Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Rok 19

Nr 3/2017/Grudzień

NASZ DOM
MAGAZYN SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

ych
ych w serdecznym,
rodzinnym gronie
w Nowym 2018 Roku

Wesołych

Jan Wojciech
Matwiejczuk

Świąt

Andrzej Wnuk
Prezydent Z

Przewodnic cy Rady

Wszystkim mieszkańcom zasobów spółdzielczych,
mieszkańcom miasta, naszym partnerom
i współpracownikom składamy najserdeczniejsze
życzenia radosnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia, życzliwości
oraz wszelkiego dobra i pomyślności.
Niech magiczny zapach świątecznego drzewka
i dźwięk kolęd obdarzą Państwa ciepłem
i rodzinną atmosferą.
Nadchodzący Nowy 2018 Rok
niech będzie czasem spokoju, spełnienia marzeń
oraz optymizmu i satysfakcji
życzy

Wesołych

Świąt

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego

Przy Wigilijnym stole dzielimy się opłatkiem i serdecznością, bo tak każe stary obyczaj.

Najbliżsi ... Najmilsi...

Pod obrusem szeleści siano, a my w blasku choinkowych świateł dzielmy się z Wami
miłością, radością, szczęściem i błogosławieństwem od Narodzonego...
Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta
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Wersja ustawodawcy a nie resortu
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 roku,
która weszła w życie 9 września 2017 roku zawiera liczne
sprzeczności z Konstytucją RP. Pomimo wielu protestów
organizacji spółdzielczych oraz ekspertów z zakresu prawa spółdzielczego została podpisana przez Prezydenta RP.
Dotychczasowa wersja tej ustawy była trzykrotnie uznana
przez Trybunał Konstytucyjny za naruszającą zapisy ustawy zasadniczej. Ustawa z każdym rokiem stawała się mniej
czytelna i zrozumiała.
Według pierwotnej koncepcji nowelizacja ustawy
przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa miała zawierać liczne orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego. W takiej też wersji (wersja rządowa)
została przekazana do procedowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie prac sejmowych i senackich
została w wielu zapisach zmieniona i to w sposób bardzo
zasadniczy, różniący się od wersji rządowej. Ustawa z 20
lipca br. dyskryminuje sektor spółdzielczości mieszkaniowej wobec innych sektorów spółdzielczych. Tylko i wyłącznie sektor mieszkaniowy został wyłączony do odrębnej
ustawy z ustawy Prawo spółdzielcze. Nowelizacja ustawy likwiduje fundusz udziałowy i zasobowy, wprowadza
z mocy ustawy obligatoryjne członkostwo tylko i wyłącznie dla osób posiadających tytuły prawne do lokali oraz
posiadających roszczenie o ustanowienie lokatorskiego
prawa do lokalu lub odrębnej własności. A więc wszyscy,
którzy posiadają takie tytuły z mocy prawa stali się członkami spółdzielni. Członkami Spółdzielni z mocy prawa
stali się także współmałżonkowie, jeżeli prawo do lokalu
przysługuje im wspólnie. Dotychczasowe postępowanie
wewnątrzspółdzielcze zostało zastąpione procedurą kierowania wniosków do Sądu i rozstrzygnięciem sądowym.
Przez to wydłuża się również cały proces windykacyjny dotyczący opłat eksploatacyjnych. Nowelizacja wprowadza
również nowe zasady postępowania w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Te nowe zasady wynikają z ustawy o własności
lokali, a więc dotyczą wspólnot mieszkaniowych. Przytoczone niektóre zapisy i obszary znowelizowanej ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych w znacznym stopniu
naruszają zasady zgodności z Konstytucją. W związku z powyższym złożonych zostało szereg protestów i wystąpień
do Rządu, Rzecznika Praw Obywatelskich i posłów RP.
W związku z wejściem w życie ustawy i pojawieniem się
wątpliwości interpretacyjnych Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa opracowało analizę niektórych zapisów tej
ustawy, mimo że nie jest ona wykładnią prawa, a jedynie
stanowiskiem Ministerstwa w niektórych kwestiach. Proce-
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dury powstawania, nabywania i ustawania członkowstwa
zostały opisane w kolejnym artykule umieszczonym w naszej gazetce. Można stwierdzić, że członkiem Spółdzielni
staje się z mocy prawa każdy, kto posiada tytuł prawny
do lokalu z wyjątkiem osób, które posiadają odrębną własność. A więc nie ma tutaj dobrowolności przynależności
do Spółdzielni. Dotyczy to również współmałżonków, jeżeli
lokal mieszkalny należy do obojga. Taka sytuacja spowoduje zmniejszenie przychodów z tytułu opłat eksploatacyjnych. Osoby posiadające do tej pory własnościowe prawo
do lokalu stały się automatycznie członkami Spółdzielni
i będą wnosić opłaty z tytułu kosztów eksploatacji takie
jak wszyscy członkowie Spółdzielni. Dotychczas osoby nie
będące członkami Spółdzielni wnosiły opłaty według rzeczywistych kosztów utrzymania lokalu. Inaczej mówiąc,
nie korzystali z przychodów z innej działalności Spółdzielni. W naszej Spółdzielni zmniejszenie przychodów z tego
tytułu szacujemy na około 100 tys. zł rocznie. To oznacza
również, że konieczne będzie zbilansowanie przychodów
poprzez dodatkowe obciążenie wszystkich członków.
Przepisy znowelizowanej ustawy precyzują dokładnie
zasady tworzenia funduszu remontowego, ale nie wskazują sposobu gospodarowania nim. Kwestie te będą rozstrzygane w statucie. Obowiązek tworzenia i gospodarowania
funduszem remontowym wynika z artykułu 6 ust. 3 ustawy
o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Oznacza to również konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości.
Wydaje się że ustawodawca przyjął zasadę, zgodnie z którą
będzie można dokonywać finansowania prac ze środków
funduszu remontowego Spółdzielni przy zachowaniu obowiązku rozliczenia (w przypadku powstania wspólnoty)
funduszu na poszczególne nieruchomości mieszkaniowe.
Odrębną kwestią są zmiany polegające na przyznaniu
właścicielom lokali uprawnień do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością. Ważne jest jednak to,
że ustawodawca nałożył obowiązek zarządzania nieruchomościami wspólnymi poprzez zapisy art. 22 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych „Zarząd nieruchomościami
wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest
wykonywany przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony”.
Katalog czynności przekraczających zwykły zarząd można
sprowadzić do:
zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;
udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy
lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na
zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania
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odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;
udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we
współwłasności nieruchomości wspólnej;
dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;
wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16 ustawy o własności lokali;
udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej
zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo
powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych.
Oprócz podstawowych zmian dotyczących spraw człon-
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kowskich, funduszu remontowego, zasad zarządzania, dokonano również zmian w zakresie egzekucji wierzytelności
przysługujących Spółdzielni wobec członków i osób niebędących członkami poprzez przekazanie niektórych decyzji
Sądom Powszechnym. To iluzoryczne wzmocnienie spółdzielców będzie osłabiać pozycję uczciwie wnoszących opłaty. Nie oznacza to zaniechania czynności kierowania przez
Spółdzielnię spraw dotyczących zaległości finansowych do
Sądu. W opinii autorytetów spółdzielczych ustawa jest kolejnym krokiem pogarszającym sytuację prawną wszystkich
członków spółdzielni mieszkaniowych oraz de facto prowadzi do likwidacji w Polsce spółdzielczości mieszkaniowej.
Jerzy Nizioł

Sprawy członkowskie

po kolejnej nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
W dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. Parlament uchwalił nowelizację ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nowelizacja w istotny sposób wpływa nie tylko na
stosowanie w praktyce samej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ale również na inne sprawy związane
z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową.
Nowelizacja określa, że członkostwo w spółdzielni jest
jednoznacznie powiązane z prawem do lokalu lub jego
ekspektatywą i powstaje z mocy prawa.
Tak więc nie ma obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wnoszenia udziału i wpisowego osoba fizyczna, która w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy
tj. 09.09.2017 r. posiada jedno z praw:
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego,
roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu
(ekspektatywa własności).
Ponadto małżonkowie stają się członkami spółdzielni,
jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Zmiana
przepisu polega na tym, że dotychczas małżonkowie mieli
dowolność i od ich decyzji zależało, czy członkami spółdzielni będą oboje czy jedno z nich, a członkostwo związane było
ze złożeniem deklaracji oraz uiszczeniem udziału i wpisowego. Istotą członkostwa jest związanie ze spółdzielnią węzłem
prawnym, tj. tytułem do lokalu. Współmałżonkowie, którzy dotychczas uzyskali członkostwo a nie posiadali prawa
do lokalu mieszkalnego, na mocy znowelizowanej ustawy
z dniem 09.09.2017 r. zostali tego członkostwa pozbawieni.
Wobec powyższego co do zasady wszystkie osoby oraz
ich współmałżonkowie, którzy w dniu wejścia wspomnianej ustawy posiadali jeden z wyżej wskazanych tytułów do

lokalu mieszkalnego w dniu wejścia w życie noweli uzyskali członkostwo spółdzielni.
Dobrowolność w kwestii członkostwa zachowali wyłącznie właściciele wyodrębnionych lokali. Właścicielowi lokalu,
który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie
o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Warunkiem przyjęcia do spółdzielni jest wyłącznie złożenie deklaracji w formie pisemnej. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.
Jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje kilku osobom, członkiem spółdzielni może być tylko jedna
z nich. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku nabycia
prawa w drodze postępowania spadkowego lub nabycia
udziału w prawie w drodze umowy sprzedaży.
Członek spółdzielni ma prawo do uczestniczeniu w walnym zgromadzeniu. Swoje prawo może wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone
do protokołu walnego zgromadzenia a pełnomocnik nie
może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni.
Osoba prawna jest członkiem Spółdzielni z mocy prawa, jeśli przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, ekspektatywa własności. Nie przysługuje jej lokatorskie prawo do lokalu.
Zasadą jest, że członkostwo w spółdzielni powstaje
z mocy prawa z chwilą nabycia jednego z wyżej wymienionych praw do lokalu i z chwilą wygaśnięcia lub zbycia tych
praw wygasa. Wraz z wygaśnięciem członkostwa wygasają
wszystkie prawa z tym związane.
Jeśli członkowi przysługuje w spółdzielni więcej niż
jeden tytuł prawny do lokalu, będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero
w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali
w ramach spółdzielni.
Halina Bednarz-Puszka
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Termomodernizacja z dofinansowaniem środków unijnych
Budynki mieszkalne zlokalizowane w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu projektowane i realizowane były zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi w okresie w którym
powstawały. Jednakże z biegiem lat rosnące koszty energii cieplnej oraz błędy popełnione na etapie ich realizacji
wymusiły podjęcie działań związanych z ich dociepleniem.
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w zasobach
naszej Spółdzielni prowadzony jest proces docieplenia budynków mający na celu zmniejszanie zapotrzebowania na
energię cieplną. Pierwsze budynki poddawane procesowi
docieplenia ścian zewnętrznych to budynki z tzw. wielkiej płyty zlokalizowane na terenie osiedli Kilińskiego, E.
Orzeszkowej, Oboźna. Ocieplane były przy użyciu metody
lekka-sucha z zastosowaniem wełny mineralnej gr. 5 cm na
ruszcie drewnianym z wykończeniem blachą trapezową,
płytami ligno-cementowymi lub panelami elewacyjnymi.
Dostęp do nowocześniejszych technologii oraz szersze
spojrzenie na problem energochłonności budynków, spowodował że na początku wieku rozpoczęto proces kompleksowej termomodernizacji budynków czyli obejmujący
swym zakresem nie tylko docieplenie ścian zewnętrznych,
ale również, docieplenie stropodachów, wymianę okien
na klatkach schodowych i w piwnicach oraz modernizację
instalacji centralnego ogrzewania. Na przestrzeni 17 lat procesowi termomodernizacji poddanych zostało 76 budynków mieszkalnych. Prowadzone szczegółowe analizy zużycia ciepła w tych budynkach wykazują oszczędności rzędu
35-20%. Ponadto Mieszkańcy termomodernizowanych budynków wyrażają swoje zadowolenie z powodu poprawy
estetyki budynków, zwiększenia komfortu zamieszkiwania,
poprawę w funkcjonowaniu wentylacji grawitacyjnej oraz
zmniejszenia opłat za centralne ogrzewanie. Te argumenty
przekonują mieszkańców pozostałych budynków do zgłaszania potrzeby podjęcia działań termomodernizacyjnych.
Budynki docieplone lub budowane w latach 90-tych XX
wieku na dzień dzisiejszy nie spełniają już wymagań związanych z izolacyjnością ścian zewnętrznych i wymagają
podjęcia kompleksowych działań termomodernizacyjnych.
W związku z powyższym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu podjął działania
mające na celu pozyskanie wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Konkursu nr RPLU.05.03.00–IZ.00–06-001/17 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Do konkursu wybrane zostały 22 budynki mieszkalne, w których
możliwy jest do osiągnięcia wymagany minimalny efekt
energetyczny na poziomie 25%.
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W ramach konkursu zostały złożone dwa projekty:
1. Projekt pod nazwą: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana
Łukasińskiego w Zamościu, poprzez ich termomodernizację.” Obejmujący kompleksową termomodernizację
17 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: M. J. Piłsudskiego 19, Ciepłej 4, 6, E. Orzeszkowej
3, Oboźnej 3, 7, 19, 21, 31, Wąskiej 20, Wiejskiej 7, 9, 11,
19, 21, 23, Lubelskiej 36 w Zamościu. Zakres projektu
przewiduje następujące prace do wykonania: demontaż „starego” docieplenia ścian zewnętrznych tj. wełny,
rusztu drewnianego i blachy trapezowej (w budynkach
tj. M. J. Piłsudskiego 19, Ciepłej 4, 6, E. Orzeszkowej 3,
Oboźnej 3, 7, 19, 21, 31, Wąskiej 20), docieplenie ścian
zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych
i kratek wentylacyjnych, docieplenie stropodachów,
wymiana wyłazów dachowych, modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania z wdrożeniem systemu monitorowania i zarządzania energią cieplną.
Ponadto planowany jest do wykonania zakres prac polegający na: remoncie cokołów, malowaniu elewacji ścian
wiatrołapów oraz ścian szczytowych poddanych dociepleniu metodą lekka–mokra (w budynkach, gdzie występują) montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji, drobne prace remontowe przy balkonach.
2. Projekt pod nazwą: „Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana
Łukasińskiego w Zamościu, poprzez ich termomodernizację.” Obejmujący kompleksową termomodernizację 5 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy
ul. Szwedzka 21, 31, 33, Brzozowa 20, 26 w Zamościu.
Zakres projektu przewiduje następujące roboty do
wykonania: prace demontażowe, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, wymiana
obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i kratek
wentylacyjnych, docieplenie stropodachów, wymiana
wyłazów dachowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z wdrożeniem systemu monitorowania
i zarządzania energią cieplną, budowa instalacji solarnej
wspomagającej podgrzanie centralnej ciepłej wody.
Ponadto planowany jest do wykonania zakres prac polegający na: remoncie cokołów, malowaniu elewacji
ścian wiatrołapów, remoncie balkonów i balustrad balkonowych, montażu zadaszeń nad balkonami ostatniej
kondygnacji.
Cały zakres prac przewidziany do wykonania ma spowodować oprócz poprawy stanu estetycznego budynków
przede wszystkim oszczędności energetyczne, które prze-
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łożą się na oszczędności finansowe. Proces aplikowania
o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego składa się z wielu pracochłonnych etapów od przygotowania szczegółowej dokumentacji poprzez ocenę formalną, merytoryczną i przy spełnieniu wszystkich wymagań kończy się podpisaniem umowy.
Sukces takiego przedsięwzięcia zależy przede wszystkim
od uzyskania wymaganego efektu energetycznego. W dobie wszechstronnego działania w zakresie zmniejszania
zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie ochrony środowiska, powyższe działania są jak najbardziej uzasadnione.
Istotną częścią całego procesu jest sposób i zakres finansowania tego zadania. Możliwe do uzyskania wsparcie zewnętrzne jest na poziomie 55% kosztów zadania. W obec-
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nej sytuacji jest to wsparcie na najwyższym możliwym do
uzyskania poziomie. Pozostała część pokrywana będzie
z odpisu na fundusz remontowy, niewykluczona będzie
konieczność sfinansowania prac z kredytu komercyjnego.
Ostateczne rozwiązanie uzależnione jest od rozstrzygnięcia Konkursu przez Urząd Marszałkowski, który planowany
jest na koniec grudnia 2018 r. O szczegółach przedsięwzięcia oraz sposobie finansowania prac będziemy informować
zainteresowanych Mieszkańców na zebraniach.
Powyższa informacja ma na celu zapoznanie Państwa
z perspektywą najbliższych lat i zakresem planowanych
robót.
Małgorzata Żelechowska

Uwarunkowania techniczne zasobów mieszkaniowych

Zagrożenia i bezpieczeństwo zdrowia i życia

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego
obejmują 99 budynków mieszkalnych, które powstawały
w latach 1959-2014 (niniejsze opracowanie nie dotyczy
pawilonów handlowych i obiektów biurowych). Najstarsze
budynki w zasobach zlokalizowane są na terenie osiedla
Planty, które powstawało w latach 1959 do 1970. Najmłodsze osiedle to Szwedzka – Brzozowa które powstawało na
początku lat 90-tych. Najmłodszy budynek w naszych zasobach zlokalizowany jest na osiedlu Kilińskiego jest to budynek zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego 10 D, który został
oddany do użytkowania w 2014 r.
Budynki projektowane były zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami, rozwiązaniami technicznymi obowiązującymi w okresie w którym powstawały. Dlatego też problemy związane z eksploatacją poszczególnych budynków
w zasobach są bardzo zróżnicowane jednakże ukierunkowane na zapewnienia bezpieczeństwa zamieszkiwania.
Podstawowym dokumentem prawnym regulującym
sprawy prawidłowego utrzymania obiektów budowlanych
jest Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami). Ustawa nakłada na
właścicieli i zarządców obowiązek utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska. Szczegółowy zakres
obowiązków zawarty jest w Rozdziale 6. Utrzymanie obiektów budowlanych, art. 61-64. i polega na:
1. Wykonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego
budynków i budowli oraz dodatkowych kontroli każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających bezpiecznemu użytkowaniu obiektu.
2. Przeprowadzanie prac mających na celu utrzymanie
obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym.

3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji eksploatacyjnej obiektu.
Realizacja w/w obowiązków w naszej
Spółdzielni przedstawia się następująco:
1. Elementy budynku i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy czynników atmosferycznych poddawane są
kontroli co najmniej raz w roku (w okresie jesiennym
pod kątem ewentualnych prac remontowych). Szczegółowej kontroli podlegają w szczególności takie elementy budynku jak: dach, elementy odwodnienia (rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie), kominy (stan
zewnętrzny), ściany zewnętrzne – elewacja, balkony,
stropy, posadzki schody, piwnice, instalacje, wiatrołapy, drzwi wejściowe, stolarka okienna, opaski, dojścia,
chodniki, place zabaw, budynki gospodarcze. Ponadto:
 po zakończeniu sezonu zimowego przeprowadzane
są dodatkowe kontrole chodników, opasek, dojść
do budynków oraz parkingów pod kątem usunięcia
ewentualnych zapadnięć,
 place zabaw – w okresie wiosennym podlegają
szczegółowej kontroli oraz parokrotnie w okresie
letnim sprawdzany jest stan techniczny urządzeń,
 w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. porywiste wiatry, ulewy,
wyładowania atmosferyczne, obfite opady śniegu
budynki poddawane są dodatkowym kontrolom.
Wszystkie budynki w zasobach naszej spółdzielni posiadają wyremontowane dachy, wymienione okienka
na klatkach schodowych i okienka piwniczne. Ok. 80
procent budynków zostało poddanych pracom termomodernizacyjnym. Jednakże budynki docieplone przy
zastosowaniu wełny gr. 5 cm jako materiału izolacyj-

5

Nr 3/2017/Grudzień

Rok 19

nego wymagają podjęcia ponownych prac termomodernizacyjnych. Stan techniczny budynków nie budzi
zastrzeżeń.
Kontrole w Spółdzielni w/w wymienionym zakresie
przeprowadzają pracownicy Działu Eksploatacji posiadający uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.
2. Instalacja gazowa – w zasobach Spółdzielni wszystkie
budynki mieszkalne wyposażone są w instalację gazową. Na osiedlu Peowiaków gazyfikacja przeprowadzana
była w latach 1980-1981; budynki z osiedla E. Orzeszkowej 5, 11, 15, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40 gazyfikowane były w latach 1985-1987; budynki z osiedla Lubelskie
Przedmieście tj. Ciepła 1, Sadowa 4, Piłsudskiego 15, 15
A gazyfikowane w roku 1989. W tych budynkach piony
instalacji gazowej prowadzone są na klatkach schodowych łącznie z gazomierzami. W pozostałych budynkach mieszkalnych wznoszonych w technologii Wk – 70
(tzw. „wielka płyta”) instalacja gazowa prowadzona jest
w szachtach instalacyjnych znajdujących się w mieszkaniach. Szczegółowe zestawienie lokalizacji pionów
w budynkach mieszkalnych znajduje się w załączniku
nr 1 kolumna nr 8.
Stan techniczny instalacji gazowej w budynku zgodnie
z Ustawą Prawo budowlane podlega corocznej kontroli.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego jako zarządca nieruchomości dokonuje przeglądu stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej w budynkach
raz w roku, według harmonogramu opracowywanego
przez Dział Eksploatacji. Sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej dokonują pracownicy
Zakładu Konserwacji uprawnieni w tym zakresie.
Na podstawie protokołów z przeglądu stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej z 2017 roku można stwierdzić, że stan techniczny instalacji gazowych
w budynkach jest dobry. Szczegółową ocenę stanu
technicznego instalacji gazowej przedstawia załącznik
nr 1. Stan techniczny instalacji gazowej budzi niepokój
w budynkach, w których piony gazowe zlokalizowane są
w szachtach instalacyjnych, do których nie ma dostępu
i możliwości sprawdzenia ich stanu technicznego. Piony
gazowe usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie z pionami wodnymi i kanalizacyjnymi narażone są na zawilgocenie spowodowane przeciekami, czy „poceniem się”
rur wodnych. Taka lokalizacja pionów gazowych uniemożliwia wykonywanie prac konserwacyjnych. W naszych zasobach jest 27 budynków, w których piony gazowe umieszczone są w szachtach instalacyjnych.
Dla zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa
mieszkańcom, mimo zniesienia ustawowego obowiązku dokonywania uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych mających
15 lat i więcej, w naszych zasobach ta próba jest nadal
wykonywana. Dzięki uproszczonej próbie szczelności
instalacji gazowej można precyzyjnie określić wyciek

6

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
gazu w litrach/godzinę. Roczny przegląd instalacji gazowej dokonywany jest za pomocą detektora, czyli urządzenia, które musi mieć dostęp do instalacji gazowej.
W latach 2012-2017 wykonano 35 uproszczonych prób
szczelności instalacji gazowych w niżej wymienionych
budynkach:
 2012 r.: Oboźna 13, Oboźna 29, J. Piłsudskiego 35,
Ciepła 1,
 2013 r.: Peowiaków 76, E. Orzeszkowej 3, 5 i 11,
Oboźna 25, Sadowa 4, Wąska 16, J. Piłsudskiego 67,
 2014 r.: Redutowa 2 i 4, Kamienna 1 i 3, Kilińskiego 7,
 2015 r.: Peowiaków 80, Oboźna 27, Kamienna 7, J.
Piłsudskiego 10, Wiejska 23,
 2016 r.: Peowiaków 56, 58, 60, 62, Oboźna 7 i 19,
Wiejska 19, Wąska 20, Lubelska 36.
Z uwagi na długi czas eksploatacji instalacji gazowych
(ok. 30 lat) należy wyprowadzić piony gazowe z szachtów
instalacyjnych na klatki schodowe oraz wymienić odcinki wewnętrznej instalacji gazowej usytuowane w szachtach instalacyjnych t.j. podłączenia piecyków gazowych.
W 1998 roku piony gazowe zostały przeniesione na klatki
schodowe w budynkach przy ul. E. Orzeszkowej 13, 17 i 22,
w 2004 roku w budynku przy ul. Wąska 18, a w 2005 roku
w budynku przy ul. Ciepła 6. Podłączenia piecyków gazowych wymieniane były w mieszkaniach udostępnionych
w budynkach: Kamienna 1, 3 i 7, Kilińskiego 7, Oboźna 3 i 7,
J. Piłsudskiego 19. Według opinii pracowników Spółdzielni
posiadających stosowne uprawnienia upoważniające do
wykonywania i oceny stanu technicznego instalacji gazowej, w pierwszej kolejności należałoby wyprowadzić piony
gazowe z szachtów instalacyjnych w budynkach: Ciepła 4,
Redutowa 2 i 4, Kilińskiego 42, Oboźna 3 i 7, a następnie
w pozostałych budynkach.
Urządzenia gazowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami za dokonywanie przeglądów instalacji gazowej
odpowiedzialny jest zarządca budynku, natomiast do
przeglądu technicznego urządzeń gazowych znajdujących się w mieszkaniu zobowiązany jest właściciel
mieszkania. Urządzenie gazowe musi być dopuszczone
do eksploatacji tzn. co najmniej raz w roku należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzenia gazowego przez osobę uprawnioną w tym zakresie.
1. Przewody wentylacyjne i spalinowe.
a) Przewody wentylacyjne – wszystkie budynki
mieszkalne w zasobach wyposażone są w system
wentylacji grawitacyjnej zbiorczej lub indywidualnej. Podstawowym zadaniem systemu wentylacji
jest ciągła wymiana powietrza zużytego na świeże. Aby wymiana ta mogła mieć miejsce potrzebne
są do tego siły napędowe. W wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej) siły te pochodzą od różnicy gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku. Skuteczność wentylacji zależy od właściwego
doprowadzenia świeżego powietrza do mieszkania z zewnątrz (nieszczelności w stolarce okien-
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nej i drzwiowej), zapewnienia odpowiedniego
przepływu pomiędzy pomieszczeniami (podcięte
drzwi pokoi, kratki w drzwiach do łazienki i toalety) i sprawnego usunięcia powietrza zanieczyszczonego (przez kanały wentylacyjne). Sprawnie
działająca wentylacja pozwala skutecznie usunąć
dwutlenek węgla (powstający przy spalaniu gazu
i oddychaniu mieszkańców), parę wodną, alergeny
oraz zapachy. Proces ten jest możliwy jedynie wtedy, gdy do budynku dostaje się odpowiednia ilość
powietrza, która zapewnia wymaganą intensywność usuwania zanieczyszczeń i odpowiedni ciąg
kominowy.
Coraz częstszym problemem występującym w zasobach naszej Spółdzielni jest zjawisko zakłócenia działania
wentylacji tzw. ciągi zwrotne, wywołane zbyt małym dopływem powietrza zewnętrznego do mieszkań. Głównym
powodem jest montowana szczelna stolarka okienna,
szczelne drzwi do mieszkań, zmniejszanie przekroju otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, zmniejszanie przekroju lub zabudowa kratek wentylacyjnych.
Ograniczenie przepływu powietrza powoduje pogorszenie
jakości powietrza wewnątrz mieszkań przyczyniając się do:
zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu piecyków
gazowych
nawiew powietrza przez kratki wywiewne
zaparowywania szyb w oknach
skraplanie się pary wodnej na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotach
grzyb i pleśń na nadprożach, w narożach pokoi, za meblami
złe samopoczucie – bóle i zawroty głowy, zmęczenie,
uczulenia, alergie.
W zasobach naszej Spółdzielni problem zaczernionych
mieszkań rozwiązywany jest poprzez działania związane z montażem w oknach mieszkań, klatek schodowych
i oknach piwnicznych automatycznych nawiewników ciśnieniowych, które pozwalają doprowadzić powietrze
w sposób kontrolowany. Prace te finansowane są z funduszu remontowego.
przewody spalinowe – w zasobach Spółdzielni 3329
mieszkań wyposażonych jest w piecyki gazowe podłączone do przewodów spalinowych. Do prawidłowego funkcjonowania piecyka gazowego niezbędny
jest dopływ świeżego powietrza i sprawnie działająca
wentylacja. Brak wentylacji stwarza zagrożenia zatrucia
tlenkiem węgla. Ponadto należy zadbać aby piecyk był
szczelnie podłączony do przewodu spalinowego, niezabudowany i umożliwiający przeprowadzenie okresowej
kontroli drożności przewodów spalinowych.
Przeglądy przewodów wentylacyjnych i spalinowych
podlegają corocznej kontroli, która podzielona jest na dwa
etapy:
etap I – wiosenny – wykonywany jest w okresie marzec
– kwiecień i polega na wykonaniu czyszczenia prze-
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wodów wentylacyjnych i spalinowych, sprawdzeniu
drożności oraz usuwaniu usterek ujawnionych podczas
przeglądu
etap II – jesienny – wykonywany w okresie październik
– listopad i polega na czyszczeniu przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
Kontroli dokonywać może osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. W 2017 r. kontrolę
w zasobach Spółdzielni przeprowadza Zakład Kominiarski
Kom-Instal z Zamościa wybrany w drodze przetargu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać kontroli drożności
przewodów we wszystkich mieszkaniach, w przypadku nie
udostępnienia mieszkania w wyznaczonym terminie kontrole są ponawiane. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości podczas kontroli właściciel mieszkania otrzymuje informacje o konieczności podjęcia działań. Wyznaczany jest
termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto w zasobach naszej Spółdzielni prowadzona
jest szeroko zakrojona akcja edukowania mieszkańców
o zagrożeniach jakie może nieść za sobą niesprawnie
działająca wentylacja grawitacyjna i spalinowa. Corocznie
przed sezonem jesienno-zimowym do mieszkań wyposażonych w piecyki gazowe dostarczane są ulotki informujące o właściwym korzystaniu z przepływowych podgrzewaczy gazowych oraz wentylacji grawitacyjnej. W budynkach
gdzie występuje najwięcej problemów z zapewnieniem
prawidłowego działania przewodów spalinowych prowadzone są działania polegające na podwyższaniu przewodów spalinowych uniemożliwiając cofanie spalin do przewodów wentylacyjnych.
1. Instalacja elektryczna – w budynkach spółdzielczych instalacje elektryczne zaprojektowano i wykonano zgodnie z normami i zaleceniami obowiązującymi w okresie
ich budowy. Instalacje te można podzielić na dwie grupy
pod względem materiałów użytych do ich wykonania:
a) Instalacje wykonane przewodami aluminiowymi, których jest zdecydowana większość (budynki
z wielkiej płyty Wk–70 przy ul. Oboźnej, E. Orzeszkowej, Peowiaków – budynki 68 do 80 A i B, Kilińskiego, część budynków na osiedlu Wiejska, ok. 70%
zasobów,
b) Budynki z instalacją miedzianą to ok. 30% zasobów
– znajdują się na osiedlu Peowiaków 2 do 66, Sadowa 4, Piłsudskiego 15, 15a, Ciepła 1, część na osiedlu
Kilińskiego i Wiejskiej, oś. Szwedzka, Lubelska.
Głównym problemem związanym z eksploatacją instalacji elektrycznych generujących najwięcej usterek jest ich
przeciążenie – zwiększona ilość i moc urządzeń zainstalowanych w mieszkaniach. Ówczesne normy projektowania
dotyczące zwłaszcza instalacji w mieszkaniach nie przewidywały tak znacznego wzrostu ilości i mocy urządzeń. Stan
taki powoduje przegrzewanie się przewodów i awarie najbardziej newralgicznych miejsc instalacji tj. tablic rozdzielczych. Awarie te na bieżąco są usuwane przez pracowników Zakładu Konserwacji.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowalnego do obowiązków zarządcy lub właściciela budynku należy między innymi utrzymanie w należytym stanie
technicznym całego obiektu, a do użytkowników (właścicieli) lokali dbanie o należyty stan techniczny instalacji
w zajmowanych pomieszczeniach i udostępniania ich do
okresowych przeglądów kontrolnych.
W Spółdzielni przeglądy instalacji elektrycznych wynikające z art. 62 Prawa Budowlanego wykonywane są przez
uprawnionych pracowników Zakładu Konserwacji w cyklu
pięcioletnim. Sprawdzeniu podlegają wszystkie instalacje elektryczne znajdujące się w mieszkaniach i częściach
wspólnych budynku, jak również w pawilonach i lokalach
usługowych.
Sprawdzeniu podlegają: system ochrony od porażeń,
stan izolacji przewodów. W trakcie przeprowadzanych
przeglądów elektrycy na bieżąco dokonują wszelkich napraw lub wymiany osprzętów w mieszkaniach, jak również
w częściach wspólnych budynków – piwnicach. Instalacja
elektryczna w naszych budynkach jest sprawna technicznie i dopuszczona do użytkowania. Niemniej jednak trzeba
mieć na uwadze iż w przyszłości będzie konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych – przystosowanie instalacji elektrycznych do aktualnych norm i przepisów jak
również oczekiwań mieszkańców.
1. Instalacja centralnego ogrzewania – wszystkie budynki w zasobach naszej Spółdzielni zasilane są z miejskiej
sieci ciepłowniczej. Instalacja centralnego ogrzewania składa się z pionów biegnących przez wszystkie
kondygnacje budynku oraz grzejników żeliwnych,
z wyjątkiem budynku Piłsudskiego 10 D, gdzie każde
mieszkanie zasilane jest oddzielnie (indywidualnie).
W całych zasobach Spółdzielni wszystkie grzejniki
zostały wyposażone w przygrzejnikowe zawory termostatyczne umożliwiające regulacje dopływu ciepła
do mieszkania. Ze względu na to, że instalacja centralnego ogrzewania eksploatowana jest w większości
budynków od momentu oddania ich do użytkowania
często bywa zamulona osadami, dlatego też podczas
przeprowadzania prac termomodernizacyjnych przeprowadza się płukanie instalacji oraz jej regulację. Instalacja centralnego ogrzewania podlega corocznym
przeglądom, w częściach wspólnych po zakończeniu
sezonu grzewczego, a występujące usterki usuwane
są na bieżąco przez pracowników Zakładu Konserwacji. Należy stwierdzić, że pomimo tak długiego okresu
użytkowania instalacja jest w dobrym stanie technicznym.
2. Instalacja wodna, kanalizacji sanitarnej – w budynkach
budowanych w technologii Wk – 70 (tzw. „wielka płyta”)
piony instalacji prowadzone są w szachtach instalacyjnych umieszczonych w pionach mieszkań trwale zabudowane przez mieszkańców. Brak dostępu uniemożliwia przeprowadzenie kontroli stanu technicznego
tych instalacji. O występujących problemach świadczą

8

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
jedynie awarie. W pozostałych budynkach piony prowadzone są w mieszkaniach w sposób niezabudowany.
Corocznym przeglądom podlegają części poziomów
instalacji znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych (piwnicach). W przypadku wystąpienia awarii na
pionach (nieszczelności), piony wymieniane są odcinkami na bieżąco. W przypadku dużej ilości zgłoszeń
dotyczących nieszczelności i niedrożności instalacji,
przystępujemy do planowej wymiany pionów kanalizacyjnych i wodnych w całym budynku. Prace takie przeprowadzone zostały min. w budynkach E. Orzeszkowej
22 i E. Orzeszkowej 13.
3. Kanalizacja deszczowa – w kanalizację deszczową w naszych zasobach wyposażone są budynki wykonane
w technologii WK – 70, gdzie odprowadzenie wód opadowych z dachu odbywa się poprzez wewnętrzny pion
kanalizacyjny wpięty poprzez studzienkę do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej. Piony podlegają corocznym przeglądom, a występujące awarie usuwane są na
bieżąco.
Poważnym zagrożeniem w prawidłowej eksploatacji budynków z którym pracownicy Działu Eksploatacji
stykają się praktycznie każdego dnia są nieprawidłowo
przeprowadzane prace remontowe w mieszkaniach przez
mieszkańców. Prace prowadzone są bez powiadamiania
Spółdzielni i uzgodnienia zakresu, niezgodnie ze sztuką
budowlaną. Najniebezpieczniejsze z nich to przypadki wykonywania otworów lub powiększania istniejących otworów w wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych budynków, zabudowa urządzeń i instalacji gazowej, zabudowa
kratek wentylacyjnych czy przewodu odprowadzającego
spaliny z piecyka gazowego, zmniejszanie kubatury łazienki, przeróbki instalacji przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień. Dlatego też wszelkie prace remontowe
winny być zgłaszane do Spółdzielni, aby zapobiec wielu
niebezpiecznym zdarzeniom.
Podsumowując należy podkreślić, że stan techniczny
zasobów mieszkaniowych w naszej Spółdzielni nie budzi
większych zastrzeżeń, jednakże trzeba mieć na uwadze, że
w najbliższej przyszłości należy planować działania związane z wymianą instalacji wewnętrznych.
Opracował: Dział Eksploatacji
Zamość, 2017
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Wyższe koszty działalności, wstrzymanie inwestycji i remontów

Niedźwiedzia przysługa
Trwa burza w spółdzielniach
mieszkaniowych. Burzą się członkowie
spółdzielni, do których już dotarło,
że ich wybrańcy w Parlamencie
nawarzyli piwa podwyższając m.in.
koszty funkcjonowania spółdzielni
i utrzymania zasobów mieszkaniowych. Burzą się
właściciele mieszkań w zasobach spółdzielczych,
którzy nie chcą być przymusowymi członkami.
Cieszą się natomiast te osoby, którym
krążyły po głowach pomysły wyodrębnienia
wspólnot. Do prezesa PiS, rządu i Sejmu płyną
słowa dezaprobaty. Spółdzielcy na pewno
zradykalizują się i w najbliższych wyborach
samorządowych i parlamentarnych nie pozostaną
neutralni. Jak oceniają oni skutki ustawy?
Ta ustawa zaszkodzi spółdzielniom

TOMASZ JÓRDECZKA

zastępca prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
Powodem uchwalenia tych przepisów była konieczność
dostosowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
zawierał propozycje realizacji tych orzeczeń i praktycznie
poza nie wykraczał. Wątpliwości budziły dwa zapisy, które
nie były konsekwencją orzeczeń TK – dotyczyły one pełnomocnictw udzielanych członkom spółdzielni oraz przepisów w zakresie lustracji.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
skierował do resortu uwagę, że mnogie pełnomocnictwa
łamią zasadę jeden członek – jeden głos i mogą być przyczyną nadużywania uprawnień przez osoby nie będące
członkami spółdzielni w celu uzyskania osobistych korzyści. Mam tu na myśli sytuację, gdy np. walne zgromadzenie
podejmuje uchwałę o charakterze majątkowym, powodującą uszczuplenie majątku spółdzielni, inspirowaną przez
dotychczasowych najemców lokali użytkowych lub dzierżawców gruntu. Ministerstwo przyjęło nasze zastrzeżenia.
Drugi kontrowersyjny przepis ograniczył prawo przeprowadzania lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych
przez członków zarządów SM. Środowisko spółdzielczości mieszkaniowej ze zrozumieniem przyjęło jego intencje, aczkolwiek nie bez zastrzeżeń. Po pierwsze – norma
ta dotyczyć miała wyłącznie spółdzielni mieszkaniowych,
podczas gdy ewentualne zastrzeżenia co do bezstronności
lustratora mogłyby pojawić się wszędzie. Uważam jednak,

że tego typu sytuacje w żadnej branży w sposób istotny
nie wystąpiły – nie świadczą o tym ani wyroki sądów, ani
postępowania prokuratorskie. Świadczą o tym natomiast
opinie tych sfrustrowanych członków spółdzielni, którzy
zazwyczaj kwestionują wszystko, co jest podejmowane
w spółdzielniach przez uprawnione organy, w oparciu
o ustawowe kompetencje.
Pogodziliśmy się z faktem, że ustawodawca ma inny
model funkcjonowania lustracji, choć zastosowanie go wyłącznie do spółdzielni mieszkaniowych ma charakter represyjny. Natomiast po zakończeniu pierwszego etapu legislacji w Sejmie, wniesione zostały przez senator Lidię Staroń
34 poprawki. Ich przyjęcie przez Senat, a następnie przez
Sejm, zupełnie zaprzeczyło idei powstania tej ustawy, ponieważ większość z nich niezgodna jest z orzeczeniem TK
z lutego 2015 r.
Nie akceptujemy przymusowego członkostwa, które
jest niezgodne z definicją spółdzielni otwartej i dobrowolnej. Nie można przejść bez uwag nad likwidacją obowiązku wnoszenia udziałów, wpisowego, jak również składania
deklaracji. Część dotycząca obligatoryjnego członkostwa
jest sprzeczna z orzeczeniami TK. Natomiast likwidacja
wpisowego i udziałów jest bezprecedensową ingerencją
w majątek prywatnego podmiotu, jakim jest spółdzielnia
mieszkaniowa i takiej ingerencji państwo nie odważyło się
zastosować do innych typów przedsiębiorstw realizujących
cele gospodarcze – a w przypadku spółdzielni również cele
społeczne. Rodzi to dalekosiężne skutki i pytania – choćby
o odpowiedzialność członków spółdzielni za ewentualne
straty. Wbrew pozorom pomysły te przybliżają spółdzielnie
do wspólnot mieszkaniowych, bo tam sprawa jest czytelna: członek wspólnoty odpowiada bez ograniczeń swoim
majątkiem. Natomiast w spółdzielni było ograniczenie do
wysokości udziałów własnych, co zapewniało mieszkańcom, że ich mieszkanie nie będzie nigdy przedmiotem np.
masy upadłościowej. Obecne przepisy rujnują tę regułę
i powodują, że mamy członków dwóch kategorii – członków, którzy wcześniej wnieśli wpisowe, udziały, deklarację
oraz nowych członków, którzy uzyskują członkostwo bez
wnoszenia partycypacji finansowej, ale uzyskują od razu
pełne prawo do pożytków z majątku spółdzielni, do którego powstania nie przyłożyli się w żadnym stopniu.
Do tej pory członkowie, którzy nie wywiązywali się
obowiązków wobec spółdzielni, nie wnosili opłat bieżących lub łamali porządek domowy będąc uciążliwym dla
innych lub uniemożliwiając dostęp do części nieruchomości wspólnej – tracili członkostwo, co było potwierdzone
wyrokami sądowymi. Dziś ustawodawca mówi, że ten wy-
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rok sądowy nie obowiązuje, a te osoby muszą znów stać się
członkami. Pojawiło się też nadmierne uprzywilejowanie
odrębnych właścicieli, którzy otrzymali nowe prawa, ale
nie są one zrównoważone odpowiedzialnością. Przepisy
dotyczące odrębnych właścicieli nie zmieniają kompetencji organów spółdzielni, przedsiębiorstwo dalej pozostaje
przedsiębiorstwem, natomiast właściciele zyskali prawo do
współrządzenia na innych zasadach niż członkowie niebędący właścicielami oraz posiadacze własnościowych praw
do lokali. Odpowiedzialność pozostaje jednak po stronie
zarządu, plany gospodarcze dalej są kompetencją rad nadzorczych. Preferowanie wspólnot mieszkaniowych, które
od lat ma miejsce w działaniach polityków, znowu zostało
wzmocnione, bowiem stworzono przepis, który rodzi wątpliwości interpretacyjne, ale w prostej analizie może być
traktowany, jako podstawa do wywianowania każdej nowej wspólnoty częścią majątku spółdzielczego, co przeczy
zasadzie niepodzielności tego majątku. To może oznaczać,
że dla powstałego podmiotu nie spółdzielczego, jakim jest

Kontrola ceny wody
W dniu 10 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu wyeliminowanie problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem rynku usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jak podkreślają jego autorzy, projekt zmierza do prawnego zabezpieczenia interesu odbiorców usług przez ustanowienie
niezależnego i specjalistycznego organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowelizacja ma
związek z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, która przewiduje powołanie państwowej
osoby prawnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. Nowa instytucja ma wykonywać zadania realizowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz
związane z utrzymywaniem wód zadania właściwe obecnie
dla marszałków województw i starostów. Do zadań organu
regulacyjnego będzie należało m.in. opiniowanie projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz
zbiorowe odprowadzanie ścieków; rozstrzyganie sporów
między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi
a odbiorcami usług. W kompetencjach nowo powołanej instytucji będzie również wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzenia
taryf lub stosowanie zawyżonych cen albo stawek opłat już
po ich zatwierdzeniu. Zadaniem tego organu będzie zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw
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wspólnota, mogą mieć zastosowanie przepisy, jak przy podziale spółdzielni – co jest przejawem złej woli.
Przyjęcie w ciągu kilkudziesięciu minut w Sejmie kilkudziesięciu poprawek senackich, bez możliwości ich analizy
przez środowiska spółdzielcze, a nawet przez ministerstwo
– czego znamiennym było milczenie przedstawiciela resortu – świadczy o kompletnym braku odpowiedzialności polityków za tym stojących, którzy tę ustawę przyjmowali na
różnych etapach legislacji. 14-dniowy termin vacatio legis
jest na to dowodem.
Brakuje refleksji co do skutków społecznych i ekonomicznych, a podpieranie zmian w ustawie twierdzeniem,
że „członkowie tego chcą” nie zostało potwierdzone żadną
analizą ani realnym badaniem. A czy członkowie chcą takiego modelu? Gdyby chcieli, to reguły, które znalazły się
w ustawie, byłyby już dawno zapisane w statutach. Obecnie mają one charakter obligatoryjny zaś statut staje się
zwykłą atrapą, której najważniejszy zapis to nazwa spółdzielni, adres i przedmiot działalności.

wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie
i publikowanie informacji o średnich cenach dostaw wody
i odbioru ścieków, a także sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności,
jeśli chodzi o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Organ regulacyjny ma prowadzić
również punkty informacyjne dla odbiorców usług. Zgodnie
z projektem ustawy, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą wnioskowały o zatwierdzenie taryf przez
organ nadzoru, czyli PGW Wody Polskie, nie jak do tej pory
przez rady miast, czy gmin. Zgodnie z projektem ustawy,
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą ponosiły opłatę za wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia taryf
przez organ regulacyjny. Przyjęto, że wysokość opłaty za wydanie w/w decyzji stanowi dwukrotność opłaty za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego, czyli kwotę 500 zł. Wpływy
z tej opłaty stanowić będą przychód PGW Wody Polskie.
Przepisy projektu ustawy wprowadzają zmiany w okresie
obowiązywania taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określać będzie taryfę na okres 3 lat. Dotychczas
taryfy obowiązywały przez okres 1 roku.
Do końca 2017 roku zadania organu regulacyjnego
będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. jego zadania przejmie prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
PGW Wody Polskie.
Rząd deklaruje, że dzięki nowelizacji ustawy nie będzie
nieuzasadnionych podwyżek cen wody i ścieków, a ma
tego dopilnować centralny regulator cen. Według projektu ustawy taryfikator ustalać będą PGW Wody Polskie. Czy
deklaracje Rządu zostaną dotrzymane? Przypominam, że
obowiązująca cena 1 m3 wody i odprowadzania ścieków
w naszym mieście to koszt 6,56 zł.
Justyna Pańczyk

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Rok 19

Nr 3/2017/Grudzień

Użytkowanie wieczyste
Użytkowanie wieczyste jest prawem podmiotowym,
które nie jest prawem własności, ale w pewnym sensie do
niego podobnym. Konstrukcja ta pojawiła się w polskim
systemie prawnym w 1961 roku i wzorowana była na rozwiązaniach zastosowanych w Związku Radzieckim. Każdy,
kto kupił lub wybudował mieszkanie, garaż, lokal usługowy na gruncie w użytkowaniu wieczystym, jest właścicielem budynku, ale gruntu, na którym stoi, już nie. Prawo
to jest ograniczone w czasie, tj. umowa o użytkowanie
wieczyste zawierana jest najczęściej na okres 99 lat, lecz
nie mniej niż 40. Sporządzana jest w formie aktu notarialnego wraz ze stosownymi zapisami w księdze wieczystej.
Stroną przekazującą grunty w użytkowanie wieczyste jest
państwo lub samorząd. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do ponoszenia z tego tytułu rocznych opłat, które naliczane są w wysokości 1% wartości rynkowej gruntu.
Niejasna jest sytuacja, co stanie się z budynkami po
upływie okresu użytkowania wieczystego gruntu. Część
sądów jest zdania, że po upływie tego czasu, wygaśnie też
prawo do własności budynków na nich położonych. Są też
takie orzeczenia, że „póki trwa własność, do póty musi istnieć użytkowanie wieczyste”.
Aktualna sytuacja wprowadza dużo niejasności,
w związku z czym, Rząd RP postanowił wprowadzić ustawę,
dzięki której posiadacze użytkowania wieczystego gruntów staną się ich faktycznymi właścicielami.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy uwłaszczeniowej. Niniejszą ustawą
objęte mają być również grunty, na których położone są
budynki wielolokalowe o funkcji mieszanej tzn. mieszkaniowo- usługowej, a także garaże lub miejsca postojowe
przynależne do lokali mieszkalnych. Projekt ustawy zakłada również, że za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, przyszli właściciele gruntów, będą musieli
zapłacić zamiast opłaty rocznej tzw. opłatę przekształceniową. Ta ma być rozłożona na 20 lat, a jej wysokość będzie
równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
obowiązującej w dniu 1 stycznia 2017 roku.
A co ze spółdzielniami?
Obecnie osoby mieszkające w bloku spółdzielczym
mogą mieć trzy rodzaje własności:
spółdzielcze prawo do lokalu,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
wyodrębnioną własność.
Warunkiem objęcia całego budynku spółdzielni nowymi
przepisami uwłaszczeniowymi jest, aby co najmniej jeden
lokal mieszkalny stanowił przedmiot odrębnej własności.
Osoby, które mają mieszkanie w bloku w formie wyodrębnionej własności, będą zobowiązane do ponoszenia

przez 20 lat w/w opłaty przekształceniowej. Natomiast,
za pozostałych mieszkańców bloku, mających lokatorskie
i spółdzielcze prawo własności, opłatę przekształceniową
będzie płacić spółdzielnia.
Inaczej będzie w przypadku właścicieli garaży podziemnych oraz lokali użytkowych w blokach. Ci natomiast, zgodnie z nowymi przepisami, opłatę przekształceniową ponosić będą przez 33 lata. Wydłużony okres
wnoszenia opłaty przekształceniowej dotyczy również
tych właścicieli mieszkań, którzy prowadzą działalność
gospodarczą w swoich mieszkaniach, co niejednokrotnie
może być dla nich bardzo niekorzystne. Duża część osób
prowadzących działalność gospodarczą, z uwagi na ponoszenie dodatkowych kosztów wynajmu oddzielnych
pomieszczeń biurowych, ma zarejestrowaną firmę pod
adresem domowym.
W przypadku zbycia nieruchomości obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej do końca wymagalnego
okresu spada na nowego właściciela.
Ustawodawca przewiduje możliwość waloryzacji ustalonej opłaty co trzy lata przy zastosowaniu wskaźników
zmian cen nieruchomości, które ogłasza GUS. Uniemożliwia to gminom wprowadzanie dowolnych podwyżek. Są
też dobre wiadomości – w przypadku wniesienia jednorazowo całej opłaty nowym właścicielom przysługuje 50%
bonifikata. Obniżka ta obligatoryjnie dotyczy gruntów,
które przed przekształceniem stanowiły własność Skarbu
Państwa, natomiast w innych przypadkach decyzję taką
podejmie samorząd. Bonifikaty nie będą przysługiwały
firmom, oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach mieszkalnych.
Projekt ustawy zakłada, iż podstawą wpisu prawa własności gruntu w księdze wieczystej będzie zaświadczenie
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności wydawane przez właściwy organ tzn.
przez starostę w przypadku nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa lub odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Zaświadczenie
potwierdzające fakt uwłaszczenia powinno być wydane
w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, a na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy. Dokument taki będzie zawierał następujące informacje:
określenie osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie,
określenie nieruchomości gruntowej i lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,
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określenie obowiązku uiszczenia rocznych opłat przekształceniowych wraz z podaniem wysokości i okresu
wnoszenia tej opłaty.
Obowiązek ponoszenia opłaty powstanie dopiero
z dniem wydania zaświadczenia. Zaświadczenie będzie
wydawane bezpłatnie, podobnie jak dokonanie wpisu do
księgi wieczystej, który będzie się odbywał automatycznie,
bez potrzeby podejmowania działań przez właściciela nieruchomości.
Z nowego prawa skorzysta ok. 1,5 mln właścicieli
i współwłaścicieli lokali. Dzięki nowej ustawie uwłaszczeniowej uporządkowana zostanie sprawa przyszłości wieczystych użytkowników gruntów, co wiązało się z niepokojem o domy i mieszkania położone na gruntach Skarbu
Państwa i samorządów. Należy jednak zaznaczyć że na

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
chwilę obecną projekt ustawy jest na etapie prac legislacyjnych w Stałym Komitecie Rady Ministrów i nie jest znany
termin wejścia jej w życie.
Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu położone są na gruntach o powierzchni 35,55 hektarów, z czego większość bo ok. 29,00
hektarów jest jej własnością a 6,55 hektara to tereny będące
w użytkowaniu wieczystym. Wszystkie budynki mieszkalne
znajdują się na działkach, których Spółdzielnia od kilkunastu lat jest właścicielem. Jedynie 18% terenów Spółdzielni
stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym, na
których zlokalizowane są pawilony handlowo-usługowe
oraz budynki techniczne, a także tereny zielone, parkingi
i drogi osiedlowe.
Tomasz Malec

Zimowe podcinki drzew
Podcinka drzew to podstawowa czynność pielęgnacyjna realizowana w ramach konserwacji osiedlowego drzewostanu. Cięcia w koronach drzew mogą być wykonywane
jedynie poza okresem lęgowym ptaków trwającym od 1
marca do 15 października. W zasobach naszej Spółdzielni
podcinka drzew przeprowadzana jest każdego roku w miesiącach styczniu i lutym.
Sposób przeprowadzania cięć pielęgnacyjnych określają zasady prawidłowej pielęgnacji drzew, natomiast maksymalny rozmiar tego typu czynności precyzuje art. 87a ust.
2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z treścią przepisu
prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do
usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony,
która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątek od tej reguły stanowi usuwanie gałęzi obumarłych
lub nadłamanych, cięcia mające na celu utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonywanie specjalistycznych zabiegów mających na celu przywrócenie
statyki drzewa.
Z treści przepisu wynika jasno, że niedopuszczalne są
cięcia pielęgnacyjne w wyniku których korona drzewa
zmniejszona zostaje o ponad 30 %. Takie działanie może
zostać uznane za uszkodzenie drzewa podlegające finansowej karze administracyjnej. Warto dodać, że zmniejszenie korony drzewa o ponad 50% jest równoznaczne z jego
zniszczeniem. W tym wypadku konsekwencje są wyjątkowo surowe. Z treści przepisu wynika również brak możliwości ograniczania korony w każdym roku o 30%, ponieważ
takie działanie prowadziłoby do całkowitego zniszczenia
drzewa.
Wykonywane w zasobach Spółdzielni podcinki drzew
to działania planowe, realizowane zgodnie z przepisami
prawa oraz ustaleniami zawartymi w prowadzonej dokumentacji. Podstawą tego typu działań są okresowe przeglą-
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dy drzewostanu oraz pisemne wystąpienia mieszkańców.
Roczne przeglądy drzew przeprowadzane są każdego roku
w okresie wczesno-jesiennym. W komisyjnym przeglądzie
uczestniczy kierownik Zakładu Konserwacji odpowiedzialny za nadzór nad pracownikami zajmującymi się konserwacją zieleni osiedlowej oraz administrator osiedla. Przegląd drzewostanu dotyczy całych zasobów Spółdzielni.
W trakcie czynności kontrolnych członkowie komisji zgłaszają swoje uwagi i wnioski, z uwzględnieniem ustnych wystąpień mieszkańców zwracających się o podcinkę drzew.
Z całości prac sporządzany jest pisemny protokół, który po
zatwierdzeniu przez Prezesa Spółdzielni stanowi podstawę
działań związanych z zimową konserwacją osiedlowego
drzewostanu.
Zimowa podcinka drzew prowadzona jest również na
podstawie zleceń kierowanych do Zakładu Konserwacji
przez Dział Gospodarki Mieszkaniowej. Zlecenia są następstwem pisemnych wystąpień mieszkańców składanych do
Zarządu Spółdzielni w okresie całego roku. Każde wystąpienie rozpatrywane jest indywidualnie. Podstawą ostatecznej są analizy treści wystąpienia, a przede wszystkim
wnioski komisji powoływanej przez Prezesa Spółdzielni
oddzielnie do każdej sprawy. W wizji lokalnej uczestniczy
administrator osiedla, kierownik Zakładu Konserwacji oraz
kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedzialny za całość zagadnień związanych z gospodarką zielenią
osiedlową. Podczas czynności kontrolnych sporządzana
jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna. Zdarza się,
że niezbędne jest uzupełnienie stanowiska mieszkańców
o opinię innych osób zamieszkałych w nieruchomości. Należy pamiętać, że oczekiwania dotyczące sposobu kształtowania zieleni osiedlowej są wśród mieszkańców bardzo
zróżnicowane, a osoby wyrażające często skrajne punkty
widzenia przeważnie nie uznają w żadnych kompromisów.
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W takich przypadkach brane jest pod uwagę stanowisko
zdecydowanej większości zainteresowanych osób.
Przeważająca część wystąpień mieszkańców w sprawie
podcinki drzew jest zasadna, jednak nie wszystkie oczekiwania można zrealizować. Zdarza się, że mieszkańcy
w pisemnych wystąpieniach domagają się prześwietlania
drzew w „znacznym zakresie” przekraczającym 30% korony, lub zgłaszają wnioski dotyczące podcinki gałęzi tego
samego drzewa w każdym kolejnym roku. Spełnienie tego
typu oczekiwań z uwagi na ograniczenia prawne oraz zasady prawidłowej pielęgnacji drzew nie jest jednak możliwe.
Opisując zimowe prześwietlenia drzew warto podkreślić, że tego typu prace związane z pielęgnacją zieleni
osiedlowej nie mogą być wykonywane doraźnie i przypadkowo, lecz powinny być realizowane w sposób zapla-
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nowany oraz zgodny z przyjętymi wcześniej założeniami.
Należy pamiętać, że drzewa w osiedlu to bardzo ważny
element infrastruktury, którego pielęgnacja każdego roku
generuje określone środki finansowe. Zdecydowana większość prac wykonywana jest na wysokości z użyciem podnośnika. Są to prace bardzo niebezpieczne oraz kosztowne,
jednak zdaniem Zarządu Spółdzielni niezbędne do wykonania. Ponieważ obowiązkiem Spółdzielni Mieszkaniowej
jest utrzymywanie osiedlowego drzewostanu w możliwie
najlepszym stanie technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym wydatkowanie środków funduszu eksploatacji danej nieruchomości na konserwację zieleni osiedlowej jest
zatem w pełni uzasadnione.
Krzysztof Krzysztoń

Do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
zaprasza Zamojski Dom Kultury oraz Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu
Spotykamy się /już po raz jedenasty/

7 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 na Rynku Wielkim w Zamościu
Jak co roku będziemy mogli ogrzać się przy ognisku rozpalonym przez myśliwych
z Polskiego Związku Łowieckiego
Kolędnicy /zespoły, chóry/ mogą zgłaszać się do Zamojskiego Domu Kultury do 29 grudnia.
tel. 84 639 2021/22/, e-mail: artyst@zdk.zamosc.pl

13

Nr 3/2017/Grudzień

Rok 19

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć...
Skąd się bierze czad i dlaczego
jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od
powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim
rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania
wielu paliw m.in.: gazu, węgla, spowodowanego brakiem
odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub
złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie
zamknięte lub uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo
zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem
niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do
krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek
węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen,
blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje
uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem
ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie
ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna,
brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie
tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia.
Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego
dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej) oraz swobodny odpływ spalin.
Pamiętaj aby:
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
przy instalacji urządzeń grzewczych korzystaj z usług
wykwalifikowanej osoby,
dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in.
przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz
w roku,
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których
odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
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stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu,
w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna
są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez
przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna
przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się
proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym
pomieszczeniu,
nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą
być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,
w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
ból głowy,
zawroty głowy,
ogólne zmęczenie,
duszność,
trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
senność,
nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca
nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt
nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go,
gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel.
999, straż pożarna – tel. 998 lub 112) oraz pogotowie
gazowe – tel. 992)
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Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie
oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania
sztucznego oddychania i masażu serca.

Bezpieczne użytkowanie gazowych
grzejników wody przepływowej
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii,
stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych.
Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym
warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla
pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu
wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza
się między 1 listopada a 31 marca, a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo
zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu
do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz. Są to:
prawidłowa instalacja,
stały dopływ świeżego powietrza,
swobodny odpływ spalin,
właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.

Prawidłowa instalacja
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same
wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych, dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować
się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem
a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.

Stały dopływ świeżego powietrza
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe
znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje
niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne
spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały
dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również
warunkiem niezbędnym do swobodnego odpływu spalin.
W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą
dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli rozszczel-
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nione było okno w mieszkaniu. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak
i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi
śmiertelnym zatruciem.

Swobodny odpływ spalin
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do
przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być
szczelny i drożny. Przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez
osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli
spoczywa na właścicielu lub zarządcy.
Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie
tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ
świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym,
uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc
warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa – zupełnego spalania
gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni
lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym
piecyka gazowego.

Dobry stan techniczny urządzenia gazowego
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek
utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń
gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836, § 17 ust. 1
i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do
tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik
urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat
należy niezwłocznie zgłosić do kontroli.
Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy!

Od stosowania się do powyższych rad może
zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich.
Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Opracowano na podstawie materiałów Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/porady/czad
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Ocena usługi sprzątania klatek schodowych
1 stycznia 2018 roku miną dwa lata od chwili
wprowadzenia przez Zarząd Spółdzielni
nowej, dobrowolnej usługi polegającej
na sprzątaniu klatek schodowych.
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 do 30.04.2018 roku ustalona
została na poziomie 9 złotych od jednego mieszkania, a od
01.05.2018 roku będzie to 10 złotych. Należność taka
jest naliczana na wszystkie lokale w danej
klatce schodowej, w której uzyskano wymaganą większość.
W chwili obecnej taką usługą objętych jest 215 klatek schodowych w 77
budynkach mieszkalnych. Opłata za
sprzątanie klatek schodowych naliczana jest na 2732 lokale mieszkalne, co stanowi prawie 80% całych
zasobów Spółdzielni. Pomimo, że
zdecydowana większość mieszkańców objęta jest systemem sprzątania klatki schodowej za
pośrednictwem Spółdzielni wciąż wpływają w tej sprawie
nowe wystąpienia. Można założyć, że są one konsekwencją pozytywnych opinii wygłaszanych przez osoby, których
nieruchomości lub ich części zostały wcześniej objęte taką
usługą.
Szukając odpowiedzi na pytanie dotyczące słuszności
decyzji umożliwiającej sprzątnie klatki schodowej za pośrednictwem Spółdzielni odpowiedź wydaje się oczywista.
Taka forma dbałości o stan części wspólnych nieruchomości to duże ułatwienie i wygoda dla mieszkańców, którzy
z różnych powodów nie byli w stanie lub po prostu nie
chcieli wykonywać takiego obowiązku samodzielnie. Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców, co potwierdzają opinie pracowników Spółdzielni, objęte systemem
sprzątania klatki są czystsze, a dzięki temu mieszkańcy
chętniej dbają o porządek. Ponadto skończyły się sytuacje
sporne i wzajemne, sąsiedzkie żale o to kto i jak często
musiał sprzątać klatkę schodową. Obecnie obowiązek taki
został scedowany na firmę zewnętrzną, której efekty pracy
podlegają bieżącej kontroli mieszkańców oraz pracowników administracji osiedla.
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W tym miejscu warto dokonać oceny jakości wykonywanej usługi, biorąc pod uwagę zgłaszane do Spółdzielni
niejednokrotnie skrajne opinie w tej sprawie. Zdecydowana większość mieszkańców jest bardzo zadowolona i nie
ma żadnych zastrzeżeń do sposobu oraz jakości wykonywanej usługi. Zdarzają się jednak głosy krytyczne i właśnie
te opinie są dla administracji spółdzielczej najbardziej cenne, o ile oczywiście są słuszne.
System nadzoru jakości wykonywanej usługi to kontrole przeprowadzane przez administracje osiedlowe. Najczęściej kontrolowane są te klatki schodowe i budynki, z których wpływały wcześniej zastrzeżenia. Tego typu uwagi
należy zgłaszać do poszczególnych administracji osiedlowych, lub bezpośrednio kierownikowi Działu
Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedzialnemu za nadzór nad realizacją umowy zawartej
z firmą sprzątającą.
Podstawowym narzędziem kontroli są jednak opinie samych mieszkańców, którzy na bieżąco mają możliwość oceny jakości oraz skuteczności wykonywanych prac. Każde wpływające
do Spółdzielni zgłoszenie dotyczące braku należytej staranności przy czynnościach porządkowych jest bezzwłocznie sprawdzane przez
administrację osiedla, z udziałem przedstawiciela firmy odpowiedzialnej za sprzątanie. Jeżeli uwaga jest słuszna, czynność porządkowa
wykonywana jest ponownie z uwzględnieniem
podnoszonych nieprawidłowości. Z wyjaśnień firmy
sprzątającej wynika, że najczęściej dzieje się tak w przypadku nowych pracowników, lub osób na tzw. zastępstwach.
Oczywiście zdarzają się również przypadki zgłaszania
nie do końca uzasadnionych uwag i zastrzeżeń. W takich
sytuacjach po przeprowadzeniu wnikliwej kontroli administracja spółdzielcza zwraca się z prośbą do pozostałych
mieszkańców o dodatkową opinię dotyczącą jakości wykonywanej usługi. Przypominam, że mieszkańcy mają prawo
w każdej chwili zrezygnować ze sprzątania klatki schodowej decydując się na wykonywanie tej czynności samodzielnie. Jak dotąd takiej rezygnacji nie odnotowano.
Dokonując oceny jakości wykonywanej usługi należałoby uznać, że z wyjątkiem drobnych zastrzeżeń sprzątanie
klatek schodowych wykonywane jest terminowo, rzetelnie, a przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Ma to wymierny wpływ na poprawę warunków
zamieszkiwania, których jednym z podstawowych elementów są względy estetyczne związane z koniecznością
utrzymania ładu, porządku, a przede wszystkim czystości.

Krzysztof Krzysztoń
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Wymiana wodomierzy
W końcu listopada br. zakończona została wymiana wodomierzy mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego. Do wymiany w całych zasobach pozostało ok. 300 sztuk wodomierzy w mieszkaniach
nieudostępnionych – zamkniętych. Liczba ta systematycznie zmniejsza się, w wyniku działań działu eksploatacji i administracji osiedlowych prowadzących indywidualne umawianie właścicieli mieszkań do wymiany wodomierzy. Zamontowane wodomierze indywidualne z modułem radiowym będą nadal odczytywane zdalnie, bez konieczności
wejścia do mieszkań. Zdalny system umożliwia jednoczesny odczyt wszystkich wodomierzy mieszkaniowych, a tym
samym przyczynia się do zmniejszenia różnicy pomiędzy sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych, a odczytem
wodomierza głównego. Wyeliminowanie błędu związanego z czasową różnicą odczytu wpływa na dokładniejszą
możliwość rozliczenia zużycia wody. Ponadto moduł radiowy posiada liczne zabezpieczenia oraz dobrze rozbudowany system alarmowy m. in. informuje o próbie zdjęcia nakładki, przepływu wstecznego czy też przyłożenia magnesu
neodymowego.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kolejna wymiana wodomierzy odbędzie się za 5 lat t. j. w 2022 roku.
Justyna Pańczyk

Nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów
Prowadzona w naszych gospodarstwach domowych segregacja śmieci to pierwszy, a zarazem najważniejszy etap właściwej gospodarki
odpadami pozwalający na przekształcenie
śmieci w surowce. Ma to ogromne znaczenie
dla każdej gospodarki z uwagi na kurczące się
zasoby surowców oraz energii potrzebnej do ich
pozyskiwania. Śmieci z każdym rokiem przybywa, a coraz większą bolączką staje się brak odpowiednich
miejsc do ich składowania. Tylko w naszym kraju statystyczny obywatel wytwarza rocznie od 300 do 400 kilogramów śmieci, czyli około jednego kilograma dziennie. Jak
wynika z danych statystycznych 75% naszych śmieci trafia
na wysypisko, a przecież przeważająca ich część nadaje się
do ponownego użytku. Najbardziej skutecznym sposobem
rozwiązania „śmieciowego problemu” staje się jeszcze bardziej efektywna segregacja odpadów.
Przepisy regulujące sposób segregacji odpadów na terenie naszego kraju zostały wprowadzone ustawą z dnia 25
stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Wprawdzie rewolucyjne przepisy
przewidywały konieczność segregacji odpadów, to pozostawiały gminom dowolność w ilości śmieci, które miały
zostać w ten sposób zebrane każdego miesiąca oraz dowolność w kwestii koloru pojemników.
Od 1 lipca 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji śmieci, wprowadzone
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów. W tym dniu wszedł
w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO),

zgodnie z którym odpady podlegające segregacji zostały podzielone na cztery podstawowe
kategorie. Dodatkowo ujednolicono na terenie całego kraju kolor pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów.
Najistotniejsza jednak zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowej, czwartej grupy odpadów
podlegających obowiązkowi segregacji. Tą grupą są
odpady biodegradowalne, które powinny być wrzucane
do pojemnika koloru brązowego. Pojemnik niebieski został
przeznaczony na papier, natomiast żółty do składowania
metali i tworzyw sztucznych. Szkło kolorowe umieszczamy
w pojemniku zielonym, a bezbarwne w pojemniku białym.
Czasu na dostosowanie się do zmian jest sporo. Na wymianę pojemników gminy mają 5 lat, natomiast termin zmiany
oznakowania dotychczasowych upływa z końcem grudnia
2017 roku.
Bez wątpienia największą ciekawość mieszkańców będzie budzić nowy obowiązek sortowania odpadów biologicznych, czyli przede wszystkim powstających w naszych gospodarstwach domowych resztek kuchennych.
Tego typu odpady powstają najczęściej podczas przygotowywania posiłków i zajmują sporo miejsca w koszu. Są
to odpady dość uciążliwe, z uwagi na szybki ich rozkład
szczególnie podczas upałów, któremu towarzyszy niezbyt
miły zapach. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa środowiska w brązowych pojemnikach powinny być umieszczane
między innymi odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia oraz kwiaty. Należy jednak pamiętać, aby ze względów sanitarnych nie wrzucać do tego typu pojemników
mięsa, kości i ości oraz resztek z posiłków. Przestrzeganie
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powyższych zasad uchroni zawartość pojemnika przed
larwami oraz zapobiegnie powstaniu nieprzyjemnego
odoru. Do pojemnika na bioodpady nie zaleca się wle-

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
wania płynów, np. soków owocowych, mleka, jogurtów,
olejów lub zup. Odpady spożywcze powinny mieć gęstą
konsystencję. Kolejnym obostrzeniem jest zakaz wrzucania do pojemnika odpadów biologicznych umieszczonych
w opakowaniach, najczęściej foliowych workach, które nie
zostały do tego przystosowane. W tym przypadku stosowane powinny być worki oxybiodegradowane lub najlepiej kompostowalne.
Wprowadzenie zmian w sposobie sortowania oraz pozyskiwania surowców wtórnych było konieczne. Według
zaleceń Komisji Europejskiej wyrażonych w dyrektywach
do 2020 roku udział śmieci odzyskiwanych wśród wszystkich generowanych na terenie naszego kraju powinien wynosić 50%. Obecnie wskaźnik ten wynosi niewiele ponad
25%. Dla porównania w Niemczech odzyskuje się niemal
80% surowców, a w przodującej w tej dziedzinie zakresie
Szwecji prawie 100%.
Mając powyższe statystyki na uwadze trudno zaprzeczyć, że wszystko zależy od nas samych, naszej świadomości i chęci uczestnictwa w globalnym procesie odzyskiwania surowców wtórnych. Jeśli nie chcemy robić tego
dla siebie, to róbmy to dla przyszłych pokoleń, dla naszych
dzieci i wnuków.
Krzysztof Krzysztoń

Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo
Sezon zimowy to okres w którym mogą
pojawiać się okresowe problemy związane
z prawidłowym działaniem wentylacji
grawitacyjnej. Konsekwencją lekceważenia tego
typu zakłóceń jest możliwość powstawania
zagrożenia podtruciem tlenkiem węgla potocznie
zwanym czadem. W przypadku zasobów
naszej Spółdzielni problem może dotyczyć
lokali wyposażonych w urządzenia gazowe, przede
wszystkim podgrzewacze wody. Oczywiście sam
fakt posiadania tzw. piecyka gazowego nie jest
równoznaczny z zagrożeniem, o ile urządzenie
będzie sprawne, a przewody wentylacyjnospalinowe drożne oraz działające prawidłowo.
Równie ważny jest sposób eksploatacji gazowego
podgrzewacza wody, który do prawidłowego
działania potrzebuje określonej ilości powietrza
dostarczonego z zewnątrz do naszego mieszkania.
Tlenek węgla powstaje w procesie spalania np. gazu
w urządzeniach stanowiących wyposażenie naszych lokali
mieszkalnych. Jest lżejszy od powietrza, dlatego swobodnie się rozprzestrzenia. W warunkach domowych powstaje
w wyniku niepełnego spalania spowodowanego brakiem
odpowiedniej ilości tlenu. Nazywany jest „cichym zabój-
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cą” ponieważ jest trudny do wykrycia przez człowieka.
Jest bezbarwny oraz całkowicie pozbawiony zapachu oraz
smaku. Tlenek węgla bardzo szybko przedostaje się do
płuc, gdzie jest absorbowany do krwi. Łącząc się z hemoglobiną tworzy karboksyhemoglobinę blokującą przepływ
tlenu z płuc do komórek organizmu. W konsekwencji następuje niedotlenienie narządów, tkanek oraz mózgu. Osoba narażona na działanie czadu na początku odczuwa ból
głowy, a nawet nudności oraz wymioty. Przy dużym stężeniu po kilkunastu minutach może nastąpić bezdech oraz
zatrzymanie akcji serca. Zatrucie się tlenkiem węgla jest
wysoce niebezpieczne, konsekwencją mogą być poważne
uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym, a nawet
śmierć. Szacuje się, że rocznie w Polsce zatruciu tlenkiem
węgla ulega około trzech tysięcy osób, z czego kilkadziesiąt to przypadki śmiertelne.
Aby ustrzec się przed takim zagrożeniem należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących prawidłowej
eksploatacji urządzeń gazowych. Chodzi tutaj przede
wszystkim o dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego
powietrza do naszego mieszkania. Podczas użytkowania
urządzeń gazowych wzrasta zapotrzebowanie na tlen, który jest niezbędny w procesie spalania gazu. Ograniczona
w ten sposób ilość świeżego powietrza zmniejsza skuteczność wentylacji grawitacyjnej, a w konsekwencji odpro-
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wadzania spalin. Niedopuszczalne jest zakrywanie kratek
wentylacyjnych, lub ograniczanie dopływu powietrza poprzez zbytnie zaszczelnianie okien. Dobrym oraz bardzo
skutecznym rozwiązaniem jest wyposażenie wszystkich
okien w nawiewniki, które podczas użytkowania urządzeń
gazowych powinny być otwarte. Ważne są również odpowiedniej wielkości otwory wentylacyjne w drzwiach łazienkowych. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić
do braku właściwej cyrkulacji powietrza, a nawet cofania
się spalin wskutek tzw. ciągów wstecznych.
Niestety wszystkie te działania mogą okazać się niedostatecznie skuteczne w przypadku zdarzających się okresowo niekorzystnych warunków atmosferycznych mających
bezpośredni wpływ na prawidłowość działania wentylacji
grawitacyjnej. Przykładem mogą być ciągi wsteczne pojawiające się w okresie silnych jesiennych wiatrów lub występujących zimą bardzo niskich temperatur wychładzających
przewody wentylacyjno-spalinowe. W tym okresie musimy
być szczególnie czujni bezwzględnie przestrzegając zaleceń dotyczących eksploatacji urządzeń gazowych.
Ponieważ w kwestii bezpieczeństwa powinno się zawsze zrobić wszystko co możliwe, a nawet więcej, warto
rozważyć wyposażenie naszego mieszkania w czujnik czadu, stanowiący skuteczne narzędzie ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla.
Budowa każdego czujnika jest podobna. Jego serce to
sensor chemiczny lub elektrochemiczny zawierający substancje reagujące z tlenkiem węgla zawartym w powietrzu.
Takie reakcje analizowane są przez mikroprocesor określający na ich podstawie stężenie czadu. W przypadku wykrycia zagrożenia uruchamiany jest sygnalizator dźwiękowy
oraz świetlny. Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w elektroniczne wyświetlacze na bieżąco informujące
o stężeniu tlenku węgla w otoczeniu oraz problemach
eksploatacyjnych np. braku zasilania lub niskim poziomie
baterii. Niektóre, zaawansowane technologicznie modele
posiadają nawet możliwość zrobienia testu na poprawność działania czujnika. Należy pamiętać, że w zależności
od modelu czujnik może działać skutecznie przez określo-
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ny czas podawany w latach. Po upływie tego okresu sensor
nie nadaje się do użytku, a czujnik staje się bezskuteczny.
Ważne jest, aby urządzenie posiadało atest gwarantujący
skuteczne działanie zgodne z normą PN-EN 50291.
Czujniki czadu różnią się między sobą sposobem zasilania. Wyróżniamy urządzenia sieciowe podłączone do
gniazdka elektrycznego, bateryjne zasilane własnymi akumulatorami lub sieciowo-bateryjne mogące działać przy
obu źródłach zasilania. Bardzo istotne jest miejsce montażu czujnika, który powinien być umieszczony w łazience na
wysokości 150-180 cm w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza, ale bez przeciągów. Oczywiście wymagana jest odpowiednia odległość od źródła spalania przy którym stężenie zawsze będzie największe. Dodatkowe ograniczenia
w montażu określa oczywiście indywidualna specyfikacja
techniczna sporządzana oddzielnie dla każdego modelu
urządzenia. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zakup
detektora tlenku węgla zasilanego bateryjnie. Wybierając
taką opcję nie jesteśmy ograniczeni dostępnością punktów
sieci elektrycznej i możemy zamontować czujnik w miejscu
najbardziej nam pasującym. Taki czujnik będzie działał nawet w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej,
jednak należy pamiętać o regularnym doładowaniu baterii
lub ich wymianie. Idealnym rozwiązaniem będzie wybór
urządzenia, które poinformuje nas o rozładowaniu baterii.
Ostatnim kryterium wyróżniającym poszczególne czujniki czadu jest oczywiście cena, która może być sygnalizatorem jakości, funkcjonalności oraz żywotności urządzenia.
Dobry atestowany detektor czadu możemy kupić już za
kilkadziesiąt złotych, jednak warto dokładnie zapoznać się
z jego specyfikacją, a w razie konieczności zdecydować się
na nieco droższy produkt spełniający nasze oczekiwania.

Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać,
ponieważ nasze zdrowie i życie,
podobnie jak naszych bliskich, powinno
być dla nas wartością bezcenną.
Krzysztof Krzysztoń

19

Nr 3/2017/Grudzień

Rok 19

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Wrażliwe serce, czy może zwykła lekkomyślność?
O skutkach dokarmiania dziko żyjących gołębi pisaliśmy już kilkakrotnie przedstawiając szereg argumentów
przemawiających przeciwko takiemu zachowaniu. W artykułach prasowych, treściach wszelkiego rodzaju apeli
i wielu innych formach przekazu Zarząd Spółdzielni wielokrotnie wskazywał, że takie postępowanie jest niewłaściwe
oraz społecznie szkodliwe. Przyzwyczajone do łatwego pokarmu gołębie skupiają się w jednym miejscu zanieczyszczając teren, okna i elewacje budynków, a także samochody oraz osoby spacerujące po osiedlu. Wystarczy zwrócić
uwagę na miejsca ich dokarmiania, które są nieestetyczne,
a w skrajnych przypadkach sterty ptasich odchodów napawają obrzydzeniem.
Niestety nie pomagają żadne prośby i ograniczenia,
lekceważone są nawet zamieszczane tabliczki informujące o zakazie dokarmiania gołębi. Przykładem może służyć
rejon bazarku osiedlowego. W tym miejscu kierująca się
sercem, a w konsekwencji pozbawiona rozsądku osoba wysypuje całe kilogramy różnego rodzaju pokarmu, którego
skupione w tym miejscu gołębie nie są w stanie już zjeść.
Kolejnym przykładem braku świadomości własnego
postępowania jest wykładanie lub rzucanie pożywienia
przy kontenerach na śmieci. Pozostawiana tam żywność,
np. stare pieczywo oprócz gołębi przyciąga przede wszystkim wrony i kruki, a w porze nocnej także szczury. Łatwy do zdobycia pokarm przyzwyczaja je do miejsc składowania odpadów. Zdarza się, że w poszukiwaniu pożywienia
ptactwo i gryzonie przedostają się do pojemników, lub
rozrywają worki ze śmieciami pozostawiane w okolicy kontenera. Widok porozrzucanych śmieci to w wielu przypadkach następstwo nierozważnego postępowania człowieka
wykładającego pokarm przy pojemnikach na odpady. Osoba taka kieruje się fałszywie pojętą wrażliwością, ponieważ
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jej postępowanie przynosi więcej szkody niż pożytku. Trudno mi to zrozumieć, a jeszcze trudniej zaakceptować.
Utrzymanie ładu i porządku leży w naszym wspólnym
interesie, również finansowym. Oczyszczanie chodników,
ławek, urządzeń zabawowych, parapetów, dachów, rur
spustowych oraz zmywanie, a nawet malowanie elewacji
budynków ubrudzonych gołębimi odchodami generuje
określone koszty, które obciążają nas wszystkich. Aby temu
zapobiec należałoby bardziej stanowczo przeciwstawiać
się sprzecznym z prawem oraz zdrowym rozsądkiem działaniom, które narażają mieszkańców na niczym nie uzasadnione wydatki. Przykładem może służyć np. konieczność
umycia samochodu ubrudzonego toksycznymi, ptasimi
odchodami, które nie usunięte w ciągu kilku dni wchodzą
w reakcję z lakierem.
Osoby dokarmiające gołębie muszą w końcu zrozumieć,
że wyrzucanie karmy i resztek pożywienia w miejscach do
tego nie przeznaczonych może zostać potraktowane na
równi z zanieczyszczaniem miejsc publicznych oraz naruszeniem zapisu art. 145 Kodeksu Wykroczeń. Przepis ten
stanowi, że „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę,
plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny
albo karze nagany. Aktualnie za naruszenie tego przepisu
przewidziany jest mandat karny do wysokości 500 złotych.
W obecnej sytuacji, gdy nie skutkują żadne prośby
i apele nie pozostaje nic innego, jak zgłaszać tego typu
przypadki zachowań do Straży Miejskiej. Być może groźba kary pieniężnej powstrzyma miłośników gołębi przed
zaśmiecaniem, zanieczyszczaniem, a w konsekwencji niszczeniem przestrzeni publicznej, która jest naszym wspólnym dobrem.
Krzysztof Krzysztoń

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Rok 19

Nr 3/2017/Grudzień

O Zamojskiej Radzie Seniorów słów kilka
Jest ciałem kolegialnym o charakterze
konsultacyjnym, doradczym
i inicjatywnym, które wspiera Radę
Miasta w realizacji polityki senioralnej.
Sprzyja solidarności międzypokoleniowej
oraz tworzy warunki do pobudzania
aktywności obywatelskiej osób starszych
w społeczności lokalnej. Jej powołanie
odnosi się bezpośrednio do jednego
z priorytetów Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.
Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania
lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał,
podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji, szczególnie
tych, które będą miały wpływ na jakoś życia osób starszych
teraz lub w dalszej przyszłości.
Funkcje doradcze dają radzie seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań miasta, co – jeśli zostaną
one uznane za zasadne – może oznaczać wprowadzenie
ich w życie.
Funkcje inicjatywne umożliwiają zgłaszanie własnych pomysłów na działania dla osób w wieku 60+. Zamojska Rada
Seniorów spełnia się we wszystkich wyżej wymienionych
aspektach. Została powołana przez Prezydenta Andrzeja
Wnuka w czerwcu 2015 roku na 4-letnią kadencję. Składa
się z trzyosobowego zarządu i 8 członków. Tworzą ją przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowiska
seniorskiego, takich jak: Uniwersytet III Wieku, Zamojskie
Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie „Magiczny ogród”,
Stowarzyszenie Art Avanti, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Kluby Seniora. W ciągu ponad 2 lat działalności
Rada odbyła 13 posiedzeń, zgłosiła 14 wniosków, podjęła
5 uchwał.
Dużo czasu poświęcili Radni sprawom dotyczącym
infrastruktury miejskiej, która – dzięki temu – zaczyna
być coraz bardziej przyjazna seniorom. Zwrócili uwagę
na możliwość taniego uczestnictwa seniorów w kulturze,
konieczność opracowania i wdrożenia w życie „Karty Seniora”, uprawniającej do różnego rodzaju ulg, opracowania „Informatora dla seniorów”. Tematem najważniejszym
i najczęściej poruszanym były sprawy dotyczące podwyższenia jakości usług medycznych i zdrowotnych. Trzy sesje
Rady poświęcone były profilaktyce i zdrowiu, w tym jedna,
wspólna z Komisją Zdrowia Rady Miasta Zamość.

W sesji grudniowej 2016 r. poświęconej problemom
opieki nad seniorami, radni zapoznali się z koncepcją utworzenia Centrum Kompetencji Geriatrycznej, przedstawioną
przez prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Marczewskiego. W tej
sesji uczestniczyli także przedstawiciele władz Województwa Lubelskiego w osobach: Arkadiusza Bratkowskiego,
Andrzeja Olborskiego i Bogdana Kawałko. Miasto Zamość
reprezentowała wiceprezydent Magdalena Dołgan. Obecny był także dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Jana
Pawła II, Andrzej Mielcarek. Rada wystosowała apel do posłów reprezentujących nasz region o wsparcie wszelkich
działań służących rozwojowi geriatrii w tym szpitalu, gdzie
już jest poradnia geriatryczna, ale brakuje oddziału, czy
Centrum Kompetencji Geriatrycznej.
Na pierwszą tegoroczną sesję, zostali zaproszeni: poseł Sławomir Zawiślak – wiceprzewodniczący Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej i dr Rafał Sapuła pełniący w tej
komisji funkcję eksperta. Członkowie Rady Seniorów zgłosili gościom problemy dotyczące osób starszych, z którymi
spotykają się na co dzień. Poruszyli m.in. kwestie braku
przepływu informacji między lekarzami poszczególnych
specjalizacji (np. ortopedą, neurologiem, lekarzem rehabilitacji) przy wydawaniu skierowań na rehabilitację, przez
co zwiększają się kolejki, a na zabiegi czeka się miesiącami. Zwrócili także uwagę na problem niskiego poziomu
szkolenia opiekunek medycznych, a także braku asystentów seniorów. Pojawiły się również wnioski o utworzenie
miejsc pracy dla osób starszych, które chcą być aktywne
zawodowo oraz stworzenie programu profilaktyki, która
pozwoliłaby utrzymać sprawność psychologiczną, fizyczną
i społeczną seniorów. Jednym z ważnych postulatów było
także utworzenie w Zamościu Domu Dziennego dla Seniorów, zwłaszcza tych w wieku 75+, a w dalszej perspektywie
– Domu Spokojnej Starości na wzór ośrodków, które funkcjonują w Europie Zachodniej.
Przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich uczestniczący w obradach ZRS deklarowali wsparcie przy realizacji wysuwanych inicjatyw. Ich obecność świadczy o tym , że
wszyscy poważnie traktują pracę i wysiłek członków Rady,
którzy pracują społecznie i którym leży na sercu poprawa
jakości życia zamojskich seniorów i nestorów.
Zamojską Radę Seniorów tworzą: Zofia Piłat – przewodnicząca, Zbigniew Pelc – zastępca przewodniczącej,
Krystyna Rybińska-Smyk – sekretarz. Członkowie to: Maria
Adryańczyk, Jadwiga Dubas, Krystyna Goździewska, Barbara Kolbus, Dorota Margol, Bożenna Michalska-Parczyńska,
Lucyna Stąsiek i Ewa Szczepańska.

Krystyna Rybińska-Smyk
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Mały informator seniora
Mały informator seniora
to opracowana przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie broszura zawierająca
wiele cennych informacji
przydatnych osobom starszym. W treści 35-stronicowej publikacji znajdziemy
konkretne oferty instytucji
i organizacji pozarządowych
z terenu miasta Zamościa kierowane do seniorów. Rzeczowe informacje zawierają rodzaje prowadzonej przez
poszczególne jednostki działalności, adresy z numerami telefonów, krótką charakterystykę oferty oraz godziny
funkcjonowania. Całość przygotowana została jasno i czytelnie.
W części wstępnej broszury zamieszczona została informacja o możliwości zgłaszania do Miejskiego Centrum
Pomocy Rodzinie przypadków osób z naszego otoczenia,
które znalazły się w trudnej sytuacji bytowej lub potrzebują
wsparcia. W tej części opisana została możliwość skorzystania z bezpłatnych lub odpłatnych usług opiekuńczych reali-

22

zowanych przez Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Krótko scharakteryzowane zostały rodzaje usług opiekuńczych obejmujących
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, jak również
usługi specjalistyczne wynikające z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności. W broszurze zawarta została także
informacja o możliwości zlecenia odpłatnych usług realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż w zakresie prac gospodarczych i porządkowych, pomocy w przygotowaniu
posiłków, robieniu zakupów, czynności higienicznych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, podawania leków
oraz zabiegów rehabilitacyjnych na zlecenie lekarza. W informatorze znalazła się także znacznie poszerzona oferta
realizacji tego typu usług przez firmę „WERMAR”.
W małym informatorze seniora umieszczona została
również informacja o możliwości skorzystania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych oraz likwidację barier architektonicznych. Wspomniano również o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, odpowiedzialnego między innymi za wydawanie legitymacji
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potwierdzających niepełnosprawność oraz kart parkingowych osobom uprawnionym.
Z broszury dowiemy się, że za pośrednictwem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie osoby, które nie są w stanie
samodzielnie przygotować sobie posiłku mogą otrzymać
pomoc w formie darmowego lub odpłatnego obiadu przygotowywanego przez kuchnię MCPR. W uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość dowozu posiłku do miejsca zamieszkania. Posiłki za odpłatnością, z możliwością
dostarczenia do domu oferują również dwie Spółdzielnie
Socjalne: „Jagienka” oraz „Sami Swoi”.
Poradnik zawiera także informację o nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby które ukończyły 65. rok życia mogą
skorzystać z tego typu pomocy realizowanej w wyznaczonych punktach. Taki punkt znajduje się między innymi na
parterze budynku siedziby naszej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy Wiejskiej 17.
W dalszej części opisana została oferta Dziennego
Domu „Senior-Wigor” prowadzonego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, a także działających na terenie
miasta Zamościa pięciu klubów seniora. Dwa kluby prowadzone są przez naszą Spółdzielnię Mieszkaniową w ramach
realizowanej statutowo działalności społeczno-kulturalnej.
Są to kluby seniora: „U Waleriana” mieszczący się w świetlicy osiedlowej Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ulicy
Orzeszkowej 28 oraz „Pogodna Jesień” z siedzibą przy ulicy
Peowiaków 62. W ofercie obu klubów znajdziemy możliwość rozwoju własnych zainteresowań, a także uczestnictwo w spotkaniach tematycznych i okolicznościowych oraz
wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.
Mały informator seniora opisuje również wsparcie oferowane przez inne podmioty. Jest to między innymi działający na terenie zasobów naszej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta. W ofercie Zarządu
Osiedla znajdziemy zajęcia rehabilitacyjno-sportowe oraz
możliwość stałej opieki i udzielania pomocy osobom starszym zamieszkałym w Osiedlu. W tej grupie podmiotów
oferujących seniorom wsparcie opisana została również
działalność Stowarzyszenia Zamojskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oferującego między innymi wykłady o różnorodnej tematyce, lektoraty języków obcych, zajęcia gim-
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nastyczne w sali i na basenie,
spotkania integracyjne oraz
rajdy i wycieczki turystyczne.
Poświęcona seniorom broszura zawiera ponadto ofertę
kulturalną Książnicy Zamojskiej, Zamojskiego Domu Kultury organizującego Jesienny
przegląd Twórczości Amatorskiej Seniorów oraz Orkiestry Symfonicznej w Zamościu im.
K. Namysłowskiego udzielającej seniorom 50% taryfy ulgowej przy zakupie biletów. Zniżki dla seniorów uwzględnia
w swojej ofercie również Centrum Kultury Filmowej „STYLOWY”, Muzeum Zamojskie oraz Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.
Na uwagę zasługuje informacja Miejskiego Zakładu
Komunikacji oferującego specjalny, kwartalny bilet seniora dla osób które ukończyły 67. rok życia oraz bezpłatne
przejazdy dla osób mających ukończone 75 lat. Zgodnie
z informacją zamieszczoną w biuletynie emerytom i rencistom przysługują również bilety ulgowe w przypadku
korzystania z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krytej Pływalni oraz Groty Solnej, jak również Zamojskiego Ogrodu
Zoologicznego.
Osobiście opracowany przez Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie informator przeczytałem z dużym zainteresowaniem, poszerzając własną wiedzę dotyczącą form wsparcia
i pomocy osobom starszym. Do zapoznania się z poradnikiem zachęcam wszystkich seniorów, jak również każdego,
komu leży na sercu los osób starszych, samotnych i często
pozostających bez jakiejkolwiek opieki. Warto mieć świadomość gdzie i jakie wsparcie mogą otrzymać osoby starsze, by w razie konieczności poinformować je o możliwości
skorzystania z takiej pomocy.
Pełna treść małego informatora seniora jest do pobrania na stronie http://www.mcpr.zamosc.pl/207-maly-informator-seniora. Nasi mieszkańcy mogą zapoznać się z jego
treścią w każdej administracji osiedla, lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy wiejskiej 17, pokój nr 18.
Krzysztof Krzysztoń
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Zimowe menu
W czasie Świąteczno-Noworocznym spożywamy potrawy, związane z tym okresem, kierując się tradycją i przyzwyczajeniem. Niektóre z nich są odpowiednie do pory
zimowej, a inne niezbyt do niej pasują, mając na względzie
zalecenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jest to czas tak
wyjątkowy, że można sobie pozwolić na pewne odstępstwa od zasad prawidłowego odżywiania. Jednak warto zastosować się do porad wschodnich mędrców, aby uniknąć
na przykład przeziębień i nie dopuścić do wewnętrznego
wychłodzenia organizmu, co może spowodować rozwój
szeregu groźnych, przewlekłych chorób, które trudno jest
później wyleczyć, stosując środki medycyny akademickiej.
W naszej, słowiańskiej, medycynie ludowej także znany
jest ten temat i można odnaleźć w literaturze temu poświęconej wiele mądrych rad. Niemniej jednak, trudno jest natrafić na inny tak całościowy, uporządkowany i sprawdzony
przez tysiąclecia system medycyny naturalnej jakim jest
ten pochodzący z Państwa Środka. Znalazł się on, tak jak
Zamość, na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Dlatego też nie warto, moim zdaniem, wyważać otwartych
drzwi i najlepiej korzystać z wiedzy pradawnych chińskich
mędrców i stosować ją z powodzeniem w naszych warunkach klimatycznych i współczesnych czasach.
Do produktów absolutnie zakazanych do przygotowywania posiłków zimą należą: ananas, kiwi, arbuz, mango, melon,
papaja, kiełki, pomidory, sałaty, awokado, ogórki, produkty
mleczne (szczególnie jogurt), kawior, kraby, małże, wodorosty,
sos sojowy. Mają one naturę wybitnie zimną i ich spożywanie
grozi dużym wychłodzeniem organizmu, co może spowodować na przykład zwiększoną podatność na przeziębienie lub
zapalenie pęcherza moczowego czy problemy z nerkami.
Drugą grupą są produkty o właściwościach ochładzających. Ich ilość w diecie należy ograniczyć, aby zachować
dobrą kondycję w czasie zimowych miesięcy. Są to między
innymi: agrest, cytryny, banany, grejpfruty, mandarynki,
pomarańcze, jagody, jabłka, gruszki, porzeczki, truskawki, winogrona, kapusta i ogórki kiszone, botwina, cykoria,
bakłażan, brokuły, cukinia, kalafior, kapusta pekińska, papryka, seler, szparagi, szpinak, rzodkiewki, oliwki, pieczarki,
ciecierzyca, fasolka mung, tofu, pszenica, jęczmień, orzechy nerkowca, siemię lniane, mięso kaczki.
Trzecią grupę stanowią produkty neutralne, które ani nie
ogrzewają, ani nie ochładzają i można je bezpiecznie spożywać zarówno latem jak i zimą. Znajdują się w niej: jeżyny,
maliny, wiśnie, daktyle, figi i śliwki suszone, orkisz, bulgur,
kuskus, ryż, żyto, różne fasole, groch, soczewica, soja, kasza
kukurydziana, jaglana i gryczana, bataty, dynia, fasolka szparagowa, groszek zielony, kalarepa, ziemniaki, kapusta biała,
czerwona i włoska, buraki, pistacje, migdały, sezam, słonecznik, nasiona dyni i kukurydzy, masło, jajka, grzyby, wołowina,
cielęcina, wieprzowina, mięso gęsi i indyka.
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Produkty z kolejnej grupy mają właściwości ocieplające
i dlatego ich reprezentacja powinna się znaleźć w każdym
zimowym posiłku. A są to: granat, brzoskwinie, czereśnie,
morele, rodzynki, korzeń i nać pietruszki, marchew, brukselka, cebula, chrzan, por, mak, orzechy ziemne, kokosowe,
pini i włoskie, mięso kurczaka i dziczyzna.
Ostatnią grupę stanowią produkty o charakterze gorącym.
Należy je stosować z wielką rozwagą, ze względu na silne działanie. Mogą mieć one działanie osłabiające na nerki, wątrobę,
płuca i serce. Właściwe byłoby ich używanie w niewielkich
ilościach przez osoby bardzo wychłodzone, które praktycznie
bez przerwy marzną. Są to między innymi: alkohole wysokoprocentowe, koniaki, likiery, grzane wino, chili, cayenne, curry,
czosnek, ostra papryka, pieprz, suszony imbir, baranina.
Możliwe jest podniesienie energetyki potrawy poprzez
dodanie do niej odpowiednich przypraw. Wtedy nawet jeśli główny produkt, na przykład kalafior, jest wychładzający,
cała potrawa może przybrać charakter neutralny lub nawet
lekko ciepły i warunkowo można ją przygotować nawet zimą.
Do przypraw odpowiednich do pory zimowej należą: ocet
winny i jabłkowy, jałowiec, kozieradka, kurkuma, liść laurowy,
bazylia, majeranek, lubczyk, rozmaryn, gałka muszkatołowa,
gorczyca, kminek, tymianek, kolendra, ziele angielskie.
Osoby, które marzną nawet przy niezbyt niskich temperaturach, często oddają mocz i mają na języku biały nalot,
powinny także, w miarę możliwości, spożywać trzy ciepłe
posiłki. Bardzo dobrym pomysłem, zarówno na śniadanie,
obiad czy kolację są wszelkiego rodzaju zupy z dodatkiem
rozgrzewających przypraw. Można także przez cały dzień
popijać z termosu ciepłą herbatkę ziołową.
Rady te nie dotyczą osób, które mają konstytucję gorącą i jest im zawsze ciepło, nawet zimą przy niskich temperaturach. Czasem mamy jednak do czynienia z tak zwanym
fałszywym zimnem lub gorącem. Polega to na tym, że osoba która nie marznie, a nawet jest jej zawsze ciepło, może
mieć pomimo wszystko konstytucję chłodną, ponieważ
odczuwane ciepło ma charakter jedynie powierzchowny,
a wewnątrz organizmu panuje zimno. I na odwrót – ktoś
marznący, ma prawdziwe gorąco wewnątrz, a zimno jest
odczuwalne na powierzchni. Może to być bardzo zwodnicze i prowadzić do wysunięcia nieprawdziwych wniosków
i błędnego doboru korzystnych dla zdrowia produktów.
Dlatego też osoby, które chcą poważnie potraktować ten
temat, celem utrzymania dobrego zdrowia, powinny poddać się profesjonalnej diagnozie energetycznej. Jest to
możliwe w Zamościu, przy ulicy Wiejskiej 2, gdzie przyjmuje internista, kardiolog i znawca Tradycyjnej Medycyny
Chińskiej dr nauk medycznych Aleksander Orłow. Na wizytę można się umówić, dzwoniąc na numer 664 944 819.
Z wyżej wymienionego zestawienia produktów, podzielonych ze względu na ich charakter termiczny, można korzystać także latem, pamiętając, że wtedy powinno się spożywać produkty o działaniu neutralnym i lekko ochładzającym.
Wszystkim Czytelnikom życzę wesołych Świąt, pełnych
radości i szczęścia, spędzonych w gronie bliskich osób.
Eryk Janicki
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Teoria dr. Reckeweg’a
W historii medycyny europejskiej, od czasów starożytności do współczesnych, można wyróżnić sylwetki wielu
wybitnych lekarzy, którzy swoją pasją i poświęceniem dla
nauki przyczynili się do jej rozwoju. O dorobku większości
z nich zdobywają wiedzę studenci, czy nawet uczniowie
szkoły podstawowej. Sądzę, że także ludzie nie zainteresowani tą dziedziną wiedzy, potrafiliby wymienić nazwiska
choćby kilku z nich. To wspaniale, że pomimo upływu czasu
pamięć o nich i ich dokonaniach jest ciągle żywa. Niestety,
wielu wybitnych naukowców popadło w niepamięć i ich
odkrycia nie są stosowane przez medycynę akademicką.
Na całe szczęście lekarze naturoterapeuci mają na względzie różne metody „niealopatyczne” i wykorzystują ich
osiągnięcia z ogromnym pożytkiem dla pacjentów.
Jednym z genialnych lekarzy, o których pamięć nigdy nie
powinna zaginąć, jest Niemiec Hans Heinrich Reckeweg. Żył
w latach 1905-1985 i był twórcą dziedziny wiedzy zwanej
homotoksykologią, to znaczy wiedzy o szkodliwych substancjach, wpływających na stan zdrowia człowieka. Zgodnie z jej zasadami choroba polega na dostaniu się do organizmu toksyn. Z kolei to co medycyna akademicka uważa za
choroby, to nic innego jak reakcje układu odpornościowego na wyżej wymienione toksyny. Dlatego też na przykład
wszelkiego rodzaju wysypki skórne, „alergie”, gorączka, biegunka, kaszel, katar, „stany zapalne” i tak dalej nie są chorobami, a sposobami w jaki broniący się organizm próbuje
poradzić sobie z zaistniałym zagrożeniem. Medycyna alopatyczna skoncentrowana jest na hamowaniu tych reakcji
poprzez podawanie tabletek z chemicznymi substancjami.
Takie działanie nie zatrzymuje rozwoju prawdziwej choroby,
a jedynie sprawia, że problem się pogłębia, ponieważ zostaje
w ten sposób zatrzymane wydalanie toksyn na zewnątrz, co
oczywiście spowoduje, że organizm będzie musiał odłożyć
je wewnątrz. Wywoła to różne problemy z ważnymi organami, które przyjmą na siebie rolę „magazynu odpadów”. Do
czasu usunięcia na zewnątrz z organizmu groźnych substancji pochodzenia endogennego i egzogennego, możliwe są
nawroty objawów, niesłusznie branych za chorobę, a także
degeneracja kolejnych narządów, z nowotworami na czele.
Dr Reckeweg wyodrębnił 6 etapów powstawania nowotworu. Każdy z nich posiada specyficzne objawy, które
doświadczonemu lekarzowi czy naturoterapeucie pozwalają określić stan zdrowia pacjenta. Organizm, będący w 3
pierwszych fazach jest w stanie samodzielnie uporać się
ze schorzeniem. Etapy od 4 do 6 wymagają już interwencji z zewnątrz, aby doprowadzić do wyzdrowienia. A oto
pobieżny opis poszczególnych stadiów rozwoju choroby
wraz z niektórymi, towarzyszącymi jej objawami:
1. wydalanie – wzmożone usuwanie toksyn wszelkimi
dostępnymi organizmowi drogami (pocenie się, katar,

wydalanie toksyn z moczem, kałem czy w procesie oddychania),
2. zapalenie – aktywacja układu immunologicznego
w celu oczyszczenia tkanek (czyraki, wypryski, afty, nieżyt nosa, półpasiec, zapalenie gardła, jelit, wątroby, stawów, nerek, macicy, prostaty, mięśni),
3. depozycja – gromadzenie toksyn w przestrzeni zewnątrzkomórkowej (brodawki, polipy, torbiele, wole,
kamica żółciowa, otyłość, obrzęki, guzki dnawe, żylaki,
zakrzepica, przerost prostaty, kamica nerkowa, mięśniaki, reumatyzm, powiększenie węzłów chłonnych),
4. impregnacja – intoksykacja wnętrza komórek (migrena,
tiki, astma, wrzody żołądka i dwunastnicy, skłonność do
grypy, uszkodzenia wątroby, choroba wieńcowa, wodonercze, wczesne stadia nowotworowe np. macicy czy
jąder),
5. degeneracja – zniszczenie komórek przez toksyny (zapalenia skóry, toczeń, zanikowy nieżyt nosa, stwardnienie rozsiane, zanik nerwu wzrokowego, gruźlica
płuc i jelit, marskość wątroby, nadczynność tarczycy,
zapalenie stawów kręgosłupa, zawał, anemia złośliwa,
zapalenie stawu biodrowego, marskość nerek, dystrofia
mięśni, impotencja, bezpłodność, cukrzyca),
6. odróżnicowanie – powstanie nowotworu (wrzód drążący, rak nosa i jamy ustnej, nerwiak, glejakomięsak, rak
krtani, żołądka, odbytnicy, wątroby, trzustki, tarczycy,
płuc, nerek, jąder, jajników, macicy, mięsaki, białaczka).
Pierwsza i druga faza zwane są humoralnymi. W czasie
ich trwania organizm próbuje wszelkimi sposobami usunąć
toksyny. Rokowanie jest pomyślne pod warunkiem, że postaramy się, aby do organizmu nie dostawały się nowe toksyny i na przykład poprzez odpoczynek pomożemy w eliminacji zanieczyszczeń. Trzecia i czwarta to fazy macierzy.
Są one przełomowe, ponieważ w czasie ich trwania toksyny mogą przedostać się z przestrzeni zewnątrzkomórkowej
do wnętrza komórek. Choroby w tym czasie dotyczą układu podstawowej bioregulacji. Ochrona tego układu może
doprowadzić do wyzdrowienia i zapobieżenia chorobom
degeneracyjnym. Piąta i szósta to fazy komórkowe. Charakteryzują się tym, że czynności komórek są hamowane
aż do ich zniszczenia. Możliwe jest zlikwidowanie objawów
i poprawa stanu pacjenta, jednak uszkodzenie struktur
wewnątrzkomórkowych jest trwałe i w przyszłości może
doprowadzić do ponownego ataku choroby. Niektóre fazy
mogą przebiegać bezobjawowo (szczególnie czwarta i piąta) lub też organizm może niekiedy pominąć jedną z nich
w czasie rozwoju choroby lub procesu zdrowienia.
Lekarz lub naturoterapeuta, stosujący zasady opracowane przez dr. Reckeweg’a, wie o tym, że aby skutecznie
pomóc pacjentowi i bezpiecznie przeprowadzić go przez
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proces zdrowienia należy zastosować trzy główne metody. Są nimi: detoksykacja, pobudzenie systemu odpornościowego i regulacja działania narządów wewnętrznych.
Zadania te nie należą do łatwych. Wymagają ogromnej
wiedzy, stałej obserwacji pacjenta, monitorowania przebiegu procesu odzyskiwania zdrowia, udzielania wsparcia
w trudnych momentach, kiedy to reakcje ozdrowieńcze
mogą mieć nieprzyjemny charakter (biegunka, bóle, czyraki i tym podobne). Nasz system opieki zdrowotnej nie
jest przystosowany do takiego kompleksowego i czasochłonnego zajmowania się pojedynczym pacjentem. Przepisanie tabletki, która czasowo stłumi objawy choroby jest
o wiele prostszym działaniem, do tego w pełni usankcjonowanym przez obowiązujące procedury medyczne. Wielu
pacjentów przekonało się na własnej skórze, że jest to droga prowadząca do nikąd, wpędzająca nas w coraz to nowe
i groźniejsze choroby. Dlatego też warto poszukać lekarza,
stosującego metody komplementarnej medycyny naturalnej i poddać się leczeniu, które będzie polegało na usunięciu prawdziwych przyczyn chorób, a nie tylko ich objawów.
Na szczęście, nawet w Polsce, która pod tym względem jest
krajem wyjątkowo zacofanym, można odnaleźć lekarzy,
praktykujących medycynę godną XXI wieku.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
Dr Reckeweg, lekarz, który wyprzedził swoje czasy
i opracował całościową, skuteczną metodę leczenia najcięższych chorób, zasługuje na nasz szacunek i pamięć.
W swoim bogatym życiu osiągnął bardzo wiele. Od 1935
roku rozpoczął praktykę jako lekarz w Berlinie. W roku 1936
założył firmę HEEL, która jest prawdopodobnie najbardziej
popularną na świecie firmą homeopatyczną, produkującą
leki kompleksowe. W latach 1948-1949 pracował nad podstawami teorii homotoksykologii. Opublikował wiele książek, zawierających wiedzę przełomową dla rozwoju medycyny. W 1961 założył Międzynarodowe Stowarzyszenie
Homotoksykologiczne i Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Biologicznej. Wydawał kilka pism o tematyce
medycznej, między innymi „Medycyna Biologiczna”. W roku
1978 założył firmę BHI i opracował 52 nowe leki homeopatyczne (wcześniej stworzył receptury wielu leków, produkowanych przez firmę HEEL). Zmarł w roku 1985.
Polecam Szanownym Czytelnikom bliższe poznanie
jego sylwetki i propagowanych przez niego metod leczenia, co na pewno przyniesie korzystne efekty w żmudnym
procesie odzyskiwania zdrowia i dobrostanu, którego Państwu serdecznie życzę.
Eryk Janicki

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,
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,
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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
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Szanowni mieszkańcy
W dzisiejszych czasach na każdego z Nas
czyhają różne niebezpieczeństwa. Musimy
pamiętać, że nie wszyscy ludzie są uczciwi.
Niektórzy próbują wzbogacić się kosztem
drugiego człowieka. Dlatego też w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców Naszego
miasta zamojska Policja apeluje!
Bądźmy ostrożni w kontaktach z osobami, których nie znamy. Nasza czujność i ograniczone zaufanie może uchronić
Nas przed nieuczciwymi ludźmi, którzy próbują wyłudzić
pieniądze. Pamiętajmy, że pomysłowość oszustów nie zna
granic. Członkowie grup przestępczych dzwoniąc na przypadkowe numery podają się za policjantów, pracowników
banku lub za bliskich krewnych. Wymyślają historie o rzekomym wypadku lub innym zdarzeniu, które zawsze kończą
się podobnie – prośbą o przekazanie pieniędzy. Nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub
na koncie. Nie wypłacajmy z banku Naszych oszczędności.
Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Działajmy rozważnie i przed podjęciem decyzji o przekazaniu
pieniędzy koniecznie zweryfikujmy prawdziwość historii przedstawianej przez rozmówcę. Pamiętajmy także, że
prawdziwi policjanci oraz pracownicy banków nigdy nie
informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy
nie proszą o przekazanie pieniędzy.
Czas Świąt to okres kiedy wyjeżdżamy do bliskich. Niestety w tym czasie złodzieje nie próżnują. Zadbajmy o to,
aby z świątecznych wyjazdów nie wrócić do pustego, ograbionego mieszkania. Zadbajmy o nasze mienie pamiętając
o kilku szczególnych zasadach, które należy zastosować
przed wyjazdem. Pamiętajmy o dokładnym zamknięciu
wszystkich okien i drzwi balkonowych. Zadbajmy, aby ktoś

zaufany zaopiekował
sie naszym mieszkaniem – pod naszą
nieobecność wieczorem zapalił światło,
opróżnił skrzynkę na listy, odśnieżył. Uprzedźmy również
sąsiadów o wyjeździe, aby byli czujni, jeśli zauważą kogoś
nieznajomego w pobliżu naszego miejsca zamieszkania.
Niezwykle ważna i skuteczna jest samopomoc sąsiedzka.
Czujny sąsiad może zapobiec włamaniu, a nawet przyczynić się do zatrzymania potencjalnego sprawcy. Zwracajmy
więc uwagę na osoby nieznajome przebywające w rejonie
naszego miejsca zamieszkania bez konkretnego celu. Dotyczy to również samochodów nienależących do okolicznych
mieszkańców, a zaparkowanych lub przejeżdżających wolno w pobliżu posesji. Przed włamaniem złodzieje bardzo
często uważnie się nam przyglądają. Włamywacze obserwują zwyczaje domowników, zapamiętują godziny powrotów z pracy. Śledzą również portale społecznościowe. Dlatego uważajmy, komu mówimy o świątecznym wyjeździe
albo co piszemy na Facebooku. W przypadku zauważenia
podejrzanych osób, zapamiętajmy ich rysopis, a w przypadku podejrzanych pojazdów krążących w rejonie posesji
zapamiętajmy numer rejestracyjny i niezwłocznie poinformujmy o tym Policję. Ponadto jeżeli w mieszkaniu posiadamy wartościowe przedmioty, takie jak: dzieła sztuki,
biżuterię i pamiątki rodzinne zapobiegawczo dobrze jest
sfotografować oraz spisać ich numery fabryczne. Jeśli już
dojdzie do kradzieży, łatwiej będzie policji odszukać takie
przedmioty.
Jeżeli coś lub ktoś wzbudza nasze podejrzenie, nie
należy zwlekać – natychmiast powiadamiajmy najbliższą jednostkę Policji dzwoniąc na numery alarmowe:
112 lub 997.

Drodzy mieszkańcy,
z okazji zbliżających się Świąt policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu
pragną złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego
spełnienia towarzyszą Państwu
przez cały Nowy 2018 Rok.

funkcjonariusze oraz pracownicy
Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
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To już setne Boże Narodzenie w „Trójce”

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem Jubileuszu Stulecia
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu. To wielkie święto naszej szkoły. Setna rocznica istnienia, którą obchodzić będziemy 25 maja 2018 roku, to
moment, na który złożyły się wysiłek i praca wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta. To sto lat udziału szkoły
w historii, kulturze i życiu społecznym Zamościa.
Szkoła wykształciła wiele tysięcy absolwentów, którzy
z sentymentem wspominają spędzone tu lata. Cyt. absolwenta „Wspaniała szkoła, tu zaczynały się pierwsze przyjaźnie, zawsze będę do niej wracał wspomnieniami, nasza
stara poczciwa Trójka”.

Spotkania z absolwentami
i pracownikami szkoły utwierdzają nas w przekonaniu, że jest
to szkoła, do której wraca się
myślami i którą wspomina się niezwykle ciepło.
Bieżący rok szkolny jest rokiem przygotowań do obchodów Jubileuszu Stulecia. Planujemy wiele działań we
współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Zapraszamy mieszkańców naszego miasta; sympatyków
i przyjaciół szkoły do współpracy oraz śledzenia mediów,
gdzie będą umieszczane informacje związane z Jubileuszem; strona internetowa szkoły: zs3zamosc.edupage.org
i konto na Facebooku, informacje w lokalnej prasie oraz na
stronach internetowych poświęconych naszemu miastu.
Pragniemy, by obchody stały się świętem całego środowiska lokalnego.
Zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie pamiątek, zdjęć, filmów oraz przedmiotów związanych z przeszłością szkoły. Zachęcam również do pisania wspomnień
związanych z czasem spędzonym w „Trójce”. Pozwoli to
przybliżyć młodemu pokoleniu historię oraz uświetni uroczyste obchody Jubileuszu. Materiały można przesyłać na
adres mailowy zs3zam@o2.pl lub na adres szkoły Szkoła
Podstawowa Nr 3, ul. E. Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość
W imieniu całej społeczności szkolnej składam życzenia
„Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia! Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań
i trosk. Oby magia Bożego Narodzenia przetrwała w nas jak
najdłużej! Magicznych Świąt Bożego Narodzenia
Dyrektor Szkoły Maria Mołdoch

Wspomnienie o Teatrze Młodych
55 lat upłynęło od pierwszego spotkania
założycielskiego Teatru Młodych w Zamościu.
Wielu było „ojców Teatru”, tak samo jak miejsc,
w których pracował, jak i form działania jego
członków. W ciągu istnienia Teatru w jego
szeregach znalazło się ponad 2 tysiące młodych
Zamościan. „Dzieci” Teatru Młodych dziś
rozsiane są po całym świecie. Jego założyciel
i reżyser, Waldemar Zakrzewski, był przez te
lata związany z Zamościem i jego okolicami.
Uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Teatru Młodych
w Zamościu w roku 2012, ale później wielokrotnie miały
miejsce liczne spotkania członków Teatru Młodych z jego
„Szefem”.
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Ostatnie takie wydarzenie odbyło się z okazji Zamojskiego Lata Teatralnego w lipcu 2017 roku w Zamojskim
Domu Kultury. Miał tam miejsce pokaz improwizowanego
przedstawienia na motywach „W malinowym chruśniaku”
Bolesława Leśmiana. Przygotowali go wychowankowie
Teatru Młodych, obecnie zawodowi aktorzy, reżyserzy
i muzycy. W czasie spotkania gorąco dziękowali oni Waldemarowi Zakrzewskiemu, dzięki któremu dokonali wyboru
drogi swojego artystycznego rozwoju. Miłe słowa połączone były z życzeniami urodzinowymi dla reżysera Teatru
Młodych, który właśnie w tym czasie ukończył 80 lat.
W rozmowach i wspomnieniach często przewijał się wątek, kiedy to zamojski Teatr współpracował ze Spółdzielnią
Mieszkaniową imienia Waleriana Łukasińskiego, najpierw
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w budynku przy ulicy Peowiaków, a następnie w Świetlicy
Osiedlowej przy ulicy Orzeszkowej. Pierwszymi opiekunami z ramienia SM byli: prezes pan Tadeusz Jasica i główny
księgowy pan Stanisław Krukowski. W późniejszym okresie
zastąpił ich prezes pan Jerzy Nizioł, za czasów którego Teatr
Młodych przeżywał swój najlepszy okres. W Świetlicy Osiedlowej Teatrowi pracowało się bardzo dobrze, co przełożyło
się na przykład na prowadzone w tamtym okresie poszukiwania twórcze, które przyniosły wspaniałe rezultaty w postaci wielu podziwianych przez publiczność przedstawień.
W sumie Teatr Młodych działał we współpracy z SM aż 25 lat.
Inicjatorem powołania Teatru Młodych w roku 1962
była Komenda Hufca ZHP, która opiekowała się nim do
roku 1990, kiedy to zostało powołane Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne – Teatr Młodych. Przez ponad 50 lat
istnienia różne były nazwy Teatru (najbardziej mieszkańcom Zamościa utrwaliło się określenie Młodzieżowy Teatr
Aktualności czyli MTA) i jego siedziby (Stara Brama Lwowska, Liceum Plastyczne, „Okrąglak”). Jednak najważniejsze
jest to, że przez cały ten czas, nieprzerwanie ponad 50
lat, Teatr był prowadzony przez jego założyciela i reżysera
Waldemara Zakrzewskiego, który zaszczepił swoim wychowankom najpiękniejsze idee wychowawcze, wrażliwość
humanistyczną i umiłowanie sztuki. Efekty tego można
było podziwiać w ramach tegorocznego Zamojskiego Lata
Teatralnego, kiedy to wspaniali artyści, którzy wyrośli w Teatrze Młodych zaprezentowali się publiczności swego rodzinnego miasta w kilku przedstawieniach. Byli to: Beata
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Ścibakówna, Hanna Piaseczna-Czerniak, Anna Kukułowicz,
Mateusz Tymura, Ireneusz Maciejewski, Sambor Dudziński
i Marcin Bikowski. Wszyscy oni odnoszą ogromne sukcesy
artystyczne w teatrach w całej Polsce. W sumie około 50
wychowanków Teatru Młodych jest obecnie związanych
w sposób profesjonalny z różnymi dziedzinami sztuki.
Teatr Młodych w Zamościu to ewenement w skali kraju,
a może i świata, podziwiany na wielu scenach (od wiejskich
świetlic Zamojszczyzny po Teatr Wielki w Warszawie), także
kilku krajów europejskich. W jego ramach opracowano 125
przedstawień, które obejrzało około 350 tysięcy widzów
w czasie 712 spektakli. Duża część tego ogromnego dorobku
artystycznego powstała w czasie, kiedy próby i zajęcia Teatru
Młodych
odbywały
się w świetlicach Spółdzielni Mieszkaniowej
imienia Waleriana Łukasińskiego, o czym
uczestniczący w nich
młodzi ludzie z okolicznych osiedli będą
jeszcze bardzo długo
pamiętali i wspominali
z łezką w oku.
Waldemar Zakrzewski odszedł w swoją
ostatnią drogę 30 listopada 2017 roku.
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Kalendarium

wydarzeń kulturalnych
27 sierpnia 2017 r. na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką odbył się XXI Piknik Rodzinny.
Organizatorem pikniku była Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.
Piknik rodzinny rozpoczął się blokiem zabaw, gier i konkursów dla najmłodszych uczestników. Swoje umiejętności
zaprezentowali wychowankowie z Młodzieżowego Domu
Kultury – Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” i małe wokalistki z zespołu muzycznego. Przeprowadzono również wiele
konkursów z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.
Zanim na scenie pojawili się kolejni artyści wręczono nagrody i dyplomy dla zwycięzców ogłoszonego wcześniej konkursu na „Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2017”.
W kategorii najładniejszy balkony wyróżnienia otrzymali:
1. Zofia Bąk ul. Kamienna 1
2. Alfred Firek ul. Szwedzka 31
3. Katarzyna Kuchta ul. Wąska 3
4. Jadwiga Opiela ul. Oboźna 19
5. Wiesława Szczuka ul. Lubelska 36
6. Anna Wojtala ul. Lubelska 36
W kategorii najładniejszy ogródek przyblokowy:
1. Irena Gęborys ul. Oboźna 29
2. Agnieszka Łabus ul. Oboźna 19
W drugiej części imprezy wystąpiły lokalne zespoły
muzyczne, które do późnych godzin nocnych bawiły publiczność. Zespół muzyczny „San Remo” z Grzegorzem Szostakiem i Mariką Kraujutowicz. Następnie wystąpił zespół
wokalny „Gdzie diabeł nie może”. Gwiazdą XXI Pikniku Rodzinnego był zespół 2 plus1, którego przeboje w latach 70tych i 80-tych śpiewała cała Polska.
XXI Piknik Rodzinny zakończono tradycyjnie pokazem
sztucznych ogni. Imprezę prowadziła Katarzyna Figura.
Wszystkim sponsorom, którzy przekazali środki finansowe i nagrody rzeczowe na organizację pikniku rodzinnego składamy serdeczne podziękowania.
Sponsorzy XXI Pikniku Rodzinnego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o,
Veolia Wschód Sp. z o.o, 3 Play Sp. z o.o, Usługi Budowla-
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no-Drogowe ZAMBRUK Zenon Kokoszka, Myjnia Tomix Tomasz Kielar, DOMEX Zakład Remontowo-Budowlany Janusz
Pach, Derkom Sp. J., PKO Bank Polski S.A., PGE Obrót S.A.,
PGE Dystrybucja S.A., Miejski Zakład Komunikacji, UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Hotel Mercure Zamość Stare Miasto, Farbacol Nord Dariusz Zbyryt, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe HYDROMET Stanisław Zyga, Zakład Usług
Remontowo-Budowlanych Franciszek Jachtoma, Zakład
Usług Wielobranżowych Wielbud Grażyna i Krzysztof Krzaczkowscy, VOLTEA Poland Sp. z o.o, z o.o, Adam Radko, Marek Radko Armex, Drukarnia ATTYLA Władysław Kardasz,
Jacek Kardasz, Skład Ogrodniczy UNIFLORA Sc. Jolanta
Stepaniuk, Bogdan Podgórny, Anna i Andrzej Załęccy AZET
Spółka Jawna, Janina Kostrubała Fenix Sklep Spożywczy,
Budmat S.j. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Zakład Budowlano Transportowy Wiesław Michalski, Wyższa Szkoła Zawodowa, MZK Sp. z o.o. w Zamościu, „EURO-LAS” M
i W Greszta Spółka Jawna.
Spotkanie w Klubie „Pogodna Jesień”
W dniu 28 września 2017 r. w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” gościliśmy poetę, aforystę, fraszkopisarza, autora humoresek i wierszy dla dzieci Pana Mariana Karczmarczyka.
Dorobek poetycki Pana Karczmarczyka doczekał się
licznych przedruków w prasie zagranicznej. Za swoją twórczość otrzymał wiele wyróżnień i nagród w kilkunastu
konkursach literackich. Autor został odznaczony Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi. Wszyscy członkowie klubu seniora „Pogodna Jesień” otrzymali tomiki fraszek z piękną
dedykacją pana Mariana Karczmarczyka.
Spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”
W dnia 4 października 2017 r. w świetlicy osiedlowej przy
ul. Orzeszkowej 28 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”. Gościem spotkania była
Pani Krystyna Rybińska-Smyk emerytowana nauczycielka języka polskiego. Pani Krystyna jest animatorem wielu
działań wolontariackich w tym również z osobami niepełnosprawnymi. Poinformowała o pracy wolontariuszy oraz
problemach z tym związanych. Poruszyła także kilka ważnych zagadnień w zakresie opieki medycznej dla seniorów.
Przybliżyła zalety wdrożenia w życie „Karty Seniora”, która
będzie uprawniała do korzystania z wielu ulg.
Akademia z okazji Święta Niepodległości
W dniu 15 listopada w Klubie Seniora „U Waleriana” odbyła się uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Frekwencja dopisała. Minutą ciszy została
uczczona pamięć Tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny. Następnie dzieci wspólnie z seniorami odśpiewały
hymn państwowy, a także Rotę. Nie zabrakło również oko-
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licznościowych wierszy patriotycznych w wykonaniu seniorów. W dalszej części spotkania dzieci wspólnie z seniorami odśpiewały kilka pieśni żołnierskich m.in. „Legiony”,
„Białe róże” czy „Deszcz jesienny”. Dla młodego pokolenia
była to prawdziwa lekcja historii.
Spotkanie z dietetykiem
W dniu 23 listopada 2017r. w świetlicy osiedlowej przy ul.
Orzeszkowej 28 odbyło się spotkanie z dietetykiem Panem
Jackiem Kucharskim, który jest organizatorem wielu szkoleń i wykładów z zakresu żywienia człowieka i suplementacji diety. Pan Jacek współpracuje z wieloma sportowcami
między innymi z Anną Lewandowską. Organizatorem spotkania było Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury,
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
oraz Zarząd Osiedla Orzeszkowej i Reymonta.
Pan Jacek podczas spotkania poruszył wiele wątków
z zakresu biorytmu trawienia (spożywania węglowodanów
i skrobi). Opowiedział o zaletach spożywania olejów: lnianego, rzepakowego i konopnego oraz jak zadbać o swoje
zdrowie czy też o tym jak duży wpływ na ochronę naszego
mózgu ma aktywność fizyczna.
V Okręgowe Zawody Modeli Szybowców Halowych kl. F1N
W dniu 25 listopada 2017 r. w hali Sportowej ZSP nr 5 w Zamościu odbyły się V Okręgowe Zawody Modeli Szybowców
Halowych Kl. F1N. Organizatorem zawodów była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego i Aeroklub
Ziemi Zamojskiej.
Do udziału w zawodach przystąpiły zespoły reprezentujące:
1. Klub Modelarski L.O.K. w Biłgoraju
2. Modelarnia przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego
3. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Hrubieszowie
4. Modelarnia przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie
5. Modelarnia przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego
6. Klub Modelarski „Śmigiełko” w Rudzie-Hucie
Loty modeli szybowców halowych kl. F1N oceniali sędziowie chronometrażyści w osobach: Krzysztof Korzeniowski, Ryszard Nowak, Ireneusz Zbarachewicz.
W ocenie jury w klasyfikacji drużynowej największą ilość
punktów zajął Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Hrubieszowie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna modelarska przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Trzecie miejsce przypadło drużynie modelarskiej
ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego.
W klasyfikacji indywidualnej w kat. młodzik kolejno
miejsca zajęli:
I miejsce – Szumiata Karol – UKS Hrubieszów
II miejsce – Dziewulski Jakub – SM Łukasińskiego
III miejsce – Czerwieniec Rafał – SM Zamojskiego
W Kat. Junior:
I miejsce – Mięczak Mateusz – UKS Hrubieszów
II miejsce – Zbarachowicz Kacper – UKS Hrubieszów
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III miejsce – Niezgraj Jakub – UKS Hrubieszów
W Kat. Senior
I miejsce – Kryszczuk Leszek – UKS Hrubieszów
II miejsce – Stachniuk Tadeusz – MDK Chełm
III miejsce – Czop Kamil – SM im. W. Łukasińskiego
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Kierownikiem zawodów był Krzysztof Korzeniowski
Sędzia Główny Leszek Kryszczuk
Mikołajki dla dzieci
W dniu 6 grudnia 2017 w świetlicy osiedlowej przy ul.
Orzeszkowej 28 odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci ze spółdzielczych osiedli. Organizatorem spotkania była
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
i Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Były wiersze,
piosenki oraz quiz o św. Mikołaju, oraz inscenizacja wierszy „Lokomotywa” i „Rzepka” w wykonaniu seniorów z Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dużą radość
sprawiły dzieciom konkursy zręcznościowe i plastyczne na
najciekawszą czapkę św. Mikołaja. Uciechy było co niemiara. Jednak jak zawsze największą radość dzieciom sprawiły
paczki wręczone przez Mikołaja.

Zapraszamy
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego zaprasza mieszkańców na spotkanie pokoleń pn. „Wspólne
kolędowanie” w dniu 17 stycznia 2018 r. świetlica osiedlowa
przy ul. Orzeszkowej 28. Spotkanie organizowane jest od
wielu lat. Celem spotkania jest kultywowanie pięknej polskiej
tradycji z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Podziękowanie dla sponsorów
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
od wielu lat jest organizatorem akcji świątecznej paczki dla
mieszkańców. Do akcji włączyli się także ludzie, którym los
najuboższych nie jest obojętny.
Z tej okazji wszystkim darczyńcom, bez których nie moglibyśmy zrealizować naszych zamierzeń składamy podziękowania:
1. Pani Elżbieta Kucharska
2. Pan Dariusz Otrocki
3. Pan Zygmunt Sikora
4. Pani Janina Kostrubała
5. Pan Hieronim Wrębiak
6. Panowie Zdanowski Marek, Zdanowski Jan
7. Państwo Kazimiera Łepik, Robert Łepik
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