w życie ustawy nie posiadali żadnego tytułu do lokalu utracili członkostwo w spółdzielni
z dniem 09 września 2017 r.
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Z chwilą utraty tytułu prawnego do lokalu wygasa członkostwo. Wniesione przed datą 09.09.2017 r. udziały mogą być
zwrócone uprawnionym osobom po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym uprawnieni wystąpili
z żądaniem zwrotu. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Projekt statutu wprowadza możliwość uczestniczenia
członków w obradach walnego zgromadzenia poprzez
pełnomocnika. Zasadą jest, że jeden pełnomocnik może
reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
Zmiany statutu dotyczą również rozliczenia funduszu
remontowego z właścicielami lokali mieszkalnych, wchodzących w skład nieruchomości, w której powstała wspólnota
mieszkaniowa. Spółdzielnia każdorazowo rozliczy z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz poniesione nakłady na remonty nieruchomości w oparciu o stosowną uchwałę Rady Nadzorczej.
Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele
lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych
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z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących
mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w danym budynku lub
osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.
Ponadto, pożytki i inne przychody nieruchomości
wspólnej danej nieruchomości służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom
lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości
wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości
wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach
i innych przychodach.
Wprowadzone do ustawy poprawki Senatu budzą zastrzeżenia komentatorów w zakresie zgodności z Konstytucją RP, niemniej jednak przeszły one pełną ścieżkę legislacyjną i są obowiązujące w aktualnym obrocie prawnym.

Halina Bednarz-Puszka

Ocena sezonu grzewczego 2017/2018
W dniu 10.04.2018 r. zakończył się sezon grzewczy
2017/2018. Liczył 196 dni, a średnia temperatura zewnętrzna
wyniosła + 3,4 °C. Sezon grzewczy był o 32 dni krótszy i o 0,6
°C cieplejszy w porównaniu do poprzedniego sezonu. Całkowite zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych w 2017/2018
wyniosło 99 338,03 GJ i jest niższe o 9,52% w porównaniu ze
zużyciem ciepła za poprzedni sezon grzewczy 2016/2017,
które wyniosło 109 792,88 GJ. Biorąc pod uwagę powyższe
dane, wielu mieszkańców naszych zasobów może myśleć, że
oszczędności energii cieplnej zawdzięczamy jedynie sprzyjającym warunkom atmosferycznym. Oczywiście, że temperatury zewnętrzne mają wpływ na mniejsze zużycie energii
cieplnej, ale bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na

Rys. 1 Zużycie ciepła przed i po ociepleniu w odniesieniu do powierzchni
użytkowej budynku – GJ/m2

ilość zużytego ciepła jest termomodernizacja budynków.
Dla lepszego zobrazowania korzyści wynikających z termomodernizacji budynków, na poniższym wykresie (rys.1)
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przedstawiono zużycie ciepła przed i po dociepleniu w odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku – GJ/m2 w budynkach ocieplonych w 2017 roku, w których spadek zużycia
ciepła w sezonie 2017/2018 był największy.
Z powyższych danych wynika, że termomodernizacja
budynków wpływa na zmniejszenie zużycia ciepła, a tym
samym przynosi wyraźne oszczędności finansowe. Spadek
zapotrzebowania na ciepło, umożliwia zmniejszenie mocy
zamówionej w budynku, co skutkuje możliwością zmniejszenia kosztów stałych. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15
z dnia 19.12.2017 r. od dnia 01.05.2018 r. zostały obniżone
stawki opłaty stałej w 69 budynkach o 0,10 zł/m2/m-c, a w 13
budynkach o 0,05 zł/m2/m-c. Bardzo ważnym czynnikiem
wpływającym na zmniejszenie zużycia ciepła w budynku jest
także racjonalne korzystanie z energii cieplnej poprzez odpowiednią regulację zaworami termostatycznymi temperatury wewnątrz mieszkania. Pomimo korzystnego ogólnego
bilansu cieplnego w zasobach Spółdzielni, należy zaznaczyć,
że są budynki, w których w minionym sezonie grzewczym
2017/2018 nastąpił wzrost zużycia ciepła. Większe zużycie
energii cieplnej wpłynie na rozliczenie kosztów centralnego
ogrzewania. Z analizy sezonu grzewczego 2017/2018 wynika, że w ok. 13 budynkach wystąpią dopłaty do centralnego ogrzewania. Największe zwroty za centralne ogrzewanie
wystąpią w budynkach docieplonych (m. in. Kilińskiego 3a
(rozliczenie indywidualne – podzielniki kosztów), Wiejska
13, Wspólna 12, Wspólna 10, Peowiaków 60). Dlatego też
działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej i mieszkańców
powinny iść w kierunku docieplania budynków dotychczas
Justyna Pańczyk
jeszcze niedocieplonych.
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Społeczny aspekt zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
Uczestnicząc w procesie zarządzania
zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
mieniem powierzonym tj. wspólnotami
mieszkaniowymi często słyszę pytania dotyczące
różnic pomiędzy Spółdzielnią a Wspólnotą.
Dokładnie chodzi tutaj o stwierdzenie, która
z tych dwóch form zarządzania jest lepsza,
czyli bardziej korzystna dla mieszkańców.
Od razu na wstępie zaznaczę, że na to pytanie nie ma
jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ obydwie formy zarządzania mają swoje mocniejsze oraz słabsze strony. Ich
ocena, a w konsekwencji wybór powinien uwzględniać
wiele różnych czynników do których zaliczymy na przykład: strukturę budynkową oraz terenową nieruchomości,
jej stan techniczny, położenie, dostęp do infrastruktury
zewnętrznej, głównie parkingów, możliwości modernizacji
oraz wiele innych cech trudnych do stwierdzenia we wstępnej ocenie nieruchomości. Nie bez znaczenia jest również
czynnik ludzki, czyli jakie osoby zamieszkują w danej nieruchomości. Wszyscy życzylibyśmy sobie sąsiadów spokojnych i życzliwych, jednak w praktyce różnie z tym bywa.
Najlepiej wiedzą to osoby borykające się z problemem
tzw. trudnego sąsiedztwa, gdy w budynku zamieszkują
osoby nagminnie zakłócające innym mieszkańcom spokój
zamieszkiwania. Takim nagannym, a nawet patologicznym
zachowaniom często towarzyszy zjawisko lekceważenia
obowiązku wnoszenia opłat za zamieszkiwanie. A przecież wszyscy mamy świadomość, że nie ma nic za darmo. Osoba uchylająca się od obowiązku wnoszenia opłat
za mieszkanie jest okresowo kredytowana przez pozostałych mieszkańców, dlatego niezmiernie ważna jest tutaj
skuteczna windykacja należności.
Szukając właściwej odpowiedzi na pytanie postawione
na wstępie uważam, że najwięcej zależy od instytucji zarządzającej oraz zatrudnionych w niej osób. Mam tutaj na myśli zarówno wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, jak również poziom empatii
w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców. W tym względzie model zarządzania w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej może sprawdzać się lepiej, ponieważ
przepisy dotyczące wspólnot nie przewidują udziału zarządcy w rozwiązywania sąsiedzkich sporów. W przypadku
wspólnot mieszkaniowych wszystko zależy od dobrej woli
osoby zarządzającej, która przeważnie nie chce angażować
się w konflikty powstające pomiędzy właścicielami poszczególnych mieszkań. W takim przypadku większość sąsiedzkich sporów trwa latami lub znajduje swój finał w postępowaniu sądowym. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na
rolę Zarządów oraz Rad Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych, którym na przestrzeni wielu lat przypisana została
określona misja społeczna. Można się z nią nie zgadzać, lub

negować jej zasadność, jednak nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że dzięki tej społecznej misji Spółdzielnie Mieszkaniowe stają się na tle innych zarządców bardziej życzliwe dla
swoich mieszkańców. Wiele Spółdzielni Mieszkaniowych
poprzez prowadzoną działalność społeczną i kulturalną wytworzyły przyjazny do zamieszkiwania klimat. Zasoby Spółdzielcze tętnią życiem proponując swoim mieszkańcom
wiele różnorodnych form aktywności społecznej. Wprawdzie niektóre wspólnoty mieszkaniowe posiadają własne
place zabaw, jednak większość z nich korzysta z infrastruktury miejskiej, lub tworzonej i finansowanej przez sąsiadujące z nimi Spółdzielnie Mieszkaniowe.
Dowodem na to, że zasoby spółdzielcze nie są wyłącznie noclegowniami znajdziemy również w zasobach naszej
Spółdzielni. Są to bez wątpienia boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne, a także utworzone na każdym z dużych
osiedli siłownie na świeżym powietrzu. Świadczą o tym
również liczne ciągi piesze, rowerowe i alejki na których
ustawione zostały ławki osiedlowe. Nasza Spółdzielnia posiada własne świetlice oferujące ciekawe zajęcia kierowane
do osób niemalże w każdym wieku. Najstarsi mieszkańcy
spotykają się w klubach seniora, natomiast najmłodsi na
zajęciach prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. Działalność społeczno-kulturalna Spółdzielni to także sekcja brydża sportowego, koło wędkarskie oraz działająca bardzo prężnie modelarnia. Każdego roku, w ostatnią
niedzielę wakacji na terenach rekreacyjnych organizowany jest popularny wśród mieszkańców piknik rodzinny. Na
terenie naszej Spółdzielni grane są spektakle wystawiane
w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego oraz Wędrującej
Estrady. Niemal każdego roku organizowany jest rajd rowerowy dla mieszkańców zainteresowanych taką formą aktywności fizycznej. Tegoroczny wyjazd cyklistów do Zwierzyńca połączony został ze spływem kajakowym.
Mając świadomość ludzkich problemów będących wynikiem podeszłego wieku, chorób a nawet zwykłej samotności kilka lat temu utworzony został Spółdzielczy Klub
Wolontariatu. Dla władz Spółdzielni wsparcie osób potrzebujących pomocy zawsze było, jest i będzie czymś oczywistym oraz naturalnym.
W czasach, gdy tak wiele mówi się o patriotyzmie, również tym lokalnym, fakt zamieszkiwania na danym osiedlu
również może nabierać określonego znaczenia. Miejsce,
które wybraliśmy do zamieszkiwania staje się w pewnym
sensie naszą małą ojczyzną, o którą powinniśmy dbać
współdecydując o jej losach. Pamiętajmy, że udział w zebraniach samorządowych oraz spółdzielczych nie jest naszym obowiązkiem, lecz niezmiernie ważnym przywilejem.
Warto z niego korzystać, by współuczestniczyć w budowaniu otaczającej nas przestrzeni, która czy tego chcemy czy
nie, również jest naszym domem.
Krzysztof Krzysztoń
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Gołębie na balkonie – jak się ich pozbyć?
Gołębie – prawdziwa zmora polskich miast.
Szczególnym problemem stają się jednak wtedy,
gdy upodobają sobie akurat nasz balkon. Serwis
Homla.pl podpowiada, jak sobie z nimi poradzić.
Gołębie – prawdziwa zmora polskich miast /Homla.pl

dzięki którym ptaki nie będą mogły wylądować. Również
one nie prezentują się jednak zbyt pięknie.

Odstrasz ptaki, nim się zadomowią
Innym pomysłem, który można połączyć z siatką lub stosować osobno, są różnego typu odstraszacze. Modeli jest
wiele. Z domowych sposobów sprawdzą się m.in. szeleszczące na wietrze kawałki połyskliwej folii, łopoczące reklamówki lub szmatki, a także kolorowe dziecięce wiatraczki.
Możemy też zakupić realistyczne modele ptaków drapieżnych, najlepiej takie, które co jakiś czas emitują krzyki sów
lub jastrzębi.
Odstraszacze nie są jednak pozbawione wad. Trzeba
bowiem pamiętać, że należy je co jakiś czas wymieniać na
inne, ponieważ gołębie z czasem przyzwyczajają się i przestają bać. Większość ostraszaczy wygląda też mało estetycznie, a wydające odgłosy modele ptaków mogą z kolei
przeszkadzać sąsiadom.

Zastosuj zapachy i chemię
Gołębie – źródło wielu problemów
Każdy właściciel balkonu, na którym zadomowiły się gołębie dobrze wie, jak uciążliwi są to goście. Ptaki nie tylko
hałasują, szczególnie w okresie godowym, ale też brudzą.
Jeżeli gołębie założą na balkonie gniazdo, pojawiają się
dalsze kłopoty: walające się wszędzie patyki i pióra, brzydki
zapach i polujące na pisklęta drapieżne gawrony.
Co gorsza, gołębie często przenoszą choroby, przez
co stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Obecność
ptaków oznacza ryzyko zarażenia się m.in. salmonellozą,
boreliozą, ornitozą i aspergilozą, a do tego ptaki mogą chorować na pasożyty takie jak tasiemiec, nicień, glista, ptaszyniec i obrzeżek. Przypadki zarażeń ludzi są na szczęście
rzadkie, ale jednak się zdarzają. Trudno w tej sytuacji dziwić
się Anglosasom, którzy w swoim języku przezwali te ptaki
„latającymi szczurami”.

Osiatkuj balkon, zamontuj kolce
Jeśli chcemy uniknąć problemu z nieproszonymi ptasimi
gośćmi, w pierwszej kolejności musimy zadbać o profilaktykę. Właściciele balkonów zabudowanych w dużej mierze
mają problem z głowy – ptaki nie dostaną się łatwo do
środka i raczej nie będą skłonne zakładać w takim miejscu
gniazda. Gorzej jest w przypadku balkonów niezabudowanych. Najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem
jest siatka, która powstrzyma gołębie od odwiedzin.
Siatka może jednak nie zapobiec przysiadaniu ptaków
na balustradzie, a do tego utrudni cieszeniem się widokiem
z balkonu. Na ten pierwszy problem pomogą spotykane
w wielu budynkach użyteczności publicznej stalowe kolce,
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Inną z metod odstraszających gołębie są niektóre zapachy.
Z woni naturalnych warto wymienić przede wszystkim naftalinę – większość gołębi jej nie znosi. Zadziałają również
specjalne preparaty zapachowe do nabycia w sklepach.
Trzeba tylko pamiętać, by przed zastosowaniem tego typu
środków dokładnie oczyścić balkon z gołębich odchodów
i piór – w przeciwnym razie uznają one balkon za „swój” nawet mimo nieprzyjemnego zapachu.
W części przypadków sprawdzi się również wyszorowanie balkonu i balustrady Domestosem lub innym lekko żrącym środkiem – jego drażniące właściwości szybko
zniechęcą ptaki do lądowania. Samo w sobie to rozwiązanie raczej nie przepędzi gołębi na dobre, ale w połączeniu
z odstraszaczami powinno się okazać skuteczne.

Co z gniazdami?
Na koniec warto zadać pytanie, co zrobić, gdy ptaki szykują
się do założenia gniazda. Rozwiązaniem jest w takich przypadkach codzienna kontrola i natychmiastowe usuwanie
wszelkich znalezionych patyków i innych materiałów. Jeśli
usuniemy zaczątki gniazda kilka razy z rzędu, gołębie najprawdopodobniej poszukają sobie innego miejsca.
Pamiętajmy jednak, że zgodnie z polskim prawem nie
wolno usunąć gołębiego gniazda, w którym znajdują się
już jaja lub pisklęta. Jeśli na takie trafimy, będziemy mogli
pozbyć się go legalnie dopiero wtedy, gdy ptaki odchowają młode.

przedruk: http://biznes.interia.pl/budownictwo/news/
golebie-na-balkonie-jak-sie-ich-pozbyc,2572860,4209
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Parkingowa niesprawiedliwość
Problem braku dostatecznej ilości miejsc
postojowych jest jedną z największych bolączek
każdego kierowcy. Odczuwamy go poszukując
wolnego miejsca parkingowego przy swoim
budynku mieszkalnym, jak również poruszając się
w innych dzielnicach miasta. Samochodów wciąż
przybywa i nie ma skutecznego sposobu, aby ten
problem został całkowicie rozwiązany. Na parkingi
podziemne lub piętrowe po prostu nas nie stać,
a budowanie kolejnych miejsc postojowych
kosztem terenów zielonych coraz częściej
napotyka na zdecydowany, społeczny opór. Nie
pozostaje nam nic innego, jak sprawiedliwie dzielić
się tym, co obecnie posiadamy, jednocześnie
poszukując odpowiednich terenów na budowanie
nowych parkingów i miejsc postojowych.
Niestety z tym dzieleniem się w praktyce różnie bywa.
Widok pustych, odgrodzonych szlabanami parkingów,
charakterystyczny dla osiedli nowego miasta nasuwa
w tym temacie wiele wątpliwości. Rozumiem, że jest to
czyjś prywatny teren, jednak zastanawiam się gdzie w danej chwili parkują auta osób zagradzających wstęp na własny parking. Nie wierzę, że nie zdarza się tym kierowcom
parkować na terenach będących własnością innych osób,
gdyż w końcu każdy parking ma jakiegoś właściciela. Osobiście jest to dla mnie przejaw zwykłego cwaniactwa, które
na szerszą skalę może stać się społecznie szkodliwe. Nie
wyobrażam sobie, aby na terenie miasta każdy właściciel
bezwzględnie zagrodził własny parking, ponieważ takie
postępowanie w określonym stopniu utrudniłoby ruch
w całym mieście.
Ktoś pewnie powie, że przecież można swobodnie postawić samochód na parkingach będących własnością miasta, jednak nie do końca można się z tym stwierdzeniem
zgodzić. Niedawno miałem okazję przekonać się o tym
osobiście podejmując próbę zaparkowania samochodem
na pustym parkingu osiedla Planty, przy budynku jednej
ze Wspólnot Mieszkaniowych. Niestety zakończyło się to
dla mnie nieprzyjemną sytuacją, w wyniku której zostałem skarcony przez podenerwowanego starszego pana.
Wysłuchując kilku, delikatnie mówiąc, nieprzyjemnych
słów dostrzegłem znak informujący o tym, że jest to parking przeznaczony dla mieszkańców konkretnej Wspólnoty Mieszkaniowej. Oczywiście przeprosiłem i odjechałem,
jednak zawodowa dociekliwość nie dała mi spokoju. Jeszcze tego samego dnia sprawdziłem, że zatoka na której
chciałem zaparkować jest w całości położona na terenie
miejskim. Podejrzewam, że tego typu przypadek nie jest
jednostkowy, ponieważ część Wspólnot Mieszkaniowych
na terenie miasta Zamościa nie posiada własnego terenu.

Własnością Wspólnoty jest wyłącznie teren bezpośrednio pod budynkiem, mierzony po jego obrysie. W tym
miejscu nasuwa się pytanie o zasadność tworzenia ograniczeń w możliwości zaparkowania pojazdu na terenach
utrzymywanych oraz remontowanych przez nas wszystkich. Mam tutaj na myśli każdego mieszkańca miasta Zamościa, który tu mieszka, pracuje i płacąc podatki składa
się na utrzymanie miejskiej infrastruktury. Nie wierzę, że
Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymując prawo wyłącznego
korzystania z parkingów miejskich wnoszą z tego tytułu
jakieś dodatkowe opłaty. Wprowadzenie tego typu opłat
byłoby w pełni uzasadnione, ponieważ tylko w ten sposób
zwróciłyby się koszty utrzymania i remontów przekazanej
Wspólnocie Mieszkaniowej do indywidualnego użytkowania infrastruktury.
Wspomniana w tytule niesprawiedliwość to także fakt,
że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowych zmuszeni są
sami ponosić koszty remontów i utrzymania parkingów
osiedlowych, które w dużej części są dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. Przykładem może służyć wyremontowany na koszt Spółdzielni Mieszkaniowej duży
parking na osiedlu Orzeszkowej, usytuowany przy ulicy
Piłsudskiego obok największego w mieście bazarku warzywnego. Paradoksalnie za teren udostępniony wszystkim
zamościanom Spółdzielnia musi wnosić na rzecz miasta
podatek od nieruchomości, stanowiący dodatkowy koszt
finansowy.
A może rozważając aspekt społeczny zasadne byłoby
zwolnienie z takiego podatku wszystkich właścicieli terenów udostępniających je do ogólnego użytku, a podwyższenie tego typu opłat pozostałym właścicielom, którzy
własne tereny zagradzają. Takie rozwiązanie byłoby uczciwe i z pewnością bardziej sprawiedliwe.
Jeżeli nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o pieniądze. Każdy chciałby ze wszystkiego korzystać, najlepiej
indywidualnie, i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Niestety utrzymanie infrastruktury zewnętrznej jest
bardzo kosztowne. Nie chodzi tutaj wyłącznie o koszty
budowy, remontów, napraw oraz utrzymania czystości na
osiedlowych drogach, parkingach i zatokach postojowych.
Bardzo kosztowne jest również utrzymanie w należytym
stanie technicznym i porządkowym chodników oraz konserwacja i utrzymanie terenów zieleni osiedlowej. Mieszkańcy Spółdzielni solidarnie ponoszą tego typu koszty i ta
zasada powinna obejmować również właścicieli wszystkich wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli coś jest własnością
miasta, czyli ogółu mieszkańców, wszyscy powinniśmy
mieć równe prawa aby z tego korzystać. Taka sprawiedliwość jest oczywista i zasadna, zarówno ekonomicznie, jak
również społecznie.
Krzysztof Krzysztoń
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Użytkowanie wieczyste – projekt nowych rozwiązań
Prezes Rady Ministrów w dniu 27 czerwca 2018 r. zwrócił
się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu pod obrady Sejmu projektu ustawy: – „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.”
DRUK nr 2673. Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac
legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt wykonuje orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego: Sygnatura orzeczenia: K 29/13.
Posiada OPINIĘ dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Zagadnienie użytkowania
wieczystego gruntu jest problemem złożonym zarówno
w samym aspekcie prawnym materii, jak też możliwościami korzystania z takiego gruntu. Jest to swoistego rodzaju
prawo korzystania z gruntu w zakresie jego np. zabudowy,
przy czym grunt na którym zostaje wzniesiona zabudowa
nie jest własnością realizującego daną zabudowę. Na tym
tle dochodziło i dalej tak się dzieje, do wielu nieporozumień,
w tym także do rozstrzygnięć w postępowaniu sądowym.
Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw
użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w szczególności na rzecz członków
wspólnot mieszkaniowych. Projekt zakłada również znaczące ograniczenie ustanawiania nowych praw użytkowania
wieczystego na cele mieszkaniowe. Propozycje zawarte
w tym projekcie ustawy realizują oczekiwania licznej grupy
użytkowników wieczystych gruntów wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe, którzy od wielu lat napotykają na niemożliwe do przezwyciężenia problemy przy próbach uzy-

skania najsilniejszego prawa rzeczowego do gruntu. Równocześnie projektowane przepisy uwzględniają systemowe
zasady funkcjonowania samorządów i Skarbu Państwa, czyli
obecnych właścicieli gruntów, zapewniając wynagrodzenie za wyzbycie się prawa własności na rzecz użytkownika
wieczystego. Należna właścicielom zapłata za grunt będzie
oparta o dotychczasowy system odpłatności corocznej. Zatem nie będzie obciążała użytkowników wieczystych ponad
dotychczasowe zobowiązania z tego tytułu, a dodatkowo
umożliwi zaplanowanie płatności w budżetach domowych.
Najważniejszą korzyścią dla beneficjentów ustawy (w szczególności właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych)
będzie przewidywalność wysokości opłat przekształceniowych, które zastąpią zmienne (często gwałtownie zwiększające się) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w swoim uzasadnieniu
trafności tego projektu ustawy podnosi następujące
pozytywne rozwiązania:
1. Zapewnienie stabilności prawnej osobom zamieszkującym na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste poprzez wzmocnienie prawa do gruntu
pod budynkiem /lokalem mieszkalnym.
2. Wyeliminowanie dotychczasowych problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
3. Rozwiązanie problemów z przekształcaniem udziałów
w prawie użytkowania wieczystego, związanych z odrębną własnością lokali, w udziały w prawie własności
gruntu, w przypadku zabudowy nieruchomości budynkami wielolokalowymi na cele mieszkaniowe.
Władysław Chomicki

Pomoc osobom starszym
Władze S.M. im. W. Łukasińskiego słyną z tego, że starają się na wszelkie możliwe sposoby wspierać mieszkańców
swoich osiedli. Jest to szczególnie ważne w przypadku samotnych, starszych ludzi, których z każdym rokiem, statystycznie przybywa. Nie każdego emeryta czy rencistę stać
na wynajęcie profesjonalnej opiekunki. Często także nie ma
takiej potrzeby, ponieważ starsza osoba nie wymaga stałej
opieki. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie
z oferowanego przez S.M. wsparcia w formie wolontariatu.
Jeśli jesteś samotną, starszą osobą możesz poprosić
o pomoc na przykład w robieniu zakupów, wykonaniu
drobnych porządków, przygotowaniu posiłku czy organizacji wizyty u lekarza.
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Są ludzie, którzy dobrze czują się w samotności, jednak
większość z nas łaknie towarzystwa drugiej osoby. O ile
przyjemniejsze, od samotnego, jest na przykład wspólne
spacerowanie, czytanie książki czy prasy. Nawet zwykła
rozmowa, czy banalne dotrzymanie towarzystwa przez
miłą, życzliwą osobę, może dać wiele radości.
Gorąco zachęcam starsze osoby, aby nie wstydziły się
i nie żywiły żadnych obaw przed zgłoszeniem się do Spółdzielni, celem uzyskania bezpłatnej pomocy w wyżej opisanym zakresie.

Eryk Janicki
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Podsumowanie kampanii informacyjnej
– „propozycja ubezpieczenia mieszkania przy czynszu”
Wzrost popularności wszelkiego rodzaju polis ubezpieczeniowych stał się faktem. Dotyczy to ubezpieczeń majątkowych,
jak również ochrony odpowiedzialności cywilnej. Taki stan
można tłumaczyć wzrostem świadomości związanej ze skutkami niepożądanych zdarzeń, które bez ochrony ubezpieczeniowej mogą narazić nas na bardzo duże koszty. Odpowiednio
dobrana polisa jest w stanie zabezpieczyć nas w przypadku
w zasadzie każdego zdarzenia w wyniku którego poniesiemy
stratę materialną lub finansową. Co bardziej istotne taka polisa
będzie chronić naszą odpowiedzialność, gdy umyślnie lub nawet bez naszej winy wyrządzimy komuś szkodę.
Na rynku funkcjonuje wiele firm i podmiotów świadczących cały wachlarz usług ubezpieczeniowych. W zasadzie
tylko osoba dobrze zorientowana w temacie byłaby w stanie ocenić jakość oraz skuteczność wszystkich oferowanych
w tym zakresie usług. Jeżeli już zdecydujemy się na jakiekolwiek ubezpieczenie niezmiernie ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami oferty. Byłoby dobrze, gdybyśmy mieli zaufanie do osoby która nas ubezpiecza, abyśmy otrzymali
możliwie najlepszy produkt za najbardziej korzystną cenę.
Najwłaściwszym określeniem oddającym istotę w zasadzie większości polis ubezpieczeniowych jest sformułowanie „ubezpieczenie szyte na miarę”. Oznacza ono, że każda
polisa powinna być indywidualnie dopasowana do naszych
potrzeb. Mówiąc w dużym uproszczeniu, jeżeli chcemy ubezpieczyć rzecz mającą określoną wartość suma ubezpieczenia
powinna odpowiadać tej wartości. Jeżeli zdecydujemy się na
niższą sumę ubezpieczenia w razie np. utraty rzeczy otrzymamy zwrot wyłącznie do wysokości sumy ubezpieczenia, czyli
oczywiście mniej. Pozbawione sensu jest ubezpieczanie rzeczy wybierając sumę ubezpieczenia wyższą od wartości rzeczy, a niestety takie przypadki się zdarzają. Przykładem może
być polisa ubezpieczenia mieszkania, w której elementy stałe
budynku oraz ruchomości domowe są ubezpieczone na co
najmniej dwukrotną ich wartość. Ponieważ wysokość sumy
ubezpieczenia przekłada się wprost na wysokość składki taka
polisa jest najogólniej mówiąc przepłacona. Zdecydowanie
inaczej powinniśmy podchodzić do ubezpieczenia naszej
odpowiedzialności cywilnej. Ponieważ ewentualne straty będące wynikiem wyrządzonej przez nas szkody są trudne do

przewidzenia, powinniśmy dążyć, aby suma ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej była jak najwyższa. Mając to na
uwadze warto przeanalizować warunki obecnie posiadanej
polisy, aby w razie konieczności zawierając kolejną dopasować ją do własnych, indywidualnych potrzeb.
Jeżeli nie posiadamy dostatecznej wiedzy lub szukamy
ubezpieczenia dobrego i sprawdzonego warto rozważyć zawarcie polisy dobrowolnego ubezpieczenia mieszkania ze
stawką płatną miesięcznie tzw. „przy czynszu”. Warunki tego
ubezpieczenia są jasne, czytelne i poza drobnymi korektami od kilku lat nie uległy zmianie. Ponieważ tego typu polisy towarzyszą naszym mieszkańcom od dawna znana jest
również sprawność oraz skuteczność w zakresie likwidacji
ewentualnych szkód. Ponieważ w rozmowach prowadzonych
z mieszkańcami sygnalizowana była potrzeba poinformowania o możliwości zawarcia takiej polisy w miesiącu kwietniu
i maju bieżącego roku osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni otrzymały pisemną propozycję zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia mieszkania ze stawką płatną miesięcznie.
Podsumowując rezultaty przeprowadzonej kampanii informacyjnej mające swoje potwierdzenie w ilości zawartych nowych wniosków można z całą odpowiedzialnością stwierdzić,
że decyzja dotycząca wprowadzenia możliwości dobrowolnego ubezpieczenia mieszkania płatnego razem z należnościami za mieszkanie była słuszna i w pełni uzasadniona. Podczas kampanii informacyjnej z takiej możliwości skorzystało
ponad 14% właścicieli mieszkań w zasobach naszej Spółdzielni. Obecnie co trzeci właściciel lokalu posiada taką polisę.
Powyższe nie oznacza, że ubezpieczenie mieszkania
jest czymś koniecznym. Każdy właściciel lokalu może zawrzeć taką polisę lub nie, a podejmując decyzję o ubezpieczeniu ma pełną swobodę wyboru ubezpieczyciela oraz
warunków zawartych w polisie.
Awarie oraz zdarzenia losowe były, są oraz będą zdarzały się w przyszłości i nikt nie jest w stanie przewidzieć
ich czasu, miejsca, a przede wszystkim następstw. Osób
posiadających ubezpieczenie mieszkania ten problem na
szczęście już nie dotyczy, ponieważ za skutki tych awarii
i zdarzeń odpowiada ich ubezpieczyciel.
Krzysztof Krzysztoń
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Posłowie chcą usunąć całą branżę jednym przepisem
Czwartek, 17 maja 2018
Do Sejmu wpłynął niedawno poselski projekt ustawy,
której tematem jest ochrona zwierząt w Polsce.
Pomiędzy paragrafami umieszczony został jeden zapis,
zakazujący stosowania kolców do odstraszania ptaków
miejskich, w tym przede wszystkim gołębi. Nie tylko
likwiduje on całą branżę związaną z zabezpieczaniem
budynków przed ptactwem, ale niesie też ze sobą wiele
negatywnych konsekwencji dla mieszkańców miast.
Kontrowersyjny przepis, który został zawarty w projekcie
ustawy, znacznie rozszerza definicję znęcania się nad zwierzętami, przez co zabronione będzie „montowanie na elementach budynków urządzeń mogących powodować zranienie
lub okaleczenie ptaków, w szczególności kolców lub drutów”.
Kolce do odstraszania ptaków są powszechnie stosowanym w polskich miastach sposobem zabezpieczenia nieruchomości – zobaczyć je można na dworcach kolejowych,
budynkach administracji publicznej, a także na zabytkach.
Często sięgają po nie także prywatni administratorzy
nieruchomości, a nawet zwykli mieszkańcy, którzy chcą
zabezpieczyć swoje balkony przed wizytą nieproszonych,
skrzydlatych gości.

Potwierdzona nieszkodliwość
Największe kontrowersje budzi fakt uznania kolców za element mogący zranić bądź zabić ptaki. Zarówno środowiska
akademickie i naukowe, jak i państwowy Departament Ochrony Przyrody były zgodne co do tego, że kolce zamontowane
na budynku nie stanowią dla gołębi żadnego zagrożenia.
– Gołębie posiadają znakomity wzrok i widząc zabezpieczoną kolcami powierzchnię – odlatują.
Ponadto same kolce również nie czynią gołębiom takiej
szkody, jaką zakłada ustawodawca. Za pomocą eksperymentów
udowodniono, że upierzenie gołębi, które miało styczność z kolcami, wraca do naturalnego kształtu i dalej pełni swoją funkcję.
Gdyby kolce stanowiły realne zagrożenie dla ptaków,
codziennie, we wszystkich miastach, trzeba by ściągnąć
martwe osobniki z instalacji, co czyniłoby system skrajnie
nieopłacalnym – mówi Paweł Ćwierzyński z firmy BirdSystem, firmy zajmującej się profesjonalnym zabezpieczeniem budynków przed ptakami.
Powstaje więc pytanie, skąd u twórców ustawy przeświadczenie o tym, że ptaki są ranione przez kolce. – Według opinii
Departamentu Ochrony Przyrody zranienie przez kolce może
wystąpić tylko w bardzo specyficznych warunkach, kiedy ptak
jest w złej kondycji fizycznej, bardzo chory lub wycieńczony.
Możliwe jest także, że śmierć zwierzęcia nastąpi powyżej
instalacji i ciało spadając, nabije się na nią. Idąc tym tropem,
należałoby zakazać samochodów – o ile częściej martwe
zwierzęta widać na drogach niż na gzymsach? – dodaje Paweł Ćwierzyński.
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Zapis z pożytkiem dla... kogo?

Kolce przeciwko gołębiom pełnią w polskich miastach
wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim – pozwalają
utrzymać czystość budynków, na których są zamontowane. Zwiększona liczba ptasich odchodów to nie tylko obciążenie dla budżetu miasta, które jest odpowiedzialne za
utrzymanie przestrzeni publicznej w czystości, ale powoduje także problem natury sanitarnej.
Nieczystości, które pozostawiają po sobie miejskie ptactwo, to siedlisko dla wielu bakterii i niebezpiecznych dla ludzi drobnoustrojów. Ponadto, brak zabezpieczeń oznacza
niekontrolowany wzrost liczby gołębi. – Dla przykładu, już
teraz co 11 mieszkaniec Wrocławia to gołąb.
Stosowanie kolców pozwala regulować populację ptaków, uniemożliwiając im zakładanie gniazd w centrach miast.
Po wprowadzeniu zakazu liczebność gołębi może
znacznie wzrosnąć, co odbije się negatywnie na komforcie
życia mieszkańców, prowadzenia biznesu i turystycznej
atrakcyjności wielu metropolii. Kosztów z tym związanych
nie da się policzyć – mówi Paweł Ćwierzyński z BirdSystem.

Branża z widmem zagłady

Duża ogólność zapisu sprawia, że jego wdrożenie w życie
w obecnym kształcie jest praktycznie niemożliwe. Przede
wszystkim – okres od momentu podpisania ustawy do jej wejścia w życie (vacato legis) wynosi jedynie miesiąc. W tak krótkim czasie we wszystkich polskich miastach należałoby zebrać i zutylizować tysiące kilometrów bieżących instalacji.
Jest to zadanie niewykonalne ze względu na to, że
większość kolców zamontowana jest w miejscach bardzo
trudno dostępnych, np. na dużych wysokościach.
Ponadto, przepis ten zwyczajnie uniemożliwia działanie wielu firmom zajmującym się ochroną przed ptakami.
– Ustawodawca zdaje się nie zwracać uwagi na to, że tym
jednym zapisem zabija całą, prężnie działającą branżę polskiej gospodarki. Przez to pracę straci wielu ludzi, a jeżeli
przepis ten zostanie zmieniony np. za parę lat, to odbudowanie obecnej pozycji rynkowej będzie niewykonalne –
mówi Paweł Ćwierzyński z BirdSystem.
Kolejnym zarzutem w stronę twórców projektu jest fakt,
że na żadnym etapie jego powstawania zmiany, które tak
drastycznie wpływają na działanie branży, nie były konsultowane z jej przedstawicielami.
Co więcej, w uzasadnieniu przeczytać można, że
kolce są usuwane ze względu na swoją „archaiczność”,
podczas gdy takie rozwiązania są z powodzeniem
stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
W żadnym też nie jest zabronione ze względu na możliwość ranienia ptactwa.
przedruk: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/poslowie-chca-usunac-cala-branze-jednym-przepisem,2569101,4199
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Warto powalczyć o kolejne inwestycje
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
W dniu 14 czerwca 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków zawierających propozycje projektów do zrealizowania w ramach kolejnej, piątej już edycji Budżetu Obywatelskiego. Poprawnie wypełnione formularze projektów
można składać do dnia 15 lipca w Biurze Obsługi interesanta Urzędu Miasta Zamość, siedzibach właściwych zarządów
osiedli lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres:
budzetobywatelski@zamosc.pl. Propozycję projektu może
zgłosić minimum 10 mieszkańców. Projekt powinien dotyczyć wyłącznie osiedla, w którym zamieszkuje zgłaszający
mieszkaniec miasta Zamościa.
W 2019 roku na wykonanie zadań realizowanych w ramach środków Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 1,6
mln złotych. Ponieważ osiedli jest 16, każde otrzyma równą kwotę wynoszącą 100 tys. złotych. Za te środki finansowe Miasto Zamość zrealizuje takie zadanie, które zgłoszą,
a następnie przegłosują mieszkańcy danego osiedla. Dla
każdego z nas jest to okazja do spełnienia naszych indywidualnych oczekiwań związanych np. z poprawą warunków
zamieszkiwania w osiedlu.
Głosować na poszczególne projekty możemy za pośrednictwem Internetu lub tradycyjnie poprzez wrzucenie
głosu do urny podczas zebrania osiedlowego. W przypadku skorzystania z obydwu form jednocześnie oba głosy
zostaną uznane za nieważne. W głosowaniu może wziąć
udział każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu głosowania
ukończył 16. rok życia. Swój głos można oddać wyłącznie
na jeden projekt dotyczący osiedla, w którym osoba głosująca zamieszkuje.
Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest bardzo
duże, czego dowodem może być liczba składanych projektów. W ubiegłym roku zgłoszono łącznie na terenie całego
miasta 37 wniosków. Propozycje mieszkańców najczęściej
dotyczyły wykonania nowych lub remontu istniejących
ciągów pieszych, ulic oraz parkingów, a także placów zabaw dla dzieci. Na największym osiedlu zasobów naszej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedlu Orzeszkowej-Reymonta, imponującą liczbą 245 głosów wybrany został remont
i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9.
Taki wynik głosowania pokazał, że realizacja tego konkretnego wniosku jest dla mieszkańców bardzo ważna oraz potrzebna. Tym bardziej, że zgodnie z deklaracjami twórców
projektu oraz Zarządu Osiedla położony na ogrodzonym
terenie przedszkola miejskiego wyremontowany i doposażony plac zabaw będzie ogólnie dostępny dla wszystkich
dzieci zamieszkałych na osiedlu.
Analizując treść poszczególnych projektów warto zwrócić uwagę na zawarte w nich elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo osób zamieszkałych w osiedlu.

Właśnie względy bezpieczeństwa zmotywowały mieszkańców osiedla Planty do wyboru projektu obejmującego instalację kamer monitoringu.
Czekając na realizację zadań wybranych w ubiegłym
roku powoli powinniśmy zastanawiać się co można byłoby
wykonać za środki finansowe przyznane w kolejnej edycji
Budżetu Obywatelskiego. Potrzeby z pewnością są nieograniczone, jednak warto wybrać najpilniejsze zadania,
zgłosić je, a następnie wspólnymi siłami skutecznie przegłosować.
Na osiedlu Planty mógłby to być remont parkingu położonego po południowej stronie budynków Peowiaków
78 i 80, którego stara, zniszczona i nierówna nawierzchnia
sprzyja powstawaniu podczas opadów trudnych do pokonania zastoisk wody.
Na Osiedlu Szwedzka-Brzozowa przydałby się remont
nierównej nawierzchni drogi osiedlowej, wraz z zatoką
parkingową, prowadzącej od ulicy Brzozowej do budynku
Brzozowa 26.
Na osiedlu Wiejska konieczny jest natychmiastowy remont drogi, stanowiącej jednocześnie ciąg pieszo-jezdny,
łączącej ulicę Wspólną z zespołami garaży oraz domków
jednorodzinnych. Bardzo nierówna nawierzchnia z licznymi ubytkami stwarza poważne zagrożenie w ruchu pojazdów, a przede wszystkim osób pieszych.
Wkrótce poznamy wszystkie zgłaszane obecnie projekty,
które przed opublikowaniem zostaną poddane weryfikacji
pod kątem możliwości ich realizacji. Chodzi tutaj o kwestie
formalno-prawne oraz określenie szacunkowego kosztu, który nie może przekroczyć przyznanej danemu osiedlu kwoty.
Po publikacji ostatecznej listy zaproponowanych zadań
zachęcam do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych projektów. Jeżeli uznamy, że żadna ze zgłoszonych
propozycji nie zadawala naszych oczekiwań, to może
mimo wszystko warto oddać swój głos kierując się zasadą
solidaryzmu z naszymi sąsiadami. Głosując na zadanie, które jest ważne dla innych mieszkańców naszej Spółdzielni
być może w przyszłości będziemy mogli liczyć na ich głos
popierający ważny dla nas projekt.
Wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, dlatego
w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego powinniśmy wykorzystać tą siłę.

Krzysztof Krzysztoń
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Zestarzeć się z godnością
W świecie Zachodu proces starzenia się jest uważany
wyłącznie za schyłkowy okres życia, kiedy to słabnie kondycja fizyczna, pojawiają się choroby przewlekłe i problemy psychiczne. Jednakowoż niekoniecznie tak musi być.
Wiele osób zachowuje siły fizyczne i sprawność umysłową
do późnego wieku, co jest związane z ich osobistą konstytucją, którą dziedziczymy po rodzicach i nie mamy na
nią wpływu. Istnieje jednak cały wachlarz zachowań, przez
podjęcie których możliwe jest znaczne przedłużenie życia
i utrzymanie zadowalającej witalności i kondycji umysłowej. Nawet jeśli siły i sprawność zaczynają nas opuszczać,
zawsze możemy zrekompensować to mądrością zdobytą
przez całe życie. W wielu kulturach starsi ludzie do dzisiejszych czasów traktowani są z należnym im szacunkiem.
W Europie czy Ameryce temat starzenia się jest wstydliwy,
a nawet traktowany jak tabu. Nie tylko w Polsce brakuje
lekarzy specjalizujących się w gerontologii i posiadających odpowiednią wiedzę oraz wystarczająco dużo czasu,
aby poświęcić go wiekowemu pacjentowi. Dzieci oddają
rodziców do domów opieki pod pretekstem zapewnienia
im tam lepszej opieki. Jest to sprzeczne z naszą słowiańską tradycją. Ludzie starsi mogą być pełnowartościowymi
członkami rodziny i społeczeństwa. Aby tak się działo powinni skupiać się na wartościach duchowych, ponieważ
w tej sferze będzie im najłatwiej „zabłysnąć”. Dobrym pomysłem jest korzystanie z doświadczeń całego swojego życia i pomaganie członkom rodziny i innym osobom w rozwiązywaniu trudnych problemów. Opieka nad wnukami
i wprowadzanie ich w tajniki dobrego wychowania może
dać wiele satysfakcji.
Zasadnicze znaczenie dla starszych osób, które chcą
przedłużyć swoje życie i pozostać w dobrej kondycji psychofizycznej ma sposób odżywiania. Ludzie w podeszłym
wieku mają problemy z właściwym wchłanianiem się substancji odżywczych, które są niezbędne do budowania
energii życiowej.
Do problemów, które najczęściej dotykają osoby starsze należą: nerwowość, niepokój, lęki, zmniejszenie apetytu, bezsenność, zaparcia, wrażliwość na zimno, osłabienie witalności, nietrzymanie moczu. Do tego dochodzą
choroby przewlekłe, nabyte wcześniej. Są to na przykład:
cukrzyca, reumatyzm, nadciśnienie, przewlekłe zapalenie
zatok, wszelkiego rodzaju kłopoty z układem pokarmowym, kamica nerkowa, różne niedomogi układu krążenia,
oddechowego i wiele innych.
Do najważniejszych zaleceń dietetycznych dla osób
w wieku emerytalnym należy unikanie przejadania się.
Nigdy nie powinno się najadać do syta. Dzięki temu układ
pokarmowy nie będzie przeciążony i lepiej poradzi sobie
z trawieniem jedzenia i pozyskiwaniem z niego substancji
odżywczych. Równie ważne jest, aby ostatni posiłek nie był
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spożywany zbyt późno i nie był obfity. Najlepiej byłoby,
aby zasiadać do kolacji nie później niż o godzinie 17.
Ważną zasadą dla wszystkich, a szczególnie dla starszych ludzi, jest unikanie gwałtownych zmian w diecie.
Nawet jeśli przestawiamy się na zdrowsze żywienie, należy
dokonywać tych zmian stopniowo i obserwować reakcje
organizmu.
W diecie osób w podeszłym wieku powinny dominować produkty lekkostrawne. Jeśli występują problemy
z uzębieniem i niemożliwe jest właściwe przeżuwanie pokarmu, należy podawać go w formie zmiksowanych kremów, przecierów lub dobrze rozgotowane.
Celem zachowania dobrego zdrowia osoby w podeszłym wieku powinny unikać produktów wybitnie osłabiających siły życiowe. Najbardziej niewskazane są: cukier i wszelkie wyroby przygotowane na jego bazie, nadmiar białej soli,
margaryna i tanie oleje płynne, używki typu kawa, herbata,
alkohol, a także wszelkiego rodzaju gotowe dania wytwarzane przemysłowo i sprzedawane w supermarketach. Dobrze
jest unikać smażenia i grillowania i na stałe wprowadzić do
diety pełnowartościowe, zimnotłoczone oleje, na przykład
olej lniany, oliwę z oliwek czy olej z pestek dyni.
Należy także zdecydowanie zmniejszyć ilość produktów, które mają działanie mocno ochładzające organizm.
Są to: surowe owoce, warzywa, soki, produkty mleczne,
które dodatkowo przyczyniają się do wytwarzania w organizmie śluzu, będącego powodem wielu problemów zdrowotnych.
Ludzie starsi nie powinni jeść zbyt wiele mięsa, które bardzo obciąża układ trawienny, układ krążenia i oddechowy.
Niezmiernie ważne jest dostarczanie wszelkiego rodzaju minerałów, pochodzenia naturalnego, których źródłem
mogą być na przykład pyłek czy mleczko pszczele lub algi
w rodzaju chlorelli.
Podstawą diety starszych osób powinny być produkty
bogate w błonnik, który zapewnia prawidłową pracę układu pokarmowego i krążenia. Najbardziej polecane są pełnoziarniste zboża, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy,
nasiona i niewielka ilość lokalnych owoców.
Wiele osób w starszym wieku chudnie i stają się jakby
„zasuszone”. Jest to związane z utratą aspektu Yin nerek.
Można temu zaradzić spożywając więcej następujących
produktów: kasza jaglana, kasza jęczmienna, pszenica, ryż,
quinoa, amarantus, wodorosty, tofu, fasola czarna i czerwona, fasolka mung, buraki, fasolka szparagowa, jagody,
jeżyny, winogrona, maliny, banany, arbuzy, morwa, ziemniaki, chlorella, spirulina, czarny sezam, jajka, mleko i sery
kozie, małże, ostrygi, sardynki, kaczka, wołowina.
Innym aspektem energii, związanej z nerkami i wyjątkowo mocno słabnącym w procesie starzenia się jest Jing.
Można go odbudować poprzez wprowadzenie do diety od-
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powiednich, wzmacniających go toników. Najskuteczniejsze z nich to: migdały, orzechy włoskie, chlorella, klarowane
masło, pyłek i mleczko pszczele, łosoś, kurczak i wątroba.
Niezbędnym warunkiem pogodnego starzenia się jest
zachowanie odpowiedniej sprawności ruchowej poprzez
uprawianie indywidualnie dobranej aktywności fizycznej.
Następnym bardzo ważnym zadaniem do wykonania jest
unikanie sytuacji stresowych, które zaburzają sprawne
działanie wielu układów w organizmie i przyczyniają się do
powstawania chorób. Stała aktywność umysłowa, czyli na
przykład czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek czy
dyskutowanie na różne interesujące tematy, a nawet nauka
języka obcego, może opóźnić proces starzenia się komórek
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mózgowych. Każdy człowiek, niezależnie od wieku, potrzebuje kontaktu z bliskimi osobami; jeśli nie jest to, z różnych
względów, możliwe w rodzinie, należy zaangażować się
w działalność Klubu Seniora lub innej formy dedykowanej
osobom starszym.
Podsumowując, ludzie starsi wcale nie znajdują się na
równi pochyłej, prowadzącej do smutnego, samotnego, pełnego chorób kresu egzystencji. Podjęcie odpowiednich decyzji i konsekwentne wprowadzanie ich w życie może uczynić, że nieuchronna starość będzie radosna, godna i pełna
satysfakcji, czego z całego serca wszystkim Państwu życzę.
Eryk Janicki

Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie
W dniach 8-10 czerwca br. w Jacni k/Zamościa nad
uroczym zalewem odbyły się XVI Ogólnopolskie Zawody
w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego
Związków Zawodowych „BUDOWLANI”. Organizatorem zawodów był ZZ „Budowlani” Zarząd Zakładowy w Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu ubiegłoroczni zwycięzcy imprezy. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn
z całego kraju. Ryby brały dobrze, choć nie zawsze te największe. Zwycięzcą w kategorii drużynowej została Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie, drugie miejsce
zajął ANREM Chęciny, trzecie Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Nowiny. W kategorii indywidualnej najlepszym zawodnikiem
okazał się Rozenbajger Robert reprezentujący Spółdzielnię
Mieszkaniową „OSKARD” z Tych, drugi był Skiba Krzysztof

z Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, trzecie zajął Lewandowski Marek z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Chełmie. Największą rybę zawodów okazał
się karp o wadze 1300 g złowiony przez Leszczyńskiego Antoniego reprezentującego Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.
Łukasińskiego w Zamościu. Ceremonię wręczenia nagród
poprowadził koordynator zawodów Andrzej Cwenk, a puchary, dyplomy, medale oraz nagrody wręczali zawodnikom:
Przewodniczący ZZ „BUDOWLANI” Zbigniew Janowski, Przewodniczący ZZ „BUDOWLANI” Okręgu Lubelskiego Witold
Lal oraz Z-ca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego Jerzy Kość, którzy wcześniej odwiedzili wędkujących na ich stanowiskach. Głównymi sponsorami zawodów
były firmy: Konger, Jaxon oraz Farbacol Nord.

Zwycięska drużyna ChSM z Chełma podczas ogłaszania wyników
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„Szlachetne zdrowie”
Pod takim hasłem Spółdzielnia Mieszkaniowa
imienia Waleriana Łukasińskiego uruchomiła
dla mieszkańców punkt bezpłatnych porad
dietetycznych i zdrowego stylu życia. Każdy,
kto chce poprawić stan swojego zdrowia
i ogólną kondycję, może zadzwonić i umówić
się na spotkanie pod numerem telefonu
794 346 903. Serdecznie zapraszamy!
Punkt działa od maja w Świetlicy Osiedlowej przy ulicy
Orzeszkowej 28 i jest czynny w każdą środę w godzinach
od 830 do 1030. Ze względów organizacyjnych konieczne
jest wcześniejsze zarejestrowanie się przez telefon. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia się na
spotkanie innego dnia i w innych godzinach.
Warto skorzystać z tej propozycji nie tylko dlatego, że
jest ona bezpłatna dla mieszkańców Osiedli S.M. im. W. Łukasińskiego, ale także dlatego że czasem nawet niewielka
korekta w codziennym jadłospisie może przynieść wprost
rewelacyjne rezultaty w poprawie stanu zdrowia. Ogromny potencjał w tym zakresie ma Tradycyjna Chińska Medycyna, której najważniejszą częścią jest właśnie dietetyka.
Wiele osób słyszało o skuteczności chińskich ziół czy akupunktury, ale to właśnie dobór odpowiednich produktów
żywnościowych jest głównym zadaniem lekarza czy terapeuty, stosującego starożytne wskazówki z kanonu medycyn Państwa Środka.
Niezmiernie ważne jest właściwe dobranie artykułów
spożywczych i odpowiedniego sposobu ich przyrządzania,
albowiem każdy z nich może być dla jednej osoby lekiem,
ale innej wyrządzić mniejszą lub większą szkodę. Posiłki
powinny być też zharmonizowane z panującą porą roku.
Latem, na przykład, dozwolone jest spożywanie w większej
ilości niż zimą produktów, które mają działanie ochładzające. Są to głównie warzywa i owoce w stanie surowym.
Upały i duchota, panujące w gorącej porze roku, są
szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i cierpiących
na choroby serca i układu krążenia. I tutaj także włączenie do jadłospisu pewnych produktów może skutkować
zmniejszeniem ilości zasłabnięć, arytmii czy migotania

14

przedsionków. Doskonale wiedzą o tym lekarze i terapeuci
znający wpływ diety na stan zdrowia. Samo zrezygnowanie w tym czasie z alkoholu, papierosów, kawy, czosnku
i ostrych przypraw może zabezpieczyć serce przed niepotrzebnymi perturbacjami, które często kończą się na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Także inne organy pracują mniej sprawnie w określonych warunkach pogodowych. I tak: nerki „nie lubią” zimnej aury, wątroba wiatru, płuca suchego powietrza, a żołądek deszczu i mgły. Znając te uwarunkowania i wiedząc,
jak przy pomocy właściwych produktów żywnościowych,
zrównoważyć negatywny wpływ pogody, możliwe jest
uniknięcie wielu nieprzyjemnych kłopotów ze zdrowiem.
Jest to jednak szeroka i skomplikowana dziedzina wiedzy
i dlatego też, na przykład, korzystanie z porad zawartych
w Internecie, niekoniecznie może okazać się dobrym pomysłem, szczególnie, że często autorami stron www są całkiem przypadkowe osoby, nie posiadające odpowiednich
kwalifikacji.
W krajach zachodnich coraz popularniejszą specjalizacją lekarską jest ta, polegająca na zapobieganiu powstawaniu chorób, co można osiągnąć poprzez zmianę nawyków
żywieniowych. Także polscy lekarze zdają sobie sprawę
z tego, że groźne choroby przewlekłe spowodowane są
głównie złą dietą. Jednak brakuje im odpowiedniej, pogłębionej wiedzy na ten temat i dlatego też, pomimo dobrych
chęci, nie zawsze są w stanie udzielić pacjentowi właściwych rad, jeśli chodzi o zalecaną w danym przypadku dietę.
Nasze zdrowie jest bezcenne i dlatego też należy o nie
należycie dbać. Procedury stosowane przez medycynę
akademicką czy naturalną na nic się nie zdadzą, jeśli nie zastosujemy odpowiedniej dla nas w danym momencie diety. Z mojego 38-letniego doświadczenia we wspomaganiu
powrotu do zdrowia w różnych chorobach, jednoznacznie wynika, że najważniejszym i niezbędnym czynnikiem
w tym procesie jest właściwy sposób odżywiania. Dlatego
też jeszcze raz gorąco zachęcam Państwa do skorzystania
z możliwości jakie daje „Szlachetne zdrowie”.
Eryk Janicki
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Bezpieczne wakacje – poradnik zamojskiej policji
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny.
Wyjeżdżamy na urlopy, wolny czas spędzamy nad wodą,
w górach, czy na koloniach. Relaksując się i korzystając
z czasu wolnego, zapominamy o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa. Skorzystajcie więc Państwo z naszych porad. Przestrzegając poniższych zasad ograniczymy zagrożenia, z którymi możemy się spotkać podczas wakacji.

Wyjeżdżając na wakacje

pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu naszego
domu, mieszkania!
 Pozamykajmy wszystkie okna i drzwi, również małe
okna w piwnicach oraz okna dachowe, pamiętajmy
o zabezpieczeniu drzwi balkonowych i gospodarczych.
 O naszym wyjeździe powiedzmy zaufanemu sąsiadowi,
który będzie miał „oko” na naszą posesję, czy mieszkanie.
 Zaufany sąsiad zapali światło w naszym mieszkaniu,
zabierze pozostawione pod drzwiami ulotki, opróżni
skrzynkę pocztową, zareaguje jeśli ktoś podejrzany będzie kręcił się wokół naszego mieszkania.

Będąc nad wodą!
 Korzystajmy jedynie z kąpielisk dozorowanych przez ratownika wodnego.
 Dzikie kąpieliska są zagrożeniem dla naszego zdrowia,
a nawet życia.
 Nie wchodźmy do wody będąc pod wpływem alkoholu.
 Korzystanie z wodnego sprzętu pływającego po alkoholu
również jest niebezpieczne oraz zabronione.
 Zawsze należy stosować się do regulaminu kąpieliska
i poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy policjantów.
 Jeśli dzieci są w wodzie miejmy nad nimi ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie
wodą może skończyć się utonięciem.
 Na plażę zabierajmy jedynie niezbędne rzeczy, wartościowe przedmioty zostawmy w domu ponieważ pozostawione na plaży bez nadzoru mogą stać się łupem złodzieja.

dzieci na wypoczynek został sprawdzony przez policjantów. Takie sprawdzenie trwa kilka minut, a my mamy pewność, że dzieci pojadą sprawnym pojazdem i będzie ich
wiózł trzeźwy kierowca z odpowiednimi uprawnieniami;

Inne przestrogi

przydatne zarówno w domu i na wyjeździe!
 Pamiętajmy, że oszuści nie są na wakacjach, bądźmy
czujni – każdy dziwny telefon od rzekomego policjanta,
czy też osoby nam bliskiej zweryfikujmy.
 Pod żadnym pozorem nie przekazujmy pieniędzy osobom, które proszą o nie w rozmowach telefonicznych.
 Nasza czujność uchroni nas przed utratą dorobku życia, a właściwa reakcja – szybkie powiadomienie Policji
może przyczynić się do schwytania oszusta.
 Nie wpuszczajmy również obcych osób do naszych
mieszkań. Domokrążcy oferujący do sprzedaży różne
przedmioty działają bardzo szybko i w mgnieniu oka
potrafią obrabować mieszkanie.
 Idąc na zakupy nie zostawiajmy dzieci, osób starszych,
czy też zwierząt w nagrzanym samochodzie. Upał i brak
świeżego powietrza może doprowadzić do tragedii –
śmierci osoby zamkniętej.
 Monitorujmy na bieżąco aktywność naszych dzieci w Internecie. Nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także uczulmy na zagrożenia związane z nawiązywaniem nowych znajomości
on-line. Ostrzegajmy dzieci, by nie udostępniały w sieci
swoich danych, zwłaszcza adresu i numeru telefonu.

Dzieciaki jadą na wakacje!
 Przed wyjazdem porozmawiajmy z naszymi pociechami o mogących spotkać je zagrożeniach.
 Powiedzmy im, że wszelkie używki, a w szczególności
narkotyki lub dopalacze niszczą organizm, są zabronione, a ich zażywanie może doprowadzić nawet do śmierci.
 Nauczmy je asertywności, niech osobom, które namawiają do robienia niewłaściwych lub niezgodnych
z prawem rzeczy – mówią nie. O każdej takiej sytuacji
powinny zawsze informować opiekunów.
 Nauczmy dziecko nie brania nic od obcych (lizaków, cukierków, itp.).
 Zabrońmy oddalania się z nieznajomym, czy wsiadania
do jego samochodu.
 Przed wyjazdem zadbajmy, aby autokar wiozący nasze

15

Nr 2/2018/Lipiec

Rok 20

Kiedy poczujemy się zagrożeni nie wahajmy się prosić o pomoc. Możemy powiadomić znajdującego się
w pobliżu policjanta lub najbliższą jednostkę Policji,
osobiście bądź telefonicznie dzwoniąc pod numer 112.
Pamiętajmy, że o zagrożeniach możemy powiadomić Policję korzystając z interaktywnej strony internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Potrzebny jest nam jedynie dostęp do komputera z Internetem oraz 3 minuty. Po wejściu na stronę Krajowej
Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa wystarczy wybrać z listy kategorię zagrożenia oraz wskazać miejsce jego występowania. Zachęcamy do dodawania opisów zagrożeń określających czas występowania zagrożenia oraz

Spółdzielcze usługi
Zakład Konserwacji działający w ramach
struktury organizacyjnej Spółdzielni
Mieszkaniowej świadczy usługi odpłatne na rzecz
właścicieli mieszkań oraz innych podmiotów
gospodarczych wykonując następujące prace:
 wymiana kuchenek oraz piecyków gazowych,
 wymiana zaworów wraz z modernizacją instalacji gazowej,
 przeglądy instalacji gazowej
 wykonywanie uproszczonych prób szczelności instalacji gazowej
 naprawa oraz wymiana instalacji wodnej wewnątrz lokalu,
 konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń: wanien,
mis ustępowych, desek sedesowych, płuczek ustępowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami
oraz bateriami,
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dodatkowe informacje – ułatwi to policjantom weryfikację naniesionego zgłoszenia.
Mapa daje nam możliwość zgłoszenia zagrożeń związanych ściśle z letnim wypoczynkiem. Możemy mianowicie poinformować policjantów o miejscach występowania
tzw. dzikich kąpielisk, czy też miejsc niebezpiecznych na
terenach wodnych. Swoim zgłoszeniem możemy uratować
czyjeś zdrowie, a nawet życie.
Korzystając z okazji wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego życzymy
udanego i bezpiecznego wypoczynku.
Komenda Miejska Policji w Zamościu

 usuwanie niedrożności przewodów odpływowych –
kanalizacyjnych od urządzeń sanitarnych w lokalu do
pionów zbiorczych,
 naprawa i wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana
bezpieczników instalacji elektrycznej i gniazd bezpiecznikowych,
 wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
 naprawa ościeży i wymiana skrzydeł drzwiowych wejściowych wewnętrznych w obrębie lokalu i pomieszczeń przynależnych,
 wymiana oraz naprawa zamków w skrzynkach podawczych,
 koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów,
 wycinka oraz przecinka pielęgnacyjna drzew i krzewów,
 karczowanie pni drzew.
Realizacja usług następuje po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu zainteresowanej osoby lub zgłoszeniu
telefonicznym w administracji osiedlowej. Usługę zamówić
można również bezpośrednio w Zakładzie Konserwacji nr
tel. 84 639 20 29 lub 502 390 365.
Andrzej Cwenk

Informacja o zawodach wędkarskich
W dniu 10 czerwca 2018 r. nad Zamojskim Zalewem
odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa koła „Padwa” działającego pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Tradycyjnie, jak co
roku zawodnicy dopisali. Startowało i walczyło dzielnie
z kapryśnymi rybami 29 dorosłych wędkarzy i co jest
najbardziej budujące 6 młodych adeptów wędkarstwa
w wieku od 3 lat do 11 lat. Wyniki wśród seniorów odzwierciedlała wyrównana rywalizacja, gdzie różnice
oscylowały w granicach kilkunastu gramów. Zwycięzcą,
a zarazem zdobywcą Pucharu Prezesa został kolega Piotr
Lejb. Wśród dzieci kolega Przemysław Terlecki. Prezes
Koła „Padwa” kolega Artur Szopa postarał się, aby wszyscy uczestnicy zawodów zostali obdarowani upominka-
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mi. Dodając do tego miłą atmosferę i wspaniałą kuchnię
można powiedzieć, że czekamy na następną imprezę.
Zgodnie z kalendarzem imprez 24 czerwca 2018 r.
w miejscowości Krynice odbył się puchar Federowy „Padwy” Była to impreza z cyklu Gran Prix Okręgu Zamość.
Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Koła „Padwa”
Zapraszamy wszystkich chętnych do wstępowania
w szeregi braci wędkarskiej naszego koła.
Zapewniamy profesjonalną organizację
imprez oraz dobrą zabawę.
Skarbnik koła „Padwa”
Zbigniew Mikuła
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Kalendarium

wydarzeń kulturalnych
Wycieczka Klubu Seniora „U Waleriana”

Spotkanie „Moje ulubione zwierzątko”

W dniach 15-18 maja 2018 r. członkowie Klubu Seniora
„U Waleriana” działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej
wyjechali na wycieczkę turystyczną do Krakowa, Ojcowa.
Zakopanego i Krynicy Górskiej. Poza zwiedzaniem naszych
pięknych zakątków Małopolski, był także czas na biesiady
oraz spotkanie góralskie w Izbie Regionalnej w Murzasichlu z gazdą Adamem Gąsienicą, który w barwny sposób
opowiedział o Tatrach a także prezentował kulturę i historię Tatr. Spotkanie to miało miejsce w bogato wyposażonej, nastrojowej Izbie Regionalnej. Niecodzienną atrakcją
dla seniorów był wyjazd kolejką linową, na Gubałówkę. Po
czterech dniach górskich wędrówek, szczęśliwi seniorzy
wrócili do Zamościa.

W dniu 15 maja 2018 r. w świetlicy osiedlowej przy
ul. Orzeszkowej 28 odbyła się druga edycja wystawy zwierzątek domowych pn. „Moje ulubione zwierzątko”.
Wystawa skierowana była do dzieci z osiedli spółdzielczych, których pasją jest opieka nad własnymi zwierzątkami.
Organizatorem spotkania była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego oraz Zarząd Osiedla Orzeszkowej i Reymonta przy udziale sponsorów: Pan Norbert Kowalski Zoo Market Revia Park oraz Pani Dorota Kicyk.
Wśród zwierzątek znalazły się rybki, koty, psy oraz świnka morska. Wystawa zwierząt domowych zorganizowana
po raz drugi spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród
dzieci.
Przeprowadzone zostały quizy dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanym stopniu trudności.
Dzieci najbardziej zainteresował konkurs dot. odgadywania zwierząt przedstawionych na ilustracjach.
Po prezentacjach przyszedł czas na podsumowanie
prezentacji zwierzątek. Wręczenie bonów podarunkowych,
pamiątkowych dyplomów oraz nagród dokonali organizatorzy przedsięwzięcia.

„Przy szabasowych świecach”
Pod takim tytułem w dniu 12 kwietnia 2018 r. odbyło się
spotkanie literackie w Klubie Seniora „Pogodna Jesień”
z udziałem przedstawiciela Filii Bibliotecznej Nr 4 przy
ul. Peowiaków Pani Anny Wróbel.
W spotkaniu wzięli udział seniorzy klubu oraz mieszkańcy osiedla Planty. Spotkanie ubarwiły powiedzenia
i przysłowia żydowskie.

„Zdumiewający świat przyrody”
– książki podróżnicze
Pod takim tytułem odbyło się kolejne spotkanie literackie
w dniu 14 czerwca 2018 r. Podczas spotkania Pani Anna
Wróbel przedstawiła życie i zwyczaje zwierząt zdolnych do
dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla ich życia, a także przedstawiła wiele ciekawostek związanych z bogatym światem przyrody.

Święto Matki i Ojca w Klubie „U Waleriana”
W dniu 20 czerwca w Klubie Seniora „U Waleriana” Z okazji Dnia Matki i Ojca odbyło się uroczyste spotkanie. Były
życzenia, wiersze i piosenki. Piosenką pt. „Matko moja ja
wiem” rozpoczęliśmy spotkanie. Ciekawymi myślami i aforyzmami o matkach i ojcach podzielił się Kierownik Klubu
„U Waleriana”.
Następnie w wykonaniu seniorów: Stanisławy Roch,
Marianny Adamczyk usłyszeliśmy wiersze i piosenki o matce. Zofia Załoga recytowała wiersz pt. „Święto Matki”, którego autorem jest Zenobiusz Badach były uczestnik Klubu
Seniora „U Waleriana”. W wykonaniu Teresy Martyniuk usłyszeliśmy wiersz „Matki i Ojcowie”. Aleksander Nalepa zakończył część artystyczną utworem własnym „Zapraszamy
do tańca”.

Rajd rowerowy
W dniu 16.06.2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego była organizatorem rajdu rowerowego
na trasie Zamość – Zwierzyniec – Zamość.
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W rajdzie uczestniczyła 31-osobowa grupa rowerzystów
z osiedli spółdzielczych i miasta Zamość. Organizacja rajdu
rowerowego ma na celu popularyzację turystyki rowerowej,
aktywnego wypoczynku, integracji mieszkańców Zamościa
oraz promocji walorów turystyczno-krajoznawczych regionu.
Oprócz rajdu rowerowego uczestnicy mieli okazję popłynąć kajakami pełną niespodzianek rzeką Wieprz z miejscowości Obrocz do Zwierzyńca.

Nad Zalewem Rudka na uczestników rajdu czekało
ognisko z kiełbaską, gdzie wszyscy rowerzyści mogli posilić
się przed dalszą drogą powrotną do Zamościa.

Spektakl w ramach Lata Teatralnego
W dniu 17 czerwca 2018 r. w ramach 42. Zamojskiego Lata
Teatralnego na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad
rzeką Łabuńką, gościliśmy aktorów z Teatru Formy Wrocław
ze spektaklem „Kucharz na ostro” w reżyserii, scenografii
i opracowaniu muzycznym Józefa Markockiego.
Podczas spektaklu byliśmy świadkami wielu zabawnych sytuacji. Na zakończenie spektaklu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani grochówką przygotowaną przez
samych aktorów.

Sukces naszych modelarzy w Gliwicach
W dniach 15-17 czerwca 2018 r. sześcioosobowa grupa
modelarzy reprezentująca Spółdzielnię Mieszkaniowa im.
Waleriana Łukasińskiego w Zamościu brała udział w 49 Mistrzostwach Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych w Gliwicach. Organizatorem zawodów było Gliwickie
Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w Gliwicach.
Do zawodów przystąpiło 130 zawodników z 12 Klubów
Modelarskich z całej Polski. Nasza drużyna modelarska jako
jedyna reprezentowała woj. lubelskie. W wyniku zaciętej
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rywalizacji, trwającej kilka dni, Komisja Sędziowska dla drużyny modelarskiej działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w klasyfikacji drużynowej postanowiła przyznać drugie
miejsce, a tym samym tytuł Vice-Mistrza Polski na 2018 r.
W klasyfikacji indywidualnej modelarze reprezentujący naszą Modelarnię wypadli następująco:
w klasie F1A/M szybowców szkolnych
 Jakub Wezgraj zajął 4. miejsce
 Mateusz Mięczak – 10. miejsce
w klasie F1H Modele szybowców „Małe Formy”
 Mateusz Mięczak –zajął 3. miejsce
 Jakub Wezgraj – 5. miejsce
w klasie S6A Modele Rakiet Czasowych
 Mateusz Mięczak – 4. miejsce
 Jakub Wezgraj – 15. miejsce.
Kierownikiem i trenerem drużyny był instruktor Modelarni Andrzej Niezgoda, a opiekunami drużyny Leszek
Kryszczuk i Krzysztof Korzeniowski.

Wędrująca Estrada
W dniu 1 sierpnia 2018 r. na terenach rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego nad
rzeką Łabuńką odbędzie się cykliczna impreza pn. „Wędrująca estrada”.
Impreza trwać będzie od godz. 16.00 – 21.00. Organizatorem przedsięwzięcia jest: Zamojski Dom Kultury, Zarząd
Osiedla Orzeszkowej-Reymonta, Stare Miasto, Janowice
i Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy.

Konkurs dla mieszkańców
Już po raz kolejny zapraszamy mieszkańców do udziału
w konkursie na „Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2018”. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy osiedli spółdzielczych będący członkami naszej Spółdzielni,
posiadający pięknie ukwiecone balkony i ogródki. Balkony
i ogródki oceniać będzie komisja powołana przez Zarząd
Spółdzielni.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas XXII Pikniku
Rodzinnego w dniu 26 sierpnia 2018 r. na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką.

Zapraszamy na XXII Piknik Rodzinny
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego zaprasza mieszkańców, gości i sympatyków na „XXII Piknik
Rodzinny”. Tegoroczny Piknik odbędzie się w dniu 26 sierpnia
2018 r. na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką. Gwiazdą Pikniku Rodzinnego będzie zespół „SONiC”.
Przeboje zespołu przez długie tygodnie utrzymywały
się w czołówce listy przebojów VIPO Disco Polo Hity znanej
w kraju stacji o tematyce muzycznej POLO TV.
W programie imprezy wystąpią również zespoły: „Gdzie
diabeł nie może” oraz zespół muzyczny „Bonum Voces”. Na
najmłodszą publiczność czeka także szereg atrakcji przygotowanych przez zespół LKS Dywizjon.
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