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Dzielenie się święconym jajkiem
Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.
Leży jajko święcone
malowane farbami –
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?
A więc ojciec i matka –
oni pierwsi najpewniej,
potem bracia i siostry,
i sąsiedzi i krewni,
Potem... nie wiem kto dalej,
a odgadnąć to sztuka
może jakiś gość z drogi
do drzwi chaty zapuka.
Może dziadziuś zgrzybiały,
co się modli w kościele?
To się także tym jajkiem
z biednym dziadkiem podzielę.

Wielkanoc to wyjątkowy czas
– otuchy, nadziei, radości i pokoju,
odradzania się wiary i miłości...
Wszystkim mieszkańcom zasobów
spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych
życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły szczęście oraz wzajemną
życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania miłości.
Niech zmartwychwstanie napełni
nas pokojem i da siłę w pokonywaniu
trudności,
a także pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
Rada Nadzorcza,
Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego
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Badanie sprawozdania finansowego
Celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich
rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domków jednorodzinnych, a także
lokali o innym przeznaczeniu. Główną działalnością naszej
Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami zaliczanymi
do zasobów mieszkaniowych. Powstały wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na poszczególnych nieruchomościach mieszkaniowych przenoszony jest na koniec roku
na konto księgowe o nazwie rozliczenia międzyokresowe.
Powstały wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi
uwzględniany jest w planach finansowych na następny rok.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami)
na dzień 31.12.2016 r. po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości (-) 710 416,30 zł kształtował się następująco:
(+) 150 380,12 zł (dodatni) 11 nieruchomości
(-) 860 796,42 zł (ujemny) 42 nieruchomościach.
Wynik finansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 680 172,23 zł.
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 25 października 2016 r. Rady Nadzorczej
do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r., który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 67 694 568,77 zł.
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rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia
2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto
680 172,23 zł.
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 3 219 137,12 zł.
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
910 313,46 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 rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak także wynik finansowy jednostki.
Zdaniem Biegłego Rewidenta, zbadane sprawozdanie:
przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej jednostki na 31 grudnia 2016 roku, jak też
jej wynik finansowy za rok obrotowy 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości,
zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz jest zgodne co do
formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami
prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.
Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni sprawozdanie
finansowe, które otrzymało od Biegłego Rewidenta opinię
bez zastrzeżeń podlega następnie zatwierdzeniu przez
Walne Zgromadzenie. Do wyłącznej właściwości Walnego
Zgromadzenia w oparciu o przepisy obowiązującego prawa należy również podział nadwyżki bilansowej, która za
rok 2016 wyniosła 680 172,23 zł.

Stanisława Dziaduszek

Lokale użytkowe

Oferta wynajmu lokali użytkowych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.
Informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy
pok. nr 15, tel. 84 638 03 51
e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl

Lokal użytkowy o powierzchni 60m2 II piętro,
w dobrej lokalizacji w budynku PHU „SMYK”
przy ul. Piłsudskiego 17

Lokale użytkowe o łącznej powierzchni 224,8m2
zlokalizowane na parterze i w piwnicy budynku
przy ul. Wiejskiej 17

parking przed budynkiem
bliskość Starego Miasta
duży ruch pieszy przy budynku (chodnik wzdłuż działki)

rampa przy wejściu do lokalu
duży parking przy budynku
winda towarowa w lokalu

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Rok 19

Nr 1/2017/Kwiecień

Planowane remonty do wykonania w 2017 r.
Plan robót remontowych i modernizacyjnych na
2017 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 bieżącym roku głównymi zadaniami remontowo-modernizacyjnymi będą:
termomodernizacje budynków mieszkalnych ul. Wspólna
4, Wiejska 13, Redutowa 4, Kilińskiego 3A, Lubelska 36A.
Szacunkowa wartość tych robót wynosi ok. 1 412 tys. zł.
Prace te będą finansowane z kredytów bankowych.
wymiana wodomierzy we wszystkich budynkach
mieszkalnych i lokalach użytkowych,
Kontynuowane będą prace związane z remontami balkonów. Prace te z konieczności dzielimy na etapy uwzględniając możliwości finansowe danych nieruchomości i potrzeby w tym zakresie.
Wydatki funduszu remontowego uwzględniają również:
obowiązkowe coroczne przeglądy zasobów zapewniające bezpieczeństwo zamieszkiwania a wymagane
przez Prawo Budowlane takie jak: przeglądy instalacji
gazowych, przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
instalacji elektrycznych.
remonty chodników, klatek schodowych, remonty kominów i nasad kominowych, wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, montaż zadaszeń nad balkonami
ostatnich kondygnacji.
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 2017 r. wynosi ok. 5 372 tys. zł, w tym sfinansowane
z kredytu bankowego ok. 1 500 tys. zł. Rzeczywistą wartość
robót określą przetargi na roboty remontowe, który corocznie jest ogłaszany przez Spółdzielnię w celu wybrania
wykonawców.
Na poszczególnych osiedlach
planujemy wykonać n/w prace:

OSIEDLE PEOWIAKÓW
Wybrukowanie miejsc na stojaki rowerowe przy budynkach ul. Peowiaków 78, 80.
Malowanie klatki schodowej w budynku ul. Peowiaków 68.

Wymiana poziomów wodnych w piwnicach budynków
Peowiaków 62, 64.
Miejscowe remonty chodników na osiedlu.
Montaż nawiewników w oknach piwnicznych w budynkach ul. Peowiaków 76, 78, 80 80A, 80B.
Budowa wózkowni w III klatce budynku ul. Peowiaków
76 kl. II, III.
Wymiana zaworów grzybkowych w instalacji centralnego ogrzewania na regulatory różnicy ciśnienia i przepływu w budynku ul. Peowiaków 78.
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE KILIŃSKIEGO
Termomodernizacja budynków wraz z montażem zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji ul. Redutowa 4, Kilińskiego 3A.
Wybrukowanie miejsc na stojaki rowerowe przy budynkach ul. Kilińskiego 7, J. Piłsudskiego 14.
Wybrukowanie miejsc pod ławkę przy budynku ul. Kilińskiego 31.
Docieplenie stropodachów budynków ul. Kamienna 1,
3, 7; J. Piłsudskiego 14.
Remont balkonów na parterze wraz z montażem zadaszeń w budynku ul. Kilińskiego 42 kl. VIII, IX.
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych z wyłączeniem
budynku ul. J. Piłsudskiego 10D.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLA: ORZESZKOWEJ, OBOŹNA,
LUBELSKIE PRZEDMIEŚCIE
Remont balkonów wraz z montażem zadaszeń nad ostatnią kondygnacją w budynkach ul. Sadowa 4 klatka III, IV;
ul. E. Orzeszkowej 15 klatka IV, V, VI; ul. E. Orzeszkowej 11 kl.
I – 4 szt. logii (strona południowa); E. Orzeszkowej 17 kl. II.
Remont pojedynczych balkonów w budynkach
ul. Oboźna 3, 7.
Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji
w budynkach ul. Ciepła 1, E. Orzeszkowej 5.
Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku
ul. E. Orzeszkowej 13 kl. I.
Wymiana poziomów wodnych w piwnicach budynku
ul. E. Orzeszkowej 21.
Remont podestów piętrowych (przy windach) w budynku ul. E. Orzeszkowej 22.
Wymiana wyłazów dachowych w budynkach ul. Ciepła 1,
J. Piłsudskiego 15, 15A, Sadowa 4.
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Wybrukowanie miejsc na stojaki rowerowe przy budynkach ul. J. Piłsudskiego 19, E. Orzeszkowej 15, 22, 38;
Oboźna 13.
Wybrukowanie miejsc pod ławki w przy budynkach ul.
J. Piłsudskiego 31, 35 E. Orzeszkowej 5, 17.
Rekultywacja terenu placów zabaw w rejonie budynków ul. Oboźna 3, 7.
Remont nasad kominowych w budynkach ul. Oboźna
25, 27, 29, 31.
Montaż nawiewników w oknach klatkowych i piwnicznych w budynku ul. E. Orzeszkowej 5.
Montaż nawiewników w oknach piwnicznych w budynkach ul. E. Orzeszkowej 11, 19, 21, 23.
Docieplenie stropodachów budynków ul. Oboźna 23,
27, 29.
Malowanie klatek schodowych w budynkach ul. J Piłsudskiego 15A, Oboźna 25.
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

BUDYNEK w RADECZNICY – ul. Parkowa 2
Remont kominów.
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym –
pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE WIEJSKA
Termomodernizacja budynków ul. Wiejska 13, ul. Wspólna 4.
Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji
w budynkach ul. J. Piłsudskiego 67, Wiejska 3, Wąska 16.
Wymiana wyłazów dachowych w budynkach ul. J. Piłsudskiego 67, Wiejska 3, Wąska 16, 18, 20.
Wybrukowanie miejsc na stojaki rowerowe przy budynkach ul. Wiejska 9, Wąska 11, 16, 20.
Wybrukowanie miejsc pod ławki przy budynkach
ul. Wiejska 23, Wąska 3.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
Likwidacja przecieku do piwnicy str. północno-wschodnia w budynku ul. Wiejska 13.
Miejscowy remont opaski przy budynku ul. Wiejska 19.
Likwidacja glonów – malowanie ścian północnych budynków ul. Wąska 16, 20.
Malowanie klatek schodowych w budynku ul. Wiejska 3.
Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców nieszczelności na złączach płyt WK-70 budynków ul. Wiejska
19, 21, 23.
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE SZWEDZKA – BRZOZOWA
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie
środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na termomodernizacje budynków ul. Szwedzka 21, 31, 33, Brzozowa 20, 26.
Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców nieszczelności na złączach płyt WK-70 w budynkach przy
ul. Szwedzkiej 21, 31, 33, Brzozowej 20, 26.
Miejscowy remont opaski przy budynkach ul. Szwedzka 21, 33.
Malowanie klatek schodowych w budynkach ul. Brzozowa 20, 26.
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE LUBELSKA
Termomodernizacja budynku ul. Lubelska 36A.
Miejscowy remont opaski przy budynkach ul. Lubelska 36.
Wymiana wodomierzy mieszkaniowych.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.
Zarząd Spółdzielni

Zainteresowanie sprzątaniem klatek schodowych

za pośrednictwem Spółdzielni
Już ponad rok mieszkańcy naszej Spółdzielni mają
możliwość zlecenia sprzątania klatki schodowej
firmie zewnętrznej. Zainteresowanie taką formą
dbałości o stan estetyczny klatek schodowych
jest coraz większe. W chwili obecnej nową usługą
objęta jest ponad połowa zasobów Spółdzielni.
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Decyzja wprowadzająca możliwość sprzątania klatki
schodowej za pośrednictwem Spółdzielni podjęta została
w odpowiedzi na liczne wnioski osób oczekujących zmian
w zasadach dbałości o porządek w częściach wspólnych
nieruchomości. Wcześniej mieszkańcy zobowiązani byli
sprzątać klatki schodowe we własnym zakresie. Ponieważ
obowiązek ten był realizowany z różnym zaangażowaniem,
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a część osób nie była nim zainteresowana wcale, stan porządkowy klatek schodowych był różny i często pozostawiał wiele do życzenia. Na tym tle dochodziło do nieporozumień oraz sąsiedzkich sporów. Mając to na uwadze
Zarząd Spółdzielni wprowadził od dnia 01.01.2016 r. nowe
zasady umożliwiające zlecenie sprzątania klatki schodowej podmiotowi zewnętrznemu w ramach dodatkowej
opłaty wnoszonej przy należnościach za używanie lokalu.
Zgodnie z § 34 pkt.1 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat
za używanie lokali sprzątanie klatek schodowych może
być realizowane poprzez utrzymanie czystości na klatkach
schodowych we własnym zakresie przez samych mieszkańców lub zlecenie takiej czynności wyspecjalizowanej firmie
w ramach umowy zawartej ze Spółdzielnią. Decyzja w tej
sprawie należy wyłącznie do mieszkańców. Warunkiem
objęcia danej klatki schodowej nową usługą jest pisemna
zgoda wyrażona przez co najmniej 75% właścicieli mieszkań. Miesięczna opłata ustalona została na poziomie 9 zł
od jednego mieszkania. Należność taka jest naliczana na
wszystkie lokale w danej klatce schodowej, w której uzyskano wymaganą większość. Największą zaletą nowego
systemu jest całkowita dobrowolność. Jakiekolwiek czynności zmierzające do objęcia kolejnej klatki schodowej
obowiązkiem sprzątania podejmowane są przez administrację spółdzielczą wyłącznie w odpowiedzi na inicjatywę
mieszkańców.
Jak pokazują dane statystyczne propozycja Zarządu
Spółdzielni cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W styczniu 2016 roku systemem sprzątania klatek schodowych za pośrednictwem Spółdzielni objętych było 57
klatek schodowych w 24 budynkach. Wprowadzona w 656
lokalach mieszkalnych opłata za nową usługę obejmowała
19% zasobów całej Spółdzielni. Minął rok, a liczba ta po-
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większyła się ponad dwukrotnie. Obecnie system obejmuje 186 klatek schodowych w 65 budynkach. Opłata za
sprzątanie naliczana jest aktualnie w 2177 lokalach mieszkalnych, co stanowi 50,1% wszystkich lokali w Spółdzielni.
Rosnące zainteresowanie nową usługą to przede
wszystkim efekt zmieniającej się świadomości mieszkańców oczekujących coraz bardziej komfortowych warunków
zamieszkiwania.
To również przekazywane pomiędzy mieszkańcami
pozytywne oceny i opinie dotyczące jakości usługi wykonywanej na rzecz mieszkańców przez PHU A&M Arkadiusz
Misiura. Oczywiście zdarzają się również głosy wskazujące
na ewentualne braki lub niedociągnięcia. Wszystkie zastrzeżenia wyjaśniane są na bieżąco przy udziale administracji osiedla oraz przedstawiciela firmy sprzątającej.
Pomimo zgłaszanych sporadycznie uwag zdecydowana
większość osób, które postanowiły zlecić sprzątanie klatki schodowej za pośrednictwem Spółdzielni pozytywnie
ocenia jakość wykonywanych robót. Nie bez znaczenia jest
tutaj fakt, że wyłoniona w drodze przetargu firma może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu
tego typu prac. Obecnie na terenie miasta Zamościa jest
to największa firma specjalizująca się w sprzątaniu klatek
schodowych, wykonująca podobną usługę w zdecydowanej większości Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych.
Analizując miniony rok należałoby stwierdzić, że decyzja Zarządu Spółdzielni wprowadzająca nową usługę
polegającą na sprzątaniu klatek schodowych była zasadna, słuszna i społecznie potrzebna. Tym bardziej, że w tej
sprawie ostateczne zdanie należy do mieszkańców, którzy
w każdej chwili mogą się na tego typu usługę zdecydować
lub z niej zrezygnować. Jak dotychczas takiej rezygnacji nie
odnotowano.
Krzysztof Krzysztoń

Zdrowych, radosnych oraz pogodnych Świąt
Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei
i miłości życzy mieszkańcom Spółdzielni
PHU A&M Arkadiusz Misiura
– firma sprzątająca
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Zarząd Osiedla informuje...
16 lutego 2017 r. odbyło się zebranie Zarządu Osiedla
Orzeszkowej-Reymonta z mieszkańcami Osiedla.
Głównymi tematami zebrania było głosowanie nad przyjęciem do realizacji w 2017 roku wniosku w ramach budżetu obywatelskiego, zmiana nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Generała Stanisława Maczka, sprawozdanie z działalności Zarządu
Osiedla za 2016 r., jak również informacja na temat wykonania
wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na poprzednim zebraniu, które odbyło się 18 marca 2016 r.
Jak na każdym zebraniu organizowanym każdego roku przez
Zarząd Osiedla, można było zgłaszać swoje uwagi, wnioski, propozycje, zapytać o wszystkie sprawy dotyczące Osiedla, Miasta
Zamość, regionu, jako że w zebraniu uczestniczyły władze miasta
tj. Magdalena Dołgan – Z-ca Prezydenta Miasta, Jan Matwiejczuk
– Przewodniczący Rady Miasta, Radni, Dyrektorzy Wydziałów,
przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i inni zaproszeni goście.
Na pytania udzielała odpowiedzi Magdalena Dołgan Z-ca Prezydenta, która m.in. wspominała o planach dotyczących potrzeby
zorganizowania domu dziennego pobytu dla osób samotnych,
chorych i niepełnosprawnych. Jerzy Nizioł – Wiceprzewodniczący
Rady Miasta – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego – odpowiadał na pytania dotyczące Spółdzielni, a Kazimierz Szykuła – przedstawiciel Zarządu Dróg Grodzkich omówił
problematykę dot. budowy i remontu dróg oraz ścieżek rowerowych. Sprawy dot. przemocy w rodzinie omówiła Maria Sakowicz
– Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawiciel
Zespołu Interpersonalnego ds. przemocy w rodzinie. Na pytania
odpowiadał również Andrzej Olborski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, a Krzysztof Stopyra – Dyrektor
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami omówił treść
ustawy dot. zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego. Michał Jeleń,
pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił opinię do realizacji wniosku z budżetu obywatelskiego na
2017 r. na naszym Osiedlu – budowy parkingu w obrębie bloków
nr 19, 13 i 7 przy ulicy Oboźnej. Na zebraniu przyjęto do realizacji w/w wniosek z budżetu obywatelskiego. Nie podjęto decyzji
w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Generała
Stanisława Maczka – w tym temacie głosy były bardzo zróżnico-

wane, a ponadto na zebraniu nie było mieszkańców z ulicy Janka
Krasickiego.
Analizując obecność mieszkańców na zebraniu trzeba z przykrością stwierdzić, że po raz pierwszy od wielu już lat w zebraniu uczestniczyło jedynie 30 osób. Zarząd Osiedla ma nadzieję, że w przyszłych
latach będzie lepsza frekwencja – serdecznie zapraszamy.
Na zebraniu podjęto uchwałę i zgłoszono 11 wniosków. Dotyczyły one wielu spraw porządkowych w tym szanowania zieleni, obowiązkowego sprzątania po psach, utrzymania porządku
w Osiedlu, segregowania i wrzucania do pojemników śmieci, właściwego zachowania się w tym niezakłócania ciszy nocnej, szanowania sąsiadów i wyrozumiałości szczególnie dla osób starszych
i chorych, współpracy z Policją i Strażą Miejską, budowy i remontu
dróg oraz ścieżek rowerowych.
Podziękowano także Anecie Baranowskiej i Pawłowi Nowakowi – dzielnicowym za rzetelną pracę na naszym Osiedlu i wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Zaproponowano
aby szczególnie wyróżnić za długoletnią pracę Pawła Nowaka.
Przewodnicząca Zarządu zwróciła szczególną uwagę na dobrą współpracę Zarządu Osiedla ze Spółdzielnią Mieszkaniową,
Władzami Miasta tj. z Prezydentem, Z-cami Prezydenta, Przewodniczącym Rady Miasta i Biurem Rady, z Dyrektorami Wydziałów,
Radnymi, a szczególnie z Elżbietą Kucharską, Jerzym Niziołem,
Adamem Kutyłą oraz ze Strażą Miejską i Policją. Przewodnicząca
podziękowała także Janowi Hawrylakowi – przewodniczącym zebrania, społecznikiem, stale współpracującym z Zarządem Osiedla
jak również osiedlowym placówkom handlowym, Miejskiemu Centrum Pomocy Rodzinie, Zamojskiemu Domowi Kultury, Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji, Ogrodowi Zoologicznemu, a także dr. Pawłowi
Kulikowi z Poradni Weterynaryjnej przy Ogrodzie Zoologicznym,
Piotrowi Łachno – kierownikowi schroniska dla bezdomnych zwierząt, Fundacji Opieki nad Zwierzętami „Tectum” oraz dziennikarzom
ze wszystkich mediów współpracujących z Zarządem Osiedla.
Przewodnicząca podkreśliła dobrą współpracę z Zarządami
Osiedli i zakończyła zebranie następującym zdaniem: „Uważamy,
że działalność Zarządu Osiedla winna opierać się na współpracy
z różnymi instytucjami, organizacjami i placówkami – tylko wtedy
będzie dobrze służyła mieszkańcom”.
Zarząd Osiedla

Na ten szczególny czas Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć najlepsze życzenia.
Niech radość i nadzieja będą silniejsze niż smutek
i zwątpienie.
Niech dadzą siłę w pokonywaniu życiowych
trudności i z ufnością patrzeć w przyszłość.
Te serdeczne życzenia przesyła wszystkim
mieszkańcom
Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta
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Zmiany w ulgach za wywóz śmieci
Należności za wywóz odpadów komunalnych stanowią
istny składnik opłat obciążających nasz domowy budżet.
Śmieci produkujemy wszyscy, dlatego każdy powinien
ponosić koszty ich odbioru oraz utylizacji. Byłoby idealnie,
gdyby poszczególni mieszkańcy płacili wyłącznie za siebie ponosząc koszty faktycznie wyprodukowanych śmieci
w swoich gospodarstwach domowych. Każdy płaciłby równowartość odbioru własnych odpadów, jednak obecnie
obowiązujący system wyklucza taką możliwość. W praktyce poszczególni mieszkańcy zobowiązani są wnosić opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą możemy porównać do lokalnego podatku. Nie ma przy tym
znaczenia, czy produkujemy więcej, czy mniej śmieci. Solidarnie zrzucamy się do przysłowiowego jednego worka,
a zgromadzone w ten sposób środki finansowe powinny
pokryć koszty wywozu ogółu odpadów komunalnych z terenu całego miasta. Wszystko wydaje się proste i oczywiste,
o ile system sam się bilansuje, a wnoszone przez mieszkańców opłaty wystarczają na pokrycie całości kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami.
Niestety tak się jednak nie działo. Podawana pod koniec 2016 roku wartość deficytu wynosiła około 25%, dlatego powstała potrzeba podjęcia działań zmierzających do
zrównoważenia wpływów z wydatkami.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
podwyżki opłat i problem sam by się rozwiązał kosztem naszych portfeli. Należy jednak pamiętać, że wnoszone obecnie przez mieszkańców naszej Spółdzielni stawki są o około
30% wyższe od naliczanych wcześniej. Mam tutaj na myśli
okres bezpośrednio przed wejściem w życie tzw. ustawy
śmieciowej. Przypomnę, że średnia miesięczna opłata pobierana od jednego mieszkańca Spółdzielni wynosiła na
początku 2013 roku 8 zł.
Biorąc pod uwagę faktyczne koszty odbioru odpadów komunalnych z tego okresu byłoby trudno uzasadnić podwyższenie podstawowej miesięcznej stawki dla osoby zamieszkałej w budownictwie wielorodzinnym wynoszącej obecnie
10,50 zł na osobę np. na 13,00 zł. Oznaczałoby to podwyżkę
opłat za wywóz śmieci po czterech latach obowiązywania
nowego systemu o około 60%, czyli o ponad połowę.
Analizując stan faktyczny dotyczący problemów z bilansowaniem się wpływów z wydatkami na utrzymanie miejskiego systemu odbioru odpadów komunalnych przyjęte
pod koniec ubiegłego roku przez Władze Miasta Zamość
rozwiązanie wydaje się bardzo rozsądne, a co ważniejsze
sprawiedliwe. Zamiast wprowadzenia podwyżki opłat,
która objęłaby wszystkich mieszkańców podjęta została
decyzja o zmianie kryteriów przyznawania ulgi za wywóz
śmieci dla rodzin wielodzietnych. Zmianę taką wprowadziła
Uchwała Rady Miasta Zamość Nr XIIV/294/2016 z dnia 28 li-

stopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamościa.
Wyrażona Uchwałą decyzja radnych zniosła dotychczasową ulgę w opłatach za wywóz śmieci przysługującą gospodarstwom domowym w których zamieszkiwały cztery lub
więcej osób. Przypomnę, że takie gospodarstwa bez względu na liczbę zamieszkałych w nich domowników opłacały
jedną zryczałtowaną miesięczną opłatę w wysokości 38 zł.
Zgodnie z zapisem § 3 przywołanej wcześniej Uchwały od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady przyznawania ulgi w opłatach za wywóz śmieci. Z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnione
zostały rodziny wielodzietne o których mowa w ustawie
o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. Rodziny spełniające kryteria zawarte w przepisach zwolnione
z części opłaty ponad kwotę przekraczającą 38 zł. Pozostałe osoby zamieszkałe wspólnie z osobami posiadającymi
Kartę Dużej Rodziny, których taka karta nie obejmuje, zobowiązane są płacić stawkę w wysokości 10,50 zł od osoby. W praktyce zmiana sposobu naliczania opłat za śmieci
dotknęła przede wszystkim rodziny wielopokoleniowe.
Dla przykładu rodzice z dwójką dzieci mieszkający razem
z dziadkami, płacący do końca ubiegłego roku 38 zł po wejściu w życie nowych zasad wnoszą miesięczną opłatę za
wywóz śmieci w wysokości 63 zł. Dla takich rodzin zmiana
w systemie naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych wprowadziła znaczącą podwyżką.
Każdy ma prawo do własnej oceny zasadności pozbawienia rodzin wielopokoleniowych prawa do ulgi finansowej w kosztach wywozu śmieci. Dokonując takiej
oceny należałoby jednak spojrzeć na decyzję Rady Miasta
w szerszym aspekcie. System rozliczania wywozu śmieci to
dobry przykład pokazujący powszechne zjawisko obdarowywania określonych grup lub osób przywilejami. Nikt nie
powinien kwestionować zasadności przyznawanych ulg
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub
społecznej, jednak coraz częściej słyszymy o powstających
w ten sposób nadużyciach generujących określone koszty
obciążające solidarnie nas wszystkich.
Analizując słuszność przyznawania wszelkiego rodzaju przywilejów społecznych warto pamiętać, że w ekonomi funkcjonuje zasada naczyń połączonych. Powyższe
oznacza, że koszty przyznawanych ulg muszą obciążać
pozostałe osoby, które takich przywilejów nie posiadają.
W ten sposób może rodzić się wątpliwość, czy w każdym
przypadku to co zasadne, jest jednocześnie sprawiedliwe.
Krzysztof Krzysztoń
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Naliczamy odsetki dłużnikom
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego jest
aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób jej działania. Ostatnie zmiany w statucie
Spółdzielni zostały zarejestrowane na mocy postanowienia
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziału
Krajowego Rejestru Sądowego syg. akt.
LU VI NS Rej-KRS 18479/16/854 wpisu
dokonano w dniu 20.12.2016 r.
Statut w § 184 ust. 1 stanowi Opłaty,
o których mowa w § 176 ust. 1-4 i § 178
wnosi się co miesiąc do ostatniego dnia
każdego miesiąca. Za datę dokonania
wpłaty uważa się datę wpływu opłaty
wniesionej przez użytkownika na rachunek bankowy Spółdzielni. W ustępie 7
ww. paragrafu określono, że od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki za opóźnienie – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
W świetle art. 451 § 1-3 KC, oświadczenie dłużnika co
do zarachowania wiąże wierzyciela. Uprawnienie to nie
dotyczy jednak należności ubocznych (np. zaległych odsetek). W konsekwencji uprawnienie dłużnika obejmujące
wskazanie konkretnego długu, natomiast jeśli w jego skład
wchodzą należności uboczne, takie jak zaległe odsetki oraz
zaległe świadczenie główne, to wierzyciel (w tym przypadku Spółdzielnia) nie jest związany dyspozycją dłużnika.

Nawet gdyby dłużnik wskazał wyraźnie należność główną, na poczet której świadczy, wierzyciel może zaliczyć ją
w pierwszej kolejności na zaległe odsetki od należności
głównej, a pozostałą część na należność główną. Wierzyciel nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o zaliczeniu dokonanej
przez niego wpłaty w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek.
W związku z powyższym Spółdzielnia
w przypadku dokonania wpłaty przez
dłużnika w pierwszej kolejności zaliczy
wpłatę na poczet o d s e t e k od nieterminowej płatności.
Wymieniona informacja dotyczy
tylko tych użytkowników lokali, którzy
wnoszą wpłaty na utrzymanie mieszkania po wyznaczonym terminie. Wnoszone odsetki od nieterminowych należności stanowią przychody finansowe dla
członków Spółdzielni w konsekwencji tworzą nadwyżkę
bilansową, która podlega podziałowi przez Walne Zgromadzenie.
Użytkownikom lokali wpłacającym terminowo opłaty
bardzo DZIĘKUJEMY. Mamy nadzieję, że do tego grona dołączą następni co uchroni ich od dodatkowych wydatków
związanych z odsetkami za opóźnienie w płatnościach.
Stanisława Dziaduszek

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania

ze składką płatną „przy czynszu”?
Od nowego roku mieszkańcy naszej Spółdzielni
posiadający indywidualne ubezpieczenie
mieszkania w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
UNIQA S.A. tzw. „przy czynszu” mają możliwość
opłacania miesięcznej składki razem z opłatami
za mieszkanie. Wprowadzone przez Zarząd
Spółdzielni udogodnienie, to odpowiedź na
liczne wnioski zainteresowanych mieszkańców
sugerujących włączenie płatności za
indywidualne ubezpieczenie mieszkania
do opłat eksploatacyjnych. Ponieważ nowa,
bardziej wygodna forma płatności uaktywniła
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osoby zainteresowane ubezpieczeniem lokalu
mieszkalnego warto przedstawić najważniejsze
cechy ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną
w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
Na wstępie zaznaczam, że nie istnieje żaden przepis
narzucający nam obowiązek ubezpieczenia mieszkania.
Zawarcie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej lokalu
mieszkalnego jest całkowicie dobrowolne. Podejmując decyzję o ubezpieczeniu mieszkania mamy pełną swobodę
wyboru firmy w której taką polisę zawrzemy. Na rynku jest
wielu ubezpieczycieli oferujących całą gamę produktów
ubezpieczeniowych i trudno bez poznania szczegółowych
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warunków konkretnej polisy stwierdzić, która z ofert będzie dla nas najbardziej korzystna. Polisy ubezpieczeniowe
proponują również inne podmioty gospodarcze np. banki.
Osobiście nie jestem przekonany do korzystania z usług
pośredników, którzy sprzedając nam polisę naliczą własną
prowizję. Jak wiadomo instytucje bankowe nie specjalizują się w działalności ubezpieczeniowej, dlatego zawierając
polisę w siedzibie banku najczęściej otrzymamy produkt
oferowany przez jedno z Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Może się zdarzyć, że u pośrednika za taką samą cenę dostaniemy mniej korzystne warunki. Istnieje również duże
prawdopodobieństwo, że np. przy kredycie hipotecznym
oferowana polisa będzie zabezpieczała wyłącznie interes udzielonego przez bank kredytu. Takie ubezpieczenie
mieszkania może nie uwzględnić przypadków np. zalań
międzysąsiedzkich lub kradzieży komputera. Pamiętajmy,
że każdy ubezpieczyciel będzie nam oferował inne warunki, dlatego zawierając indywidualną polisę tym bardziej
powinniśmy aktywować naszą czujność. W treści polisy
ubezpieczeniowej zawarty jest zakres odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia. Ponieważ cenę większości polis można obniżyć zmieniając jeden, pozornie mało istotny składnik, przed
podpisaniem umowy ubezpieczenia należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jej szczegółami. W przeciwnym
przypadku nasza świadomość dotycząca zakresu posiadanej ochrony ubezpieczeniowej może być dalece różna od
rzeczywistych warunków na które wyraziliśmy zgodę.
Aby tego uniknąć najrozsądniej jest korzystać z usług
znanych Zakładów Ubezpieczeń będących liderami na rynku ubezpieczeniowym, specjalizujących się w konkretnych
sektorach lub branżach. Istotna jest również dostępność oddziałów oraz osób obsługujących naszą polisę, od których
w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego warunkami
ubezpieczenia otrzymamy niezbędną pomoc oraz wsparcie.
Z chwilą włączenia składki indywidualnego ubezpieczenia mieszkania do opłat eksploatacyjnych pojawiły się
pytania dotyczące różnic pomiędzy tradycyjnym ubezpieczeniem zawieranym na okres jednego roku, a ubezpieczeniem ze składką płatną miesięcznie. Ponieważ różnice
te mogą mieć istotne znaczenie dla jakości posiadanego
przez nas ubezpieczenia warto je scharakteryzować.
Podstawowa rozbieżność dotyczy okresu obowiązywania ubezpieczenia. W przypadku oferowanej przez
większość ubezpieczycieli polisy rocznej jest to okres 12
miesięcy. W tym czasie nie możemy jednostronnie zmienić warunków naszego ubezpieczenia. Takie związanie się
warunkami umowy na okres pełnego roku może stanowić
określoną niedogodność. Polisy rocznej nie możemy wcześniej rozwiązać. Zapłaty za ubezpieczenie mieszkania dokonujemy przeważnie z góry za okres 12 miesięcy.
Polisę ze składką płatną miesięcznie zawieramy bezterminowo. W trakcie całego okresu obowiązywania umowy
ubezpieczenia naszego mieszkania mamy możliwość zmiany najważniejszych warunków, w tym wariantu oraz sumy
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ubezpieczenia wpływającej na wysokość opłacanej przez
nas składki. W praktyce takie udogodnienie może stanowić
istotną zaletę. Gdy zachodzi konieczność możemy w każdej chwili podwyższyć lub obniżyć sumę ubezpieczenia, na
bieżąco dostosowując warunki naszej polisy do indywidualnych potrzeb. Polisę ubezpieczenia mieszkania ze składką
płatną miesięcznie możemy w dowolnym momencie rozwiązać. W przypadku ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” okres wypowiedzenia wynosi zaledwie jeden miesiąc.
Największą jednak zaletą ubezpieczenia ze składką
płatną miesięcznie w stosunku do ubezpieczenia opłacanego rocznie są bardziej korzystne warunki dotyczące
konsumpcji sumy ubezpieczenia. Pamiętajmy, że każda
wypłata środków po zdarzeniu objętym warunkami ubezpieczenia zmniejsza wysokość maksymalnej wypłaty odszkodowania. W przypadku polisy rocznej suma ubezpieczenia zostaje nam przyznana na okres 12 miesięcy, przy
czym każde zdarzenie pomniejszy tę sumę o wartość wypłaconych środków. Aby utrzymać posiadaną pierwotnie
sumę ubezpieczenia zmuszeni jesteśmy ubezpieczyć się
dodatkowo, dokonując tzw. doubezpieczenia. Przy polisie
ze składką płatną miesięcznie suma ubezpieczenia przyznawana jest nam na okres jednego miesiąca. Powyższe
oznacza, że bez względu na wysokość wypłaconych środków suma ubezpieczenia odnawia się pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła
wypłata. W przypadku posiadania tego typu polisy w zasadzie nie grozi nam sytuacja, w której będziemy zmuszeni
się doubezpieczyć.
Najczęstszy błąd przy zawieraniu polis ubezpieczenia
mieszkania to skupianie uwagi wyłącznie na sumie ubezpieczenia naszego własnego mienia. W praktyce znacznie
ważniejsza jest odpowiedzialność cywilna wobec innych
osób, której górnej granicy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mając to na uwadze poszukujmy ofert ubezpieczeniowych gwarantujących nam wysoką sumę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby w razie konieczności,
wyrządzone przez nas osobom trzecim szkody, zostały
w całości naprawione przez naszego ubezpieczyciela.
Kolejnym istotnym elementem, na który powinniśmy
zwracać uwagę, to poszukiwanie polis uwzględniających
brak zwyżki za szkodę. Chodzi tutaj o to, aby po wypłaceniu nam odszkodowania nasza składka ubezpieczenia nie
uległa podwyższeniu.
Z tych właśnie powodów rozważając zawarcie nowej
polisy lub przedłużając obecną warto zapoznać się z ofertę ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu”. Być może taka
forma ubezpieczenia lokalu mieszkalnego spełni Państwa
oczekiwania. Oczywiście każdy ma prawo do własnej oceny atrakcyjności poszczególnych form ubezpieczenia, jak
również wyboru ubezpieczyciela. Dokonując takich wyborów starajmy się poznać wszystkie zalety oraz wady proponowanych nam warunków, aby w możliwie najkorzystniejszy sposób ubezpieczyć swoje mienie.
Krzysztof Krzysztoń
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Seniorze, nie daj się oszukać!
Pomysłowość oszustów nie zna granic. Podszywają
się już nie tylko pod wnuczka, córkę czy syna,
ale też pod funkcjonariusza policji. Dzwonią do
starszych osób z prośbą o pilne przekazanie
pożyczki. Policja apeluje o ostrożność i radzi,
jak nie stracić oszczędności całego życia.
Mieszkanka Zamościa odebrała telefon z prośbą o pilną
pomoc. O pożyczkę poprosiła 88-latkę kobieta podająca się
za jej córkę. – Kilkadziesiąt tysięcy złotych miało wspomóc
rzekomą córkę w spłacie zadłużenia – informuje podisnsp.
Joanna Kopeć, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Zamościu.
Staruszka uległa telefonicznej presji i przygotowała
oszczędności z myślą, że pomogą dziecku wyjść z tarapatów. Po odbiór gotówki – zgodnie z zapowiedzią „córki”
– zgłosił się jej znajomy. 88-letnia zamościanka przekazała mu 20 tys. złotych. Gdy mężczyzna opuścił mieszkanie,
starsza pani postanowiła skontaktować się z potrzebującym pomocy dzieckiem. Podczas rozmowy zrozumiała, że
padła ofiarą oszustwa, bo córka nie prosiła ją o żadną pomoc finansową. Poszkodowanej nie pozostało nic innego,
jak powiadomić policję.

Nie daj się oszukać!

Policjanci przypominają, że oszuści często posługują się
książkami telefonicznymi, z których wybierają osoby o imionach występujących u osób starszych, np. Władysław, Alfred,
Stanisława czy Czesława, a następnie dzwonią na wybrany
numer. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające
przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.
Dzwoniący prosi o udzielenie pilnej pożyczki na wymyślone historie. Zdarza się, że nie wskazuje żadnego celu, na który
potrzebuje pieniędzy, lecz niemal zawsze prosi o dyskrecję
wobec innych członków rodziny. Zapewnia także o bardzo
szybkim i osobistym zwrocie gotówki. Często oprócz pieniędzy (waluta polska i zagraniczna) sprawcy nakłaniają osobę
oszukiwaną do wydania im również wartościowej biżuterii.
Kiedy oszustowi udaje się nakłonić osobę pokrzywdzoną do
„udzielenia pożyczki” informuje, że nie będzie mógł osobiście
odebrać pieniędzy i podaje sposób przekazania pieniędzy
(gotówką lub przelewem) albo kosztowności innej osobie. –
Przestępcom chodzi o to, aby skłonić ofiarę do przekazania
pieniędzy nieznajomemu, mimo że będzie widziała oszusta
po raz pierwszy w życiu – opowiada Joanna Kopeć.
Z danych policji wynika, że osoba oszukiwana najczęściej przekazuje pieniądze obcej osobie, która odgrywa
rolę tzw. odbiorcy. Sprawca ten podaje się za dobrego
znajomego rzekomego wnuczka lub inną zaufaną osobę,
np. maklera giełdowego, pracownika banku czy sklepu. Po
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przybyciu do oszukiwanej osoby „odbiorca” przekazuje jej
telefon komórkowy, umożliwiając w ten sposób ponowną rozmowę z rzekomym wnuczkiem, co ma dodatkowo
uwiarygodnić konieczność przekazania pieniędzy. Gotówka i kosztowności przekazywane są w miejscu zamieszkania oszukiwanej osoby, na ulicy bądź w placówkach bankowych. Zdarza się, że sprawcy przyjeżdżają po swoje ofiary
taksówkami, z którymi razem jadą np. do banku w celu dokonania przelewu i pobrania gotówki.

Nie tylko na wnuczka

Oszuści zmodyfikowali metody swojego działania. Dalej
dzwonią na numer stacjonarny i nawiązują rozmowę ze
starszą osobą podszywając się pod któregoś z członków
jej rodziny, ale po chwili przerywają połączenie. Bardzo
szybko telefon dzwoni ponownie. Tym razem przestępca
podaje się za policjanta, funkcjonariusza Centralnego Biura
Śledczego Policji lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta
pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki. Dzięki temu
będzie można zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby na tzw. wnuczka. Po przekazaniu
pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta
konto, wszelki kontakt z przestępcami się urywa.
Pod koniec marca dwie mieszkanki Lublina straciły
w ten sposób łącznie 35 tys. złotych. Jak do tego doszło? Na
numer stacjonarny 69-latki zadzwonił mężczyzna. Kobieta
usłyszała jedynie przywitanie, po czym rozmówca rozłączył
się. Chwilę później na ten sam numer starsza pani otrzymała kolejny telefon. Tym razem rozmówca przedstawił się za
funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Rzekomy policjant wmówił, że otrzymany wcześniej telefon
był od oszustów, którzy próbują wyłudzić pieniądze. Twierdził, że śledczy są już na ich tropie, ale konieczna będzie
pomoc 69-latki w ich zatrzymaniu.
Poprosił następnie o jej numer telefonu komórkowego,
pod który później oddzwonił i kontynuował rozmowę. Zapytał kobietę o sumę zgromadzonych oszczędności, a następnie poprosił o jej przekazanie. Rzekomy funkcjonariusz
cały czas przekonywał o wadze wspólnej akcji i nakazał całkowitą dyskrecję. Tak też było. Kobieta taksówką udała się
do banku, skąd pobrała pieniądze. Następnie spakowaną
do koperty gotówkę pozostawiła w umówionym miejscu,
a konkretnie pod kontenerem na śmieci. W wyniku oszustwa kobieta straciła 10 tys. złotych.
Podobna historia spotkała też inną mieszkankę miasta.
Scenariusz działania oszustów w tym przypadku był taki
sam, co poprzednio. 77-latka myśląc, że bierze udział w akcji zatrzymywania oszustów, zachowując nakazaną dyskrecję, pojechała do placówki bankowej i wybrała 10 tys.
złotych. Pieniądze zostawiła na trawniku.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
Na tym jednak nie koniec. Przestępcy, widząc, że ich
plan poszedł jak z płatka, postanowili po raz kolejny wykorzystać łatwowierność tej samej kobiety, zmuszając ją do
zaciągnięcia pożyczki w kwocie 15 tys. złotych. Myśląc, że
spełniła obywatelski obowiązek zostawiła gotówkę na klatce schodowej jednej z lubelskich kamienic. Nie było gratulacji, nikt jej nie zwrócił pieniędzy, a „funkcjonariusz CBŚP”
już nie zadzwonił...

Policja apeluje

Policja poszukuje oszustów i apeluje o rozwagę, rozsądek
oraz ograniczone zaufanie do nieznajomych. Pomimo często nagłaśnianych akcji profilaktycznych oraz zaangażowania środków masowego przekazu, wciąż dochodzi do
oszustw, którymi padają seniorzy.
Warto pamiętać, że oszuści wykonują do swoich ofiar
bardzo dużo połączeń telefonicznych, w krótkich odstępach czasu w celu wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego przekazania pieniędzy. Takie częste
telefony mają, także utrudnić osobie oszukiwanej nawiązanie kontaktu z członkami rodziny proszącymi rzekomo
o pomoc finansową. Gdy osoba oszukiwana ma wątpliwości, co do tożsamości dzwoniącego, oszuści bardzo często

Dzielnicowy jest policjantem tzw. „pierwszego kontaktu”,
łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem, każdy z nich
ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada
i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy
z mieszkańcami swojego rejonu, zajmuje się też problemem
przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające
z prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.

Dzielnicowi KMP w Zamościu

mł. asp. Sebastian Lis tel. kom. 734 403 705
dzielnicowy.zamosc1@lu.policja.gov.pl
asp. Mariusz Pawlik tel. kom. 734 403 682
dzielnicowy.zamosc2@lu.policja.gov.pl
mł. asp. Paweł Nowak tel. kom. 734 403 698
– Osiedle E. Orzeszkowej, Wiejska
dzielnicowy.zamosc3@lu.policja.gov.pl
sierż. Aneta Baranowska tel. kom. 734 403 605
– Osiedle Wiejska
dzielnicowy.zamosc4@lu.policja.gov.pl
sierż. szt. Michał Radliński tel. kom. 734 403 694
– Osiedle Planty
dzielnicowy.zamosc5@lu.policja.gov.pl
mł. asp. Tomasz Mazurek tel. kom 798 003 635
dzielnicowy.zamosc6@lu.policja.gov.pl
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stosują szantaż emocjonalny: płaczą, błagają o pomoc lub
pozorują torturowanie po rzekomym porwaniu. Informują ponadto starsze osoby, aby udając się do banku w celu
wypłaty pieniędzy, nie mówili kasjerom i obsłudze placówek bankowych, w jakim celu to robią. – Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom – zwraca się rzeczniczka
zamojskiej policji. Przede wszystkim należy zachować
ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie
informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które
mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie
wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Żeby nie stać
się ofiarą takiego przestępstwa musimy działać rozważnie
i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób. Za pomysłodawcę
oszustwa metodą na wnuczka i liderem jednej z największych i najprężniej działających grup zajmujących się tym
procederem jest Arkadiusz Ł. ps. Hoss. Mężczyzna został
zatrzymany na początku lutego w Warszawie, a następnie –
decyzją sądu – trafił do aresztu. Oszustwa jednak nie ustały.
woles

st. sierż. Wojciech Magryta tel. kom. 734 403 727
dzielnicowy.zamosc7@lu.policja.gov.pl
st. sierż. Łukasz Gębala tel. kom. 734 403 724
dzielnicowy.zamosc8@lu.policja.gov.pl
mł. asp. Krzysztof Kiszka tel. kom. 734 403 722
– Osiedle Szwedzka, Brzozowa, Lubelska
dzielnicowy.zamosc9@lu.policja.gov.pl
sierż. szt. Wioleta Sarzyńska tel. kom. 734 403 701
– Osiedle Kilińskiego
dzielnicowy.zamosc10@lu.policja.gov.pl
st. sierż. Roksana Kotarska tel. kom. 734 403 725
dzielnicowy.zamosc11@lu.policja.gov.pl
mł. asp. Marcin Różycki tel. kom. 734 403 729
dzielnicowy.zamosc12@lu.policja.gov.pl
sierż. szt. Jacek Wacniak tel. kom. 734 403 707
dzielnicowy.zamosc13@lu.policja.gov.pl
asp. Krzysztof Kostyła tel. kom. 798 003 644
dzielnicowy.zamosc14@lu.policja.gov.pl
asp. szt. Sławomir Pliżga tel. kom. 798 003 642
dzielnicowy.zamosc15@lu.policja.gov.pl
st. sierż. Tomasz Gliwiński tel. kom. 734 407 389
dzielnicowy.zamosc16@lu.policja.gov.pl
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy
wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania
oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych
możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby
połączyć się funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie.
Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć
swojego dzielnicowego.
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Uciążliwe sąsiedztwo osób palących papierosy
Pozytywnym osiągnięciem cywilizacyjnym stało się
w ostatnich latach ograniczenie liczby osób palących papierosy. W walce z tym niezmiernie szkodliwym nałogiem
pomogły kampanie antynikotynowe oraz uregulowania
prawne surowo zakazujące palenia papierosów w miejscach publicznych. Katalog miejsc objętych takimi zakazami jest coraz większy, chroniąc osoby niepalące przed
skutkami tzw. biernego palenia. Zdaniem lekarzy wdychanie dymu nikotynowego przez osoby niepalące jest wyjątkowo szkodliwe.
Na terenie osiedli mieszkaniowych ustawowy zakaz palenia tytoniu obejmuje place zabaw dla dzieci oraz obiekty
sportowe. Palić nie wolno również na klatkach schodowych
budynków wielorodzinnych oraz w pomieszczeniach i korytarzach piwnicznych. Mówi o tym wprost treść § 5 pkt.
4 Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia społecznego mieszkańców w Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Wprawdzie zdarzają się przypadki palenia tytoniu na klatkach
schodowych, jednak takie zachowanie naruszające wspomniany regulamin jest z całą stanowczością napiętnowane
przez administrację spółdzielczą oraz samych mieszkańców. Dym nikotynowy zawiera substancje toksyczne oraz
ma nieprzyjemny zapach, szczególnie drażniący osoby
niepalące. Osadzając się na ścianach i przedmiotach dym
z papierosów pozostawia żółty nalot i specyficzny, trudny
do pozbycia fetor.
Brak zrozumienia ze strony części osób palących papierosy wynika z mylnego przekonania, że to co nie jest zabronione jest dozwolone. Wykorzystując taką przesadnie
naciąganą interpretację wyjątkowo uciążliwi palacze potrafią zatruć sąsiadom nie tylko powietrze, ale również życie. Rozumiem, że papierosy to nałóg, ale warto pomyśleć
o innych osobach przebywających w naszym otoczeniu,
które nie muszą godzić się na bierne wdychanie nikotyny.
Do administracji osiedlowych co pewien czas wpływają
skargi na uciążliwość wywołaną regularnym paleniem tytoniu na balkonie, w oknie mieszkania lub pomieszczeniach
sanitarnych takich jak łazienka i wc. W przypadku balkonu

Zdrowe śniadanie
Twierdzenie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, to nie wyświechtany slogan, ale święta prawda.
Każdy z nas ma też z pewnością swoje wyobrażenie o tym
jak takie śniadanie powinno wyglądać. Jest wiele teorii na
ten temat, w tym także tak szkodliwe, jak ta, że nie powinno
się w ogóle jeść śniadania, lub spożywać tylko świeżo wy-
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lub okna dym papierosowy może przedostawać się do innych lokali otwartą stolarką okienną. W ten sposób zamiast
świeżego powietrza do wietrzonego pomieszczenia wpada nikotynowy dym. Równie uciążliwe potrafi być palenie
tytoniu w pomieszczeniach sanitarnych. W takim przypadku dym papierosowy przedostaje się do innych lokali przewodami wentylacyjnymi lub po prostu nieszczelnościami
kanałów w których znajdują się piony instalacyjne. Trudno
dziwić się irytacji osób, które wchodząc do własnej łazienki
czują zapach papierosów palonych przez sąsiada.
W chwili obecnej nie istnieje żaden przepis prawa zakazujący palenia tytoniu w oknie lub na balkonie. W przypadku szczególnej uciążliwości można próbować zastosować tutaj regulacje zawarte w Ustawie o własności lokali,
której zapisy art. 13 i 16 chronią pozostałych mieszkańców
przed zachowaniem osób wykraczających w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi
domowemu, albo które swoim zachowaniem czynią korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnych uciążliwym. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego warto porozmawiać z uciążliwym sąsiadem
w atmosferze zgody i porozumienia. Możemy poprosić
o zmianę szkodliwych dla nas zachowań, licząc na wyrozumiałość oraz empatię.
Wymieniając negatywne aspekty palenia tytoniu nie
sposób pominąć nagannych zachowań polegających na
wyrzucaniu niedopałków z balkonu lub przez okno. Osoby
dopuszczające się tego typu czynów muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami w przypadku zgłoszenia takiego zdarzenia do Policji lub Straży Miejskiej. Służby miejskie
mają prawo ukarać zaśmiecającego teren palacza mandatem w wysokości nawet 500 złotych.
Opisywane w tym artykule przypadki zdarzają się coraz
rzadziej, a świadomość zmieniającej się mentalności osób
palących papierosy napawa optymizmem. Bez wątpienia
jest to zasługa działań informacyjnych promujących dialog
i zwykłą ludzką życzliwość, których nigdy nie powinno zabraknąć w relacjach między sąsiadami.
Krzysztof Krzysztoń

ciskane soki warzywno-owocowe czy jeść surowe owoce,
albo zupę mleczną na zimno lub ciepło. Także osoby, które
z powodu przeciążenia pracą czy innymi obowiązkami, zjadają drożdżówkę i popijają ją kawą, lub nawet wypijają tylko samą kawę, robią niewyobrażalną szkodę swojemu organizmowi. Zwolennicy tak zwanych angielskich śniadań,
czyli jajek i bekonu, opływających smażonym tłuszczem też
nie odżywiają się właściwie.
Zacznijmy od tego, że śniadanie z całą pewnością należy jeść i do tego nie wolno robić tego w pośpiechu, ły-
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kając duże kęsy, tego co akurat mamy pod ręką. Trzeba je
autentycznie celebrować i zjadać powoli z uczuciem radości i przekonaniem, że oto właśnie zaczyna się nowy dzień,
który przyniesie same dobre rzeczy, w czym ma pomóc
także spożywany właśnie posiłek.
Chińczycy, którzy przez tysiąclecia zdobyli ogromną wiedzę na temat istoty życia i sposobów utrzymania dobrego
stanu zdrowia, pozdrawiają się, zadając sobie nawzajem pytanie: „Czy jadłeś już dzisiaj ciepły posiłek?”. Wiedzą bowiem,
że zjedzenie ciepłego śniadania jest najważniejszą rzeczą,
jaką możemy uczynić dla dobrostanu naszego ciała i Ducha.
Jak zatem powinno wyglądać idealne śniadanie? Najlepiej aby były to ugotowane na wodzie ekologiczne, pełnoziarniste płatki zbożowe. Unikać należy pszenicy, ponieważ
prawie wszystkie jej uprawy są genetycznie modyfikowane, a i środki stosowane do jej ochrony są wysoce toksyczne. Stąd też bierze się jej duża nietolerancja pokarmowa
i powodowanie wielu problemów gastrycznych, włącznie
z poważnymi chorobami układu pokarmowego. Pszenica
była przez tysiąclecia podstawowym produktem żywnościowym i nie powodowała żadnych problemów, ale odkąd zaczęto ją uprawiać na skalę przemysłową, stała się
wrogiem naszego zdrowia. Jej tradycyjna odmiana, zwana
orkiszem, jest lepiej tolerowana przez organizm.
Do płatków lub gniecionych ziaren można dodać wszelkiego rodzaju owoce świeże i suszone w różnych kombinacjach. Pamiętać należy, aby owoce suszone przemyć pod
bieżącą wodą i namoczyć je w niewielkiej ilości wody i zostawić tak, najlepiej na całą noc. Podobnie postępujemy
z wszelkiego rodzaju orzechami i pestkami, które są kolejnym wspaniałym dodatkiem do płatków. Wodę z moczenia
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orzechów należy koniecznie odlać. Można nią podlać rośliny doniczkowe i będzie to dla nich wspaniałą odżywką. Na
koniec, kiedy danie jest już na talerzu, dobrze jest polać je
zimnotłoczonym olejem z pestek dyni, lnianym, z avocado
lub klasyczną oliwą z oliwek; może to być także kawałek
prawdziwego masła, który roztopi się pod wpływem temperatury samej potrawy. Zimą, w okresach zagrożenia infekcjami przeziębieniowymi lub gdy czujemy wewnętrzny chłód,
dobrze jest posypać płatki odrobiną cynamonu lub imbiru.
Innym, ale równie dobrym, pomysłem na zdrowe śniadanie są wszelkiego rodzaju kasze z warzywami, grzybami,
ziołami i tak dalej wedle własnych preferencji. Także do nich
można dodać orzechy i pestki, jak i surowy tłuszcz roślinny.
Osoby, które czują różnego rodzaju bóle w okolicy lędźwiowej, często oddają mocz, mają blady język, marzną im stopy
i dłonie, mogą posypać potrawę czarnym sezamem lub dodać do niej odrobinę czarnego kawioru. Takoż samo mogą
postąpić wszyscy, którzy czują się ogólnie osłabieni i chcą
podnieść poziom energii życiowej i wydolność organizmu.
Śniadanie na ciepło, z użyciem odpowiednich składników, na pewno bardzo pomoże w utrzymaniu dobrego
zdrowia. Można je przygotować wieczorem poprzedniego
dnia, a rano jedynie odgrzać. Nie zabierze to więcej czasu,
niż pokrojenie chleba na kanapki, a różnica dla naszego organizmu będzie ogromna. Osoby, które zdecydują się na
takie wspomaganie zdrowia, z pewnością w krótkim czasie
odczują poprawę samopoczucia i ogólnego stanu organizmu (także w sferze psychicznej).
Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzę wszystkim Czytelnikom zdrowia i wielu miłych chwil, spędzonych z bliskimi.
Eryk Janicki

Rozmowy o książce w Klubie Seniora Pogodna Jesień
Książnica Zamojska, wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom, w ramach aktywizacji środowisk seniorów współpracuje z klubami i stowarzyszeniami w zakresie
promocji książki i czytelnictwa. Najdłuższą i najbardziej
aktywną jest współpraca z Zamojskim Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych oraz Zamojskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku. W ubiegłym roku do grona tego dołączyły trzy kluby: Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu, Klub Aktywnego
Seniora Magiczny Ogród oraz Klub Seniora Pogodna Jesień,
działający na Plantach przy Spółdzielni Mieszkaniowej im.
W. Łukasińskiego w Zamościu.
Spotkania odbywają się raz na kwartał. W 2016 roku
poświęcone były następującym tematom: spotkanie autorskie z Marianem Karczmarczykiem, fraszkopisarzem i satyrykiem, Literatura w spódnicy, Dni, których jeszcze nie znamy... opowieść o Marku Grechucie, Jak trudno być sławną...
w roli głównej Stanisława Celińska. Prowadzi je bibliotekarka Anna Wróbel – kierownik Filii Nr 4. Dyskusje o książkach,

w przyjemnej atmosferze sprawiają, że seniorzy cenią sobie
te spotkania. Są one elementem integrującym środowisko,
pomagającym przeżywanie codzienności, aktywizującym
niedoskonałości wieku. Przy okazji omawiania konkretnych tekstów literackich uczestnicy spotkań rozmawiają
o nawykach czytania i preferencjach w doborze literatury. Seniorki preferują współczesne powieści obyczajowe
i psychologiczne, książki biograficzne oraz wydawnictwa
poradnikowe. Mężczyźni czytają przede wszystkim książki
historyczne, literaturę wojenną, thrillery. Obserwuje się, że
seniorzy kiedyś wierni klasyce, dziś odchodzą od Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego i wolą współczesne bestsellery.
W planach na 2017 rok są: Słynne Zamościanki, Bolesław
Leśmian w Zamościu, Prezentacja twórczości regionalnej
i Książki mojej młodości.
Czytanie nie jest czasem straconym, a bohaterowie literaccy wzbogacają życie czytelników. Serdecznie zapraszamy na Rozmowy o książce.
Anna Wróbel

13

Nr 1/2017/Kwiecień

Rok 19

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Proste sposoby na pospolite dolegliwości
Każdego z nas, nawet jeśli bardzo dbamy o siebie, może
dotyczyć ból głowy czy inny często spotykany tego typu
problem zdrowotny. Powtarzające się objawy lub trwające
nieustannie, oczywiście należy zdiagnozować, ponieważ
mogą być sygnałem, że rozwija się u nas poważna choroba.
Jeśli nie występują one zbyt często, są spowodowane przeważnie błahą przyczyną, typu zmienne warunki meteorologiczne czy błąd żywieniowy lub sytuacja stresowa i tak dalej. W takim razie najprościej jest sięgnąć na przykład po lek
przeciwbólowy. Niestety, nawet te, które możemy kupić, tak
jak cukierki, w supermarkecie, nie są obojętne dla naszego
zdrowia. U osób wrażliwych mogą pojawić się efekty uboczne już po przyjęciu nawet jednej tabletki. Dlatego też warto
poznać proste metody z zakresu medycyny naturalnej, które
mogą zadziałać równie skutecznie, nie powodując powikłań.
Można wypróbować następujące sposoby, aby określić, który z nich najlepiej zadziała:
w razie bólu głowy:
wypić powoli małymi łyczkami szklankę ciepłej, przegotowanej wody z kilkunastoma kryształkami soli,
pół łyżeczki zmielonego imbiru zmieszać z odrobiną
ciepłej wody, tak aby powstała gęsta pasta, którą należy
posmarować czoło,
przez około pięć minut należy oddychać głęboko przez
nos na przemian raz jednym raz drugim nozdrzem
(w tym czasie drugie nozdrze przyciskamy palcem),
na czoło należy położyć na kilka minut dwa plasterki
cytryny,
przez chwile mocno potrzeć dłoń o dłoń, a następnie
wykonywać palcami ruchy, tak jakby się czesało włosy
z góry na dół przez pięć minut,
uciskać mocno, aż do bólu, punkty na dłoni, które znajdują się na przedłużeniu palca wskazującego u nasady kciuka; na lewej dłoni uciskamy prawym kciukiem (od góry)
i prawym palcem środkowym (od dołu) i odwrotnie na
drugiej dłoni; należy powtórzyć kilkanaście razy w cyklu:
ucisk przez około 10 sekund i przerwa około 10 sekund,
odnaleźć wrażliwe na ból punkty na końcach palców
i masować je na przykład zapałką lub innym tego typu
„przyrządem”,
w razie lekkiego zatrucia:
należy wypić powoli szklankę ciepłej wody,
potrzeć dłoń o dłoń i ułożyć je jedna nad drugą na wysokości żołądka na około pięć minut,
zacisnąć zęby i przesuwać przez nie powoli i spokojnie
około czterdziestu razy ślinę, tak by raz znajdowała się
przed zębami, a raz za zębami, następnie połknąć ślinę,
starając się ją podzielić na trzy „porcje”,
położyć ciepły termofor na brzuch,
zażyć zioła szwedzkie, które warto mieć w domowej
apteczce, ponieważ są pomocne w wielu problemach
zdrowotnych,
w razie osłabienia:
uszczypnąć miejsce ponad górną wargą u nasady nosa,
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zagryźć zębami małe palce u nasady paznokci,
rozkroić cebulę i wdychać jej zapach,
rozcierać dłońmi małżowiny uszne,
natrzeć ciało roztworem octu jabłkowego (około 1:1
z wodą),
ssać łyżeczkę miodu,
w razie nagłego zasłabnięcia (zimny pot, dreszcze,
drżenie):
wypić szklankę gorącej herbaty z łyżeczką miodu,
natrzeć całe ciało roztworem octu jabłkowego lub soku
z cytryny,
położyć się z nogami lekko uniesionymi do góry,
ogrzać stopy termoforem lub na przykład nacierając je
a-mollem czy spirytusem,
uszczypnąć miejsce ponad górną wargą u nasady nosa,
wziąć ciepłą kąpiel z dodatkiem soku z cytryny,
masować dłonie, stopy, kolana, małżowiny uszne,
silnie nacisnąć przez około pół minuty punkt między
brwiami,
w razie nadmiernej reakcji na sytuację stresową:
wypić napar z melisy,
usiąść w wygodnej pozycji i wykonać około dwudziestu
głębokich oddechów nosem,
przez około pięć minut należy naprzemiennie zamaczać dłonie w zimnej i ciepłej wodzie, zaczynając i kończąc zimną wodą,
jeśli usiądziemy tak aby łydki i uda tworzyły kąt prosty
a następnie swobodnie, w sposób instynktowny, położymy dłonie na kolanach, to środkowe palce powinny
znaleźć się we wgłębieniach pod rzepką na zewnętrznej
części kolana, znajduje się tam punkt Niebiańskiego Spokoju, który należy masować ruchem okrężnym w prawo
przez kilkanaście sekund, po kilku minutach można powtórzyć (należy masować punkty na obu kolanach),
kojąco powinna zadziałać ciepła kąpiel (ale nie prysznic)
z dodatkiem soli morskiej, siarczanu czy chlorku magnezu, a nawet zwykłej soli kuchennej,
w razie ataku paniki należy przez kilka minut oddychać
do torby papierowej, to znaczy wydychać do niej powietrze i wdychać je ponownie.
Namawiam także do powtarzania (w myślach lub nawet
głośno) kilka razy przed snem prostych afirmacji, które należy wypowiadać powoli, z pełną wiarą, że jest to prawda:
każdego dnia i pod każdym względem jestem coraz
zdrowszy i zdrowszy,
każdego dnia i pod każdym względem czuję się coraz
lepiej i lepiej,
moje ciało, mój umysł i moja Dusza są zawsze w stanie
doskonałego zdrowia.
Takie proste komunikaty mają za zadanie przekonanie
do nich naszej podświadomości, albowiem jeśli się to uda...
odzyskamy zdrowie, czego życzę wszystkim Czytelnikom.
Wesołych Świąt!
Eryk Janicki
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Nowe programy w pakiecie podstawowym
telewizji kablowej
Dostępność programów telewizyjnych wiąże się bezpośrednio z zaspokojeniem podstawowych potrzeb społecznych. Oferowane bloki programowe obejmują treści
informacyjne, kulturalne, rozrywkowe, naukowe oraz wiele
innych dostosowanych do naszych zainteresowań. Sygnał
telewizyjny możemy odbierać przy użyciu indywidualnych
anten, lub za pośrednictwem operatorów z wykorzystaniem instalacji kablowych. Decydując się na własną antenę
możemy skorzystać z bezpłatnej telewizji naziemnej, lub za
pośrednictwem anteny satelitarnej odbierać sygnał operatorów komercyjnych. W zasobach naszej Spółdzielni mamy
możliwość skorzystania z usług jednego z dwóch operatorów dostarczających sygnał telewizyjny za pośrednictwem
sieci kablowej. Każdemu właścicielowi mieszkania przysługuje prawo swobodnego wyboru sposobu odbioru telewizji, jak również podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sygnału telewizyjnego.
Operatorem kablowym działającym najdłużej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu są Multimedia Polska S.A. W ofercie tego
operatora skierowanej do mieszkańców naszej Spółdzielni
znajduje się pakiet podstawowy telewizji kablowej, który
może być opłacany za pośrednictwem Spółdzielni jako
składnik opłat eksploatacyjnych za mieszkanie. Dla wielu
osób jest to bardzo wygodna forma płatności za usługę
dostarczenia sygnału telewizyjnego, z którą nie wiążą się
żadne dodatkowe koszty. Ponadto wysokość opłaty za pakiet podstawowy wynoszącej obecnie 5,40 zł od jednego
mieszkania jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez
Zarząd Spółdzielni z operatorem telewizyjnym. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest pośrednikiem w dostarczaniu
sygnału, a jedynie w zbieraniu i przekazywaniu należności
za korzystanie z pakietu podstawowego. Umowę zainteresowani mieszkańcy zawierają bezpośrednio z operatorem,
do którego należy kierować ewentualne pytania oraz zgłaszać usterki w odbiorze sygnału telewizyjnego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich abonentów korzystających z pakietu podstawowego Multimedia
Polska S.A. w miesiącu lutym bieżącego roku powiększyła
swoją ofertę programową o dodatkowe kanały nadawane
w wersji cyfrowej zawarte w tzw. czwartym multipleksie Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Obecnie w ramach tzw. MUX 8
nadawane są cztery kanały, tj. Nowa TV, Zoom TV, Metro TV
oraz WP. Dodatkowo operator wzbogacił omawiany pakiet
podstawowy o cztery programy nadawane w wersji analogowej, tj. TVN, POLSAT, TV4 oraz TV PULS. Dotychczas w wersji analogowej mieszkańcy posiadający stare odbiorniki telewizyjne mogli oglądać wyłącznie TVP1, TVP2, TVP POLONIA,

TVP Regionalna oraz Tele Top na którym nadawane są informacje planszowe oraz serwisy Telewizji Kablowej Zamość
VIDEO-KADR. W emitowanych cztery razy dziennie w godzinach: 9:15, 17:15, 20:15 oraz 22:15 serwisach posiadacze
pakietu podstawowego mogą zapoznać się z informacjami
dotyczącymi ważnych wydarzeń z miasta oraz regionu.
Mieszkańcy posiadający odbiorniki cyfrowe lub dekodery DVB-T w ramach trzech dotychczasowych multipleksów Naziemnej Telewizji Cyfrowej mają dostęp do: TVP1
HD, TVP2 HD, TVP info, TVP 3, TVP Kultura, TVP Rozrywka,
TVP Historia, Polsat, TVN, TV4, TV6, TV Puls, TV Puls 2, TVN
7, Super Polsat, Stopklatka TV, 8TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, TVP ABC oraz Fokus TV.
Idea pakietu podstawowego opiera się na założeniu, że
część osób zamieszkałych w Spółdzielni zainteresowana jest
wyłącznie podstawowymi programami telewizyjnymi emitowanymi w standardowej jakości, wnosząc za taką usługę
niewielką oraz wygodną do regulowania opłatę. Bardziej
wymagający mieszkańcy mogą zdecydować się na wyższe
pakiety oferowane przez tego lub innych operatorów dostarczających sygnał za pośrednictwem sieci kablowych,
a w przypadku platform cyfrowych sygnału satelitarnego.
Krzysztof Krzysztoń

Zaproszenie do udziału
w Konkursie Fotograficznym

pn. „60 lat SM im. Waleriana Łukasińskiego”
Tak niedawno Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana
Łukasińskiego obchodziła 50-lecie powstania, a już za kilkanaście miesięcy będziemy świętować 60-lecie. Chcielibyśmy na ten jubileusz czynnie włączyć mieszkańców naszej
Spółdzielni. W związku z tym zwracamy się z propozycją do
wszystkich, którzy zajmują się fotografiką, są jej pasjonatami, o robienie zdjęć ciekawych miejsc i zakątków naszej
Spółdzielni.
Fotografie mogą mieć wymiary tradycyjnych pocztówek, lub większe, ale nie mogą przekraczać formatu A5.
Fotografie mogą przedstawiać naszą Spółdzielnię
w różnych porach roku.
Zaproszenie kierujemy do osób dorosłych, dzieci i młodzieży szkół i placówek oświatowych.
Wyboru prac dokona komisja powołana przez Zarząd
Spółdzielni.
Najciekawsze fotografie zostaną nagrodzone i eksponowane na wystawie spółdzielczej.
Prace należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego pokój nr 17, lub na adres
e-mail: kadry@sml.zamosc.pl
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„Sezon rowerowy”
Warunki klimatyczne charakterystyczne dla naszego kraju oraz regionu pozwalają na radość jazdy na rowerze zaledwie przez kilka miesięcy w roku. Z tego właśnie powodu
część mieszkańców z niecierpliwością wyczekiwała nadejścia „sezonu rowerowego”. Popularność rowerów nie słabnie,
a wymagania miłośników dwóch kółek napędzanych siłą
własnych mięśni wzrastają z każdym rokiem. Powyższe dotyczy głównie budowy kolejnych ścieżek rowerowych, których zgodnie z zapowiedziami władz miasta Zamościa będzie sukcesywnie przybywać. Na osiedlach spółdzielczych
zwiększa się również zapotrzebowanie na montaż stojaków
na rowery. W chwili obecnej w całych zasobach ustawionych
jest 64 sztuk takich stojaków, na których można ustawić łącznie 190 rowerów. Ponieważ do Spółdzielni wpływają kolejne
wystąpienia w tej sprawie, proces ustawiania stojaków rowerowych będzie kontynuowany.
Rosnąca z każdym rokiem liczba rowerów sprawia, że
zwiększa się zapotrzebowanie na miejsca do ich przechowywania wewnątrz budynków wielorodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni zasadami w każdej
klatce schodowej powinno znajdować się pomieszczenie
wózkowni, służące również ogółowi mieszkańców jako
rowerownia. Są też osoby przechowujące rowery w przynależnych do mieszkania piwnicach lokatorskich. Powyższe rozwiązanie ma istotną zaletę w przypadku osób posiadających indywidualne ubezpieczenie mieszkania, np.
ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie
tzw. „przy czynszu”. Posiadając takie ubezpieczenie w przypadku kradzieży roweru z piwnicy lokatorskiej mamy prawo oczekiwać zwrotu wartości skradzionej rzeczy. Należy
jednak pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa od kradzieży dotyczy wyłącznie mieszkania, piwnicy przynależnej
oraz garażu. Ubezpieczenie takie nie obejmuje kradzieży
roweru z korytarza piwnicznego, wózkowni, klatki schodowej lub dokonanej na zewnątrz budynku.
Co pewien czas mieszkańcy zgłaszają do administracji
osiedla problem rowerów blokujących klatki schodowe
oraz korytarze piwniczne. Korzystając z okazji przypominam, że obowiązujący Regulamin używania lokali oraz
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porządku domowego i współżycia społecznego mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu w § 5 ust. 3 zabrania przechowywania na klatkach
schodowych i w korytarzach piwnicznych mebli, rowerów,
wózków i innych zbędnych rzeczy uniemożliwiających
swobodną komunikację.
Poważnym problemem dla części mieszkańców jest
wyprowadzanie roweru z piwnicy oraz ponowne go wprowadzanie. Zdarza się, że mieszkańcy zwracają się do Spółdzielni z prośbą o montaż specjalnych ślizgów ułatwiających taką czynność. Zamontowanie drewnianej listwy
ułożonej na biegu schodów, bezpośrednio przy ścianie
w ocenie mieszkańców jest dużym usprawnieniem.
Poruszając się rowerem po terenie osiedla miejmy
świadomość, że w granicach naszego miasta nie znajduje
się żadna ścieżka przeznaczona wyłącznie dla rowerów.
Powyższe oznacza, że wszystkie chodniki na których wyznaczone są pasy dla rowerów mają status prawny dróg
dla rowerów i pieszych. Na tego typu drogach bezwzględne pierwszeństwo mają piesi. Poruszając się rowerem po
osiedlowych uliczkach powinniśmy zachować szczególną
ostrożność z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące
stref zamieszkania, w których także bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami mają osoby poruszające się pieszo. Warto o tych zasadach pamiętać, aby uniknąć kolizji, za
którą w każdym przypadku będzie odpowiadał rowerzysta.
Na szczególną uwagę zasługuje również przepis zakazujący przejeżdżania na rowerze przez przejścia dla pieszych. Przejazd taki jest dopuszczony jedynie w przypadku
wyznaczonych śluz rowerowych będących przedłużeniem
dróg dla rowerów i pieszych, nazywanych potocznie ścieżkami rowerowymi.
Idea jazdy na rowerze ma w naszej Spółdzielni również
swoją wieloletnią tradycję w postaci organizowanego cyklicznie rajdu rowerowego dla mieszkańców. Najbliższy
taki rajd, którego uczestnicy pojadą z Zamościa na Roztocze odbędzie się w miesiącu maju. Korzystając z okazji już
dziś serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie wszystkich mieszkańców.
Szczegółowych informacji dotyczących organizowanych imprez udziela Dział Organizacji i Zatrudnienia przy
ulicy Wiejskiej 17 pokój nr 17, tel. 84 638 03 34.
Krzysztof Krzysztoń

Wędkarze u progu nowego sezonu
Rok 2017 jest pierwszym rokiem działalności nowego
Zarządu Koła, który został wybrany na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 22 stycznia
tego roku. Najważniejszym celem działalności jest propagowanie wędkarstwa w jak największym kręgu miłośników
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tego hobby. Organizacja zawodów wędkarskich, które są
szkołą zdrowej rywalizacji.
Wędkarze z koła przy naszej Spółdzielni rozpoczynają
nowy sezon wędkarski. W bieżącym roku oficjalne otwarcie sezonu wędkarskiego 2017 odbędzie się w niedzielę 30
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kwietnia nad rzeką Wieprz w miejscowości Nielisz. Nie znaczy to jednak, że musimy czekać z wędkowaniem do tego
właśnie dnia, szczególnie gdy za oknem piękna słoneczna
pogoda, którą najlepiej cieszyć się właśnie nad wodą na
łonie przyrody. Jak widać na załączonym kalendarzu wędkować można również zimą i dla prawdziwych pasjonatów
sportu wędkarskiego zorganizowane były „Podlodowe Mistrzostwa Koła”, które w tym roku wygrał kol. Stefan Rosa.
Jak co roku na wiosnę wędkarze wyruszą na sprzątanie
łowisk, na których nie brakuje śladów „cywilizacji”, a może
właśnie braku „cywilizacji” w postaci dużej ilości śmieci.
Na bieżący rok Zarząd Koła zaplanował następujące
imprezy wędkarskie:
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Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu. Poza planowanymi imprezami odbyły się zawody dla
ekipy sprzątającej zbiornik Krynice pod nazwą „Sprzątanie
Świata” w których brało udział 5 zawodników. Spośród
uczestników wszystkich imprez wędkarskich został wyłoniony zdobywca tytułu „Wędkarz roku 2016 koła Padwa”,
który tytuł zdobył kolega Zbigniew Mikuła. Został on nagrodzony pucharem i dyplomem.
Zarząd Okręgu PZW w Zamościu jak co roku zrobił
promocję dla nowych wędkarzy pod nazwą „WĘDKUJ ZA
GROSZE” skierowaną do: dzieci i młodzieży. Ze szczegółami wymienionej promocji można zapoznać się w siedzibie
naszego koła ul. Peowiaków 62 (piwnica) czynnej w każdy

Lp.

Data

Rodzaj imprezy

1

Styczeń-luty 2017 r.

Podlodowe Mistrzostwa Koła

zbiornik Nielisz

2

Kwiecień 2017 r.

Zawody gruntowe eko 2017 r.
Dla sprzątających zb. Krynice

zbiornik Krynice

3

30-04-2017 r.

Otwarcie sezonu

rzeka Wieprz Nielisz

GP startowe

4

21-05-2017 r.

Spławikowe Mistrzostwa Koła

zbiornik Majdan Sopocki od lasu

GP startowe

5

25-06-2017 r.

Puchar Prezesa Koła „PADWA”

zbiornik Józefów od stanicy

GP

6

8/9-07-2017 r.

V Nocne Zawody Koła Padwa

zbiornik Nielisz od zapory do aroni

GP startowe

7

20-08-2017 r.

Puchar Prezesa S-ni Mieszkaniowej
im. W. Łukasińskiego

zbiornik Zamość zbiornik grobla wschodnia

GP

8

17-09-2017 r.

Gruntowe Mistrzostwa Koła

zbiornik Nielisz od zapory do aroni

GP
startowe

9

1-10-2017 r.

Spinningowe Mistrzostwa Koła

rzeka Bug Matcze

GP startowe

10

29-10-2017 r.

Zakończenie sezonu wędkarskiego

rzeka Wieprz Tarzymiechy

GP startowe

Na wszystkie imprezy Zarząd Koła PZW zapewnia transport, a na zakończenie dla wszystkich uczestników mały
poczęstunek. Dla najlepszych przewidziano nagrody.
Zachęcamy czytelników do uczestniczenia w przedstawionych zawodach.
W tym miejscu chciałem przekazać krótki raport z imprez wędkarskich, które odbyły się w ubiegłym roku.
W zawodach: Podlodowe Mistrzostwa Koła nad zalewem Zamość, Otwarcie sezonu na rzece Wieprz, Spławikowe Mistrzostwa Koła w Krynicach, Puchar Prezesa
Koła „PADWA” nad rzeką Bug, Towarzyskie zawody nocne
w Krynicach, zawody dla ekipy sprzątającej Krynice, spinningowe mistrzostwa koła w Kryłowie nad Bugiem, Puchar
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego
w Zamościu na zbiorniku w Zamościu oraz zakończenie
sezonu w Kryłowie. We wszystkich zawodach gościło 138
zawodników w tym 124 seniorów, 9 juniorów i 5 kadetów.
Porządku i uczciwej rywalizacji pilnowało 17 sędziów. W zawodach o Puchar Prezesa koła „Padwa”, Spławikowych Mistrzostwach Koła oraz Spinningowych Mistrzostwach Koła
najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy.
W zawodach o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej
całkowity koszt nagród pokrył nasz patron, którym jest

Łowisko

Adnotacje
GP startowe

wtorek i środę w godzinach od 15, do 18. Okręg zamojski
organizuje wiele imprez wędkarskich dla dzieci i młodzieży, w których niejednokrotnie może brać udział również
młodzież niezrzeszona w PZW. Bliższych informacji można
zasięgnąć u prezesa koła kol. Artura Szopy pod numerem
tel. 502 686 602 lub www.pzw.org.pl/prezentacje_www/
padwa/.
Życzeniami:
Zdrowych, Pogodnych, Spędzonych w gronie rodzinnym
Świąt ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
żegna się z Państwem prezes koła PZW „ZAMOŚĆ – PADWA”
Artur Szopa
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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,
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,
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,
dokonywanie napraw bieżących stolarki okiennej
i drzwi balkonowych,
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.
Andrzej Cwenk

Konkurs plastyczny
pn. „60 lat Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego”

1. Organizator
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17
2. Cele konkursu
Konkurs ma na celu rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
plastycznej dzieci i młodzieży. Temat konkursu daje
możliwość przedstawienia w swojej pracy różnych ciekawych miejsc, zakątków, które podobają się im najbardziej, czym chcieliby się pochwalić i co pokazać na osiedlach, należących do Spółdzielni na przestrzeni 60 lat.
3. Ogólna informacja o konkursie
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjów, uczestników pozalekcyjnych zajęć plastycznych. Każdy z autorów może dostarczyć do 2 prac plastycznych. Technika wykonania prac
jest dowolna. Prace plastyczne w formacie o wymiarach
nie większe niż A-3,
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie składają
prace w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego przy ul. Wiejskiej 17, pokój nr.17. Termin
złożenia prac upływa z końcem października 2017 r. Na
odwrocie złożone prace muszą być opatrzone kartą informacyjną tj. tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora,
telefon kontaktowy.
Uwaga – prosimy nie oprawiać prac
5. Przebieg eliminacji
Po wyznaczonym terminie składania prac Jury wyłoni zwycięzców KONKURSU w każdej grupie wiekowej.
Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o werdykcie
jury. Dla autorów wybranych prac przewidziane są nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa
w KONKURSACH

Szanowni Mieszkańcy Miasta Zamość...
W związku z rozpoczynającym się sezonem rowerowym i zwiększającą się popularnością aktywności fizycznej związanej z poruszaniem się rowerem, Straż Miejska
Miasta Zamość pragnie zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na zagadnienia związane z przepisami ruchu
drogowego dotyczącymi rowerzystów. Znajomość podstawowych przepisów i zasad ruchu drogowego pozwoli
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użytkownikom rowerów zwiększyć bezpieczeństwo swoje
oraz innych. Wzmożony ruch uliczny związany z rozpoczęciem sezonu turystycznego sprawia, że na terenie miasta są
miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób poruszających
się rowerami. Osoby te muszą mieć świadomość, zasad ruchu drogowego oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych,
która pozwoli nam na bezpieczne użytkowanie roweru
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i uchroni nas przed przykrymi zdarzeniami oraz konsekwencjami jakie możemy ponieść nie stosując się do nich.
W szczególności należy zadbać o to, abyśmy byli dobrze widoczni dla innych użytkowników ruchu drogowego. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że w godzinach
szczytu kiedy na drogach znajduje się bardzo dużo samochodów, prowadzenie pojazdu wymaga od kierowcy dużej uwagi i skupienia. Elementy odblaskowe lub jaskrawe
ubranie znacząco poprawia naszą widoczność oraz dają
czas kierowcy na zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie
pojazdu w przypadku kiedy zaistnieje taka konieczność.
Pamiętajmy, że na rowerzystach spoczywają obowiązki
wynikające wprost z przepisów prawa zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Zauważmy, że infrastruktura rowerowa na terenie naszego miasta jest sukcesywnie
budowana i modernizowana.
O tych i innych zagadnieniach związanych z rekreacją
rowerową usłyszycie Państwo w czasie spotkania organizo-
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wanego przez Straż Miejską i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, które odbędzie się 20.04.2017
roku o godz. 17.30 w świetlicy przy ul. Orzeszkowej 28.
Problematyka spotkania będzie skoncentrowana na
przybliżeniu przepisów z zakresu ruchu drogowego dotyczących rowerzystów. Wskażemy również miejsca w Zamościu, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności
przez rowerzystów. Otrzymacie Państwo także porcję wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Natomiast profesjonalny przewodnik turystyki rowerowej Pan Zbigniew
Pietrynko opowie o najpiękniejszych trasach rowerowych,
czarujących miejscach na Roztoczu; podpowie gdzie warto
pojechać na rowerze i na co zwrócić szczególną uwagę.
Serdecznie zapraszamy wielbicieli turystyki rowerowej.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
St. inspektor Katarzyna Wawrych
Specjalista Maciej Stanulewicz

Kalendarium

wydarzeń kulturalnych w 2017 r.
„Wspólne kolędowanie”

W

dniu 4 stycznia 2017 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28 odbyła się piąta
edycja spotkania pokoleń pn. „Wspólne kolędowanie”. Spotkanie zostało zorganizowane
w ramach współpracy z Zarządem Osiedla Orzeszkowej-Reymonta, Bursami Międzyszkolnymi nr 1 i 4, Zamojskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Środowiskowym
Ogniskiem Wychowawczym TPD. Uczestnicy spotkania
mieli okazję wysłuchać śpiewu pięknych kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz seniorów. Atmosferę świąt
Bożego Narodzenia dopełnił występ członków klubu seniora „Pogodna Jesień”, którzy zaprezentowali „Jasełka
Bożonarodzeniowe”.

Walentynki
w Klubie Seniora

W dniu 16 lutego 2017 r. z okazji Walentynek seniorzy
z klubu seniora „Pogodna Jesień” zorganizowali spotkanie dla swoich członków. Przy kawie i herbacie były czekoladowe serduszka, a także lizaki w kształcie serc. Tak
niewiele, a radości było dużo. Podczas spotkania były
piosenki i wiersze o tematyce miłosnej, a następnie seniorzy wymienili się poglądami o roli uczuć w każdym
momencie życia.
Spotkania seniorów nie tylko pozwalają interesująco
spędzić czas, ale przy okazji uczą wrażliwości, empatii, tworzą trwałe więzi przyjaźni.

Spotkanie w Klubie Seniora
pn. „Słynne Zamościanki”

W dniu 16 marca 2017 r. w Klubie Seniora „Pogodna Jesień”
odbyło się spotkanie z kierownikiem Filii Bibliotecznej Nr 4
Panią Anną Wróbel. Podczas spotkania Pani Ania przedstawiła literaturę, którą tworzyły słynne Zamościanki. W tym
miejscu na wyjątkową pamięć zasłużyła: Pani Róża Zamoyska kobieta niezwykła, odważna, a jednocześnie nieugięta wobec władz okupacyjnych, która często wygrywała
z nimi w sprawach wydawać by się mogło beznadziejnych.
Tak właśnie było w przypadku dzieci, których tragiczny los
budził stały niepokój Pani Ordynatowej Róży Zamoyskiej.
O pozwolenie na wywiezienie części z nich i umieszczenie
w ordynackiej ochronce, Jan Zamoyski zwrócił się w specjalnym memoriale do szefa SS, który zgodził się na wywiezienie dzieci do lat sześciu. Panią Różę Zamoyską nazywano „Aniołem Dobroci”.
Pani Barbara Rybałtowska polska pisarka, autorka tekstów, piosenek, malarka, jako dziecko była wywieziona
z matką na Syberię. Wspomnienia z tego okresu były inspiracją do powstania cyklu Powieści Saga – napisana ujmującym ciepłym językiem.
Saga rodzinna opowiadająca historię matki i córki. Cz.1
„Bez pożegnania”, Cz. 2 „Szkoła pod Baobabem”, Cz.3 „Koło
graniaste”, Cz. 4„Mea Culpa”. Napisała sztuki teatralne„Próba
u Poli Negri” monodram z piosenkami Poli Negri, „Fantazja
Rybałtowska” – sztuka nawiązująca do staropolskiej tradycji Rybałtów. Na swoim koncie ma także powieści: „Kuszenie Losu”, „Magia przeznaczenia”, czy „Romanse w Paryżu”.
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Spośród napisanych tekstów piosenek najbardziej znaną jest „Nie warto było”.
Pani Anna Janko laureatka Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej z 2016 r. nagrodzona przez Kurier Szczeciński. Pisarkę nagrodzono za poruszającą książkę „Mała
zagłada”, która opowiada o pacyfikacji wsi Sochy na
Zamojszczyźnie dokonanej przez Niemców podczas
drugiej wojny światowej – i o dziedziczeniu wojennych
traum przez kolejne pokolenia.
Następnie przedstawiła jeszcze kilka znanych Zamościanek, które na stałe wpisały się w zamojski pejzaż
kulturalny: Pani Beata Ścibakówna – aktorka, zamojska
poetka Pani Julia Rodzik czy Pani Irena Polkowska.

Spotkanie z cyklu
„Ciekawy Człowiek”

TWOJE NIEZAPOMNIANE
18 URODZINY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu od kilku lat jest organizatorem cyklicznych spotkań dla mieszkańców pn. „Ciekawy Człowiek”.
Spotkania odbywają się raz w kwartale. Pierwsze spotkanie w tym roku odbyło się w dniu 29 marca 2017 r.
Gościem spotkania był znany alpinista, nauczyciel z Zamościa Pan Jacek Podkościelny.
Podczas spotkania Pan Jacek podzielił się relacją ze
swojej ostatniej wyprawy na Mont Blanc.
Jest to najwyższy szczyt w Europie Zachodniej, leży
w paśmie Alp, potocznie nazywany jest Dachem Europy. Jak twierdzi Pan Jacek największe zagrożenie podczas wspinaczki na Mont Blanc sprawiają spadające kamienie, szczeliny lodowe oraz choroby wysokościowe.

ZAPRASZAMY

DART – gra dla wszystkich

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego, zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia sportowe.
Podczas zajęć każdy uczestnik pod okiem instruktora
ma okazję pograć w tenisa stołowego, gry towarzyskie,
a od miesiąca marca – kwietnia wprowadzamy nową
grę Darta. Jest to bardzo stara gra, która przywędrowała
do nas z Wielkiej Brytanii.
Gra towarzyska polega na rzucaniu lotkami do specjalnie utworzonej tarczy z wieloma polami, za każdy
rzut gracz otrzymuje określoną liczbę punktów (w zależności od tego, w jakie pole trafi). Tablica do Darta
składa się z dwudziestu pól odpowiednio ponumerowanych.
Zapraszamy mieszkańców na naukę gry w Darta do
świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28. Zajęcia odbywają się w poniedziałek i wtorek od godz.16.00-18.00.

SPOTKANIE LITERACKIE

W dniu 11 maja 2017 r. (czwartek) godz. 15.00 (pomieszczenie Klubu Seniora „Pogodna Jesień”) ul.
Peowiaków 62, odbędzie się spotkanie literackie
z Panem Marianem Karczmarczykiem na które serdecznie zapraszamy.
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