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Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata, płynie
kolęda na okarynie…
K. I. Gałczyński

Bóg się rodzi….
tradycja naszych dziejów jest warownym murem
to jest właśnie kolęda, Świąteczna Wieczerza,
to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa,
to jest nasza historia, której nikt nie zmieni…
Wszystkim Mieszkańcom błogosławieństwa
Bożej Dzieciny na każdy dzień, życzą z serca
Janina Gąsiorowska
Elżbieta Kucharska wraz z Zarządem
Osiedla Orzeszkowej – Reymonta

„Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”
K. I. Gałczyński

Niech ta magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość,
każda chwila świąt Bożego Narodzenia
niech żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2020 przyniesie same pogodne dni,
pomyślność i spełnienie marzeń.
Wszystkim mieszkańcom zasobów spółdzielczych
składa życzenia
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść.
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc wyjątkowa… Jedyna…
Niepowtarzalna…

Noc Bożego Narodzenia.

Wesołych Świąt
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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia:
wielu radosnych przeżyć, spokoju,
rodzinnego ciepła
oraz
wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku
Piotr
Piot
iot
io
ottr Błażewicz
o
cz

Andrzej
eejj Wnuk
W

Przewodniczący
c
Rady
Miasta Zamość

Prez
ezydentt Zamościa
Z
Prezydent

Nr 3/2019/Grudzień

Rok 21

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO

W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI - zakończony I etap
W zasobach Spółdzielni na terenie osiedla Lubelskie Przedmieście, E. Orzeszkowej, Oboźna zakończony został I etap prac termomodernizacyjnych
związanych z realizacją Projektu pod nazwą:
”Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu poprzez ich
termomodernizację” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna
sektora mieszkaniowego na podstawie zawartej
umowy nr RPLU.05.03.00-06-0032/17-00.
Kompleksowej termomodernizacji poddane zostały budynki przy ul. M. J. Piłsudskiego 19, ul. Ciepła 4, ul.
E. Orzeszkowej 3, ul. Oboźna 21, ul. Oboźna 31 w Zamościu.
W ramach Projektu na budynkach wykonane zostały następujące prace:
Roboty rozbiórkowe i demontażowe „starego” docieplenia (blachy trapezowej, wełny i rusztu drewnianego).
Wzmocnienie ścian zewnętrznych za pomocą kotew
Wypełnienie złączy płyt Wk – 70
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji i odtworzeniem instalacji odgromowej
Docieplenie stropodachu
Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, kratek wentylacyjnych
Wymiana wyłazów dachowych
Wymiana zaworów podpionowych i termostatycznych
w mieszkaniach
Regulacja instalacji c.o, montaż podzielników kosztów
oraz wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania
energią cieplną
Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.
Prace realizowane były przez wykonawców zewnętrznych wybranych w drodze postępowań przetargowych
i zakończone zostały w terminach umownych. Mieszkańcy budynków zyskali nie tylko nową elewację, ale przede
wszystkim przeprowadzone prace wpłyną na znaczną poprawę komfortu zamieszkiwania i obniżą koszty utrzymania.
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Budynek przy ul. Oboźnej 31 po termomodernizacji.

Przypominamy, że cały Projekt obejmuje swoim zakresem realizację prac podnoszących efektywność energetyczną 17 budynków mieszkalnych znajdujących się
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. W roku 2020 prace zostaną przeprowadzone na następujących budynkach: Ciepła 6, Oboźna 3, Oboźna 7, Oboźna 19, Lubelska 36. Natomiast w roku
2021: Wiejska 7, Wiejska 9, Wiejska 11, Wiejska 19, Wiejska
21, Wiejska 23, w Zamościu.
Uzyskane wsparcie środkami Unijnymi jest na poziomie
55 % kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów prac
mających bezpośredni wpływ na uzyskanie oszczędności
w zużyciu ciepła.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności
wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
poprzez kompleksową termomodernizację, zwiększenie
komfortu zamieszkiwania oraz obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią się do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 30 %, a w konsekwencji przyczyni się do ochrony powietrza i poprawy
środowiska naturalnego.
Całkowita wartość Projektu: 16 693 786,96 złotych;
Kwota dofinansowania 8 494 708,18 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 02.01.2019 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2021 r.
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”Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka-Brzozowa w Zamościu,
poprzez ich termomodernizację” projekt realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.
Całkowita wartość Projektu: 5 681 858,92 złotych;
Kwota dofinansowania 2 733 153,43 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2020 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.12.2023 r.
Realizując program utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu w należytym stanie technicznym oraz
starając się sprostać oczekiwaniom Mieszkańców Zarząd
Spółdzielni, podjął działania związane z pozyskaniem dofinasowania prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przygotowany został Projekt mający na celu realizację prac związanych z poprawą
efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków
mieszkalnych oddanych do użytkowania w latach 90 – tych
zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka – Brzozowa. Projekt
obejmuje kompleksową termomodernizację 5 budynków
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Szwedzka 21, 31,
33, Brzozowa 20, 26 w Zamościu.
Zakres projektu przewiduje następujące roboty do wykonania:
wypełnienie złączy płyt,
docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji,
wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i kratek wentylacyjnych,
docieplenie stropodachów,
remont cokołów,
remont balustrad balkonowych,
wymiana wyłazów dachowych,
wymiana bocznych naświetli wiatrołapów,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
z wdrożeniem systemu monitorowania i zarządzania
energią cieplną,

budowa instalacji solarnej wspomagającej podgrzanie
centralnej ciepłej wody, montaż perlatorów.
Ponadto poza projektem planowany jest do wykonania
zakres prac polegający na: remoncie balkonów, montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.
Projekt w swoich założeniach został podzielony na trzy etapy realizacji:
rok 2020 termomodernizacja budynku przy ul. Brzozowa 20,
budowa instalacji solarnej na budynku pawilonu przy ul. Brzozowa 26A,
rok 2021 termomodernizacja budynku przy ul. Brzozowa 26,
rok 2022 termomodernizacja budynku przy ul. Szwedzka 33,
rok 2023 termomodernizacja budynku przy ul. Szwedzka 21, 31.
Proces pozyskania środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego składał się z wielu etapów oceny i wymagał przygotowania
szczegółowej dokumentacji formalno–prawnej, dokumentacji technicznej oraz finansowo–kosztorysowej. Ostatecznie Projekt uzyskał pozytywną ocenę i we wrześniu
2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Uzyskane wsparcie środkami zewnętrznymi jest na
poziomie 55 % kosztów kwalifikowanych zadania, czyli
kosztów prac mających bezpośredni wpływ na uzyskanie
oszczędności w zużyciu ciepła.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności
wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
poprzez kompleksową termomodernizację, zwiększenie
komfortu zamieszkiwania oraz obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią się do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 27 %, a w konsekwencji przyczyni się do ochrony powietrza i poprawy
środowiska naturalnego.

Opracowanie i dystrybucja: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość
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im. Waleriana Łukasińskiego
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Używanie zaworów instalacyjnych
przedłuża ich żywotność

Komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania zależą od wielu warunków oraz czynników. Możemy
do nich zaliczyć stan techniczny zaworów stanowiących wyposażenie wewnętrznych instalacji
zlokalizowanych w naszych lokalach mieszkalnych.
Chodzi tutaj przede wszystkim o zawory odcinające wodę tzw. zawory główne, a także montowane
przy grzejnikach centralnego ogrzewania zawory
termostatyczne. Awarie lub niewłaściwe działanie
tych zaworów ujawnia się niestety w najmniej korzystnym momencie. Mając to na uwadze warto
wcześniej skontrolować ich sprawność.
Główne zawory wodociągowe muszą działać prawidłowo, by w razie awarii skutecznie odciąć wodę wypływającą
z nieszczelnej instalacji. Ponieważ tego typu zawory zamontowane są wewnątrz lokali mieszkalnych, najczęściej
w kanałach instalacyjnych, pracownicy Spółdzielni nie
mają możliwości bieżącej kontroli skuteczności ich działania. Czynność taką powinien co pewien czas przeprowadzać właściciel lub użytkownik lokalu. Wystarczy zamknąć zawór główny otwierając
ujście wody w jednym z urządzeń odbiorczych. Jeżeli woda pomimo zamknięcia
zaworu głównego wypływa należy
go jak najszybciej wymienić.
Może się zdarzyć, że zawór się
zablokował i nie da się zamknąć
lub przy próbie zamknięcia zacznie wyciekać z niego woda.
Kontrolę sprawności zaworu
głównego odcinającego wodę
powinniśmy przeprowadzać co pewien czas pamiętając, że im
częściej to robimy tym lepiej. Uszkodzenia zaworów wod-

nych to naturalne zjawisko, typowe dla naszego regionu.
Ma to związek z twardością wody, charakteryzującej się
dużą zawartością kamienia.
Częstym powodem zakłóceń w prawidłowym działaniu
centralnego ogrzewania są awarie zaworów termostatycznych. Zdarza się, że zawór się zawiesza, lub jakieś zanieczyszczenia blokują jego prawidłowe działanie. Dzieje się
tak w przypadkach długotrwałego pozostawania zaworu
w jednym położeniu, dlatego by przedłużyć żywotność
zaworu termostatycznego powinniśmy go jak najczęściej
używać. Może się zdarzyć, że zablokowany zawór po kilkakrotnym zamknięciu i otworzeniu zaczyna działać prawidłowo. Ważne jest również skontrolowanie prawidłowości
dokręcenia śrubunku mocującego zawór do grzejnika. Istnieją sytuacje, że zawór nie działa właśnie z tego powodu.
Oczywiście głównym celem używania zaworów termostatycznych jest potrzeba oszczędzania centralnego ogrzewania oraz dostosowywanie temperatury wewnątrz pomieszczenia do indywidualnych potrzeb i upodobań. Zdarzają
się skargi
na nieskuteczność
działania zaworów termostatycznych, którymi nie da się
wyregulować właściwej temperatury grzejnika. Problem taki dotyczy głównie zaworów używanych sporadycznie lub nie używanych wcale.
Warto mieć świadomość, że niektóre urządzenia
mechaniczne „nie lubią” długotrwałego pozostawania
w bezruchu, ponieważ ich konstrukcja nie przewiduje
takiej sytuacji. Częste używanie tego typu urządzeń
zgodnie z przeznaczeniem przedłuża ich żywotność
oraz sprawność dając wymierną korzyść finansową.
Dzięki systematycznemu używaniu urządzeń takich
jak np. wszelkiego rodzaju zawory rzadziej musimy je naprawiać, a przede wszystkim wymieniać.
Krzysztof Krzysztoń
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PODZIELNIKI KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZYSZŁOŚCIĄ ROZLICZENIOWĄ?

Od nowego sezonu grzewczego w pięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych poddanych termomodernizacji w 2019 roku koszty centralnego ogrzewania rozliczane będą na podstawie podzielników
kosztów.
Montaż podzielników kosztów
centralnego ogrzewania był warunkiem uzyskania dofinansowania
ze środków unijnych przyznanych
w ramach projektu „Podniesienie
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu poprzez termomodernizację”.
W rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z 13
kwietnia 2017 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych na podstawie
ustawy z dnia 11 maja 2001 roku –
Prawo o miarach, podzielniki zalicza
się do tzw. urządzeń wskaźnikowych,
które są dopuszczone do użytku wg
norm (PN-EN834 lub PN-EN835)
i służą do podziału kosztów energii cieplnej pomiędzy poszczególne mieszkania w budynku wielorodzinnym.
Wszyscy mieszkańcy naszej Spółdzielni rozliczani są na
podstawie zużycia ciepła zarejestrowanego na ciepłomierzu głównym w budynku. Koszty stałe związane z mocą zamówioną i stałą opłatą przesyłową będą rozliczane w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, tak jak
to było dotychczas. Na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania będą rozliczane również koszty zmienne wynikające
ze zużycia ciepła w częściach wspólnych t. j. łazienkach
i klatkach schodowych. Zmiany nastąpią jedynie w podziale kosztów zmiennych wynikających ze zużycia ciepła
w poszczególnych mieszkaniach.
Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania są urządzeniami elektronicznymi, co umożliwia ich odczyt bez
konieczności wizyty pracownika w mieszkaniu. Informację
o aktualnej ilości zużytych jednostek ciepła możecie Państwo uzyskać na wyświetlaczu podzielnika. Ponadto na
wyświetlaczu urządzenia znajdują się dane dotyczące:
- zakończenia sezonu grzewczego, który w Spółdzielni
został ustalony na 31 maja danego roku. Oznacza to, że
okres rozliczeniowy będzie obowiązywał od 1 czerwca
do 31 maja roku następnego,
- średniej temperatury w pomieszczeniu – urządzenie zostało zaprogramowane, aby zliczać średnią temperaturę
pomieszczenia w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
- średniej temperatury z poprzedniego okresu,
- ilości jednostek w poprzednim okresie.
Podzielnik jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymaga jakiejkolwiek obsługi ze strony użytkownika. W przypadku uszkodzeń np. na skutek prób ingerencji z zewnątrz
podzielnik przełącza się w tryb pracy awaryjnej. Kiedy na
wyświetlaczu pojawi się na stałe komunikat „oPEn” lub „Error” należy zgłosić ten fakt do Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przypadku uszkodzenia podzielnika przez użytkownika mieszkania, koszty związane z wymianą urządzenia na
nowe poniesie właściciel mieszkania.

Zgodnie z zasadami rozliczania kosztów centralnego
ogrzewania w mieszkaniach, w których użytkownik:
1. Odmówił/nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów w mieszkaniu – koszty wylicza się wg maksymalnego zużycia w budynku / m2
2. Odmówił/nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów w pojedynczym pomieszczeniu – koszty
wylicza się wg maksymalnego zużycia w budynku / m2
3. Uniemożliwił:
- dokonania sprawdzenia i odczytu manualnego podzielnika/ów – mimo wcześniejszego powiadomienia
pisemnego o planowanym terminie wykonania sprawdzenia urządzenia i odczytu manualnego,
- uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik,
- dokonał ingerencji w podzielnik w celu zafałszowania
jego wskazań, ustala się, iż od właściciela mieszkania
dochodzone będzie odszkodowanie w wysokości ustalonej poprzez oszacowanie zużycia ciepła.
4. W lokalach, gdzie nastąpiła awaria podzielników lub gdy
z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie podzielników nie jest możliwe, koszty ogrzewania
dla tych lokali zostaną wyliczone wg średniego zużycia
w budynku.
5. Grzejniki, przy których nastąpiła awaria pojedynczego
podzielnika lub gdy z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie pojedynczego podzielnika
nie jest możliwe, koszty ogrzewania dla tych grzejników
zostaną wyliczone wg średniego zużycia w lokalu.
6. W lokalach, gdzie nastąpiła awaria podzielnika lub gdy
z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie średniej temperatury nie jest możliwe, jednostki
uwzględniające rejestracje temperatur zostaną wyliczone na podstawie średniej liczby jednostek uwzględniających rejestracje temperatury w budynku / m2.
Zamiar wymiany grzejnika/-ów w budynkach z podzielnikami kosztów należy koniecznie pisemnie zgłosić do Spółdzielni Mieszkaniowej (z minimum tygodniowym wyprzedzeniem) w celu uzyskania informacji o mocy grzejnika/-ów oraz
uzgodnienia terminu przełożenia podzielników ze starych
grzejników na nowe z serwisem firmy rozliczeniowej.
Grzejniki, które zostały zdemontowane za zgodą Spółdzielni zostaną uwzględnione w rozliczeniu za okres użytkowania.
Grzejniki zdemontowane bez zgody Spółdzielni rozliczane będą na podstawie kosztów szacowanych (średnie
zużycie w lokalu) w oparciu o pierwotną inwentaryzację
grzejnika.
Biorąc pod uwagę rozwój branży elektronicznej urządzeń oraz opinię naszych mieszkańców na temat zróżnicowania podziału rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania wnioskuję, że podzielniki kosztów są przyszłością
rozliczeniową w budynkach wielorodzinnych, w których
nie ma możliwości technicznych na inny sposób opomiarowania zużycia energii cieplnej.
Justyna Pańczyk
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NOWE
wyzwania
w 2020 roku

Zasoby majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego zlokalizowane są na terenie
o powierzchni 35,4 ha, z czego 28,15 jest własnością Spółdzielni.
Zasoby mieszkaniowe są zróżnicowane wiekowo (19582014), więc i wymagania remontowo-modernizacyjne dla
poszczególnych budynków są różne. Utrzymanie zasobów
we właściwym stanie technicznym i estetycznym wymaga
od służb administracyjnych i technicznych dużego zaangażowania i wysiłku. Zarządzanie tak zróżnicowanymi wiekowo zasobami wymaga podejmowania odpowiedzialnych i właściwych decyzji, a także realnego planowania.
Wszystkie podejmowane przez Spółdzielnię działania mają
na celu w pierwszej kolejności poprawę bezpieczeństwa,
podniesienie komfortu zamieszkiwania, utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie, poprawę estetycznego
wyglądu budynków i ich otoczenia. Wymienione działania
mogą być prowadzone tylko i wyłącznie w zależności od
posiadanych możliwości finansowania i stanu własnych
środków finansowych.
Celem nadrzędnym prowadzonej przez Spółdzielnię
polityki jest kontynuacja działań, przynoszących docelowo
wymierne korzyści zarówno dla Spółdzielni, jak i jej mieszkańców.
Plan finansowo-gospodarczy na 2020 rok musi uwzględniać równoważenie kosztów i przychodów w zakresie zarządzania i utrzymania we właściwym stanie własnych zasobów mieszkaniowych. Zdecydowana większość naszych
zadań to czynności zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz jej członków, a także
właścicieli nie będących członkami Spółdzielni. Temu celowi podporządkowane są również inne działania Spółdzielni, które mogą zapewnić osiągnięcie dodatkowych dochodów, jak na przykład działania komercyjnego zarządzania
nieruchomościami. Aktualnie prowadzimy zarządzanie
czterema wspólnotami mieszkaniowymi i garażowymi.
W skali roku po odliczenie kosztów uzyskujemy dochód po
opodatkowaniu w wysokości średnio około 25 tys. zł.
Jednym z ważniejszych obszarów działalności spółdzielczej jest realizacja zadań termomodernizacyjnych
związanych z wykorzystaniem środków finansowych
zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego poprawiających efektywność energetyczną.
Aktualnie w realizacji są dwa projekty. Pierwszy obejmuje 17 budynków dotychczas nie poddanych termomodernizacji, w tym również ocieplonych metodą suchą
(blachą trapezową) na kwotę ponad 16 mln zł. Zadanie
podzielone jest na trzy etapy do realizacji w latach 20192021. Wielkość dofinansowania zewnętrznego do kosztów
kwalifikowanych w zależności od budynku wynosi średnio
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około 45%. Drugi projekt obejmujący 5 budynków mieszkalnych na osiedlu Szwedzka – Brzozowa wraz z instalacją
do podgrzewu centralnej ciepłej wody ma wartość ponad
6 mln zł. Jak ważne są to zadania niech świadczy fakt, że
koszty centralnego ogrzewania stanowią ponad 50% kosztów eksploatacji mieszkań. Działania termomodernizacyjne są więc niezbędne i konieczne ze względu na coraz
wyższe ceny, a tym samym koszty centralnego ogrzewania.
Doświadczyliśmy tego w ostatnim okresie, w którym ceny
wzrosły o około 15%, a według zapowiedzi będą wzrastały
dalej. Stąd też od października br. konieczne było zwiększenie zaliczek na centralne ogrzewanie, z wyłączeniem
bloków ostatnio ocieplanych.
Ważne i istotne są działania nie tylko w zakresie gospodarki cieplnej, ale także dotyczące zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji, wywozu i segregacji odpadów
komunalnych, podatków i innych składników generujących koszty eksploatacji mieszkań. Już dzisiaj wiemy, że
od 5 października br. cena wody i kanalizacji wrosła o 12%
i będzie, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie /szczegółowa informacja w tym
wydaniu/, wzrastała przez najbliższe lata corocznie w podobnym stopniu. Dotychczas nie było zmian zaliczek na
pokrycie kosztów zużycia wody, ale będą one wprowadzone w miesiącu styczniu. Natomiast rozliczenie za drugie
półrocze 2019 dokonane będzie w oparciu o średnią cenę
wody w tym okresie.
Dla kosztów eksploatacji mieszkań nie bez znaczenia
jest też wzrost podatku od nieruchomości i opłat wieczystego użytkowania. Podwyższenie tych opłat kształtuje się
na poziomie od 4 do 7% w zależności od przeznaczenia
i sposobu użytkowania.
Dużą niewiadomą są ceny na energię elektryczną. Sytuacja z cenami prądu na 2020 rok zmienia się dość dynamicznie. Ich zamrożenie na czas dużych kampanii wyborczych w 2019 roku, mimo drastycznych wówczas skoków
cen węgla skutkować będzie większym wzrostem w 2020
roku – nawet o 30 - 40%. Spółki energetyczne złożyły już
wnioski taryfowe do Urzędu Regulacji Energetyki i miejmy
nadzieję, że ta instytucja na tak drastyczną zmianę się nie
zgodzi.
Perspektywa wysokich cen na energię elektryczną, chociaż przede wszystkim dotyczą one każdego indywidualnie, rzutować będzie również na koszty oświetlenia w blokach. Podjęte więc zostały i będą kontynuowane prace
związane z wymianą oświetlenia na klatkach schodowych
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na oświetlenie energooszczędne z czujnikami ruchu.
Bardzo dużym obciążeniem dla mieszkańców będą
koszty związane z opłatami za odpady komunalne. Dotychczasowa opłata 10.50 zł/osoby wzrasta do 16.00 zł/osoby.
Wyjątkowego wymiaru nabiera też obowiązek dokładniejszej segregacji odpadów włącznie z odpadami biodegradowalnymi oraz ewentualne kary za niestosowanie się do
tych obowiązków.
Istotą właściwego i poprawnego zarządzania zasobami
mieszkaniowymi jest utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym i estetycznym. Dlatego też oprócz działań
związanych z termomodernizacją zasób mieszkaniowych
podejmowane będą działania estetyzacyjne, takie jak: malowanie klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej,
wymiana i remont wykładzin i płytek na klatkach schodowych, regulacja sieci i instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana pionów i poziomów zimnej wody. Lokalizacja
i zakres tych prac uzależniona będzie od stopnia pilności
i stanu funduszy przeznaczonych na remonty. W zakresie
gospodarki przestrzennej podjęte zostaną czynności w zakresie modernizacji zieleni osiedlowej. Likwidacji poddany
zostanie starodrzew stanowiący zagrożenie dla mieszkańców. W miejsca te wykonane zostaną nowe nasadzenia niskiej zieleni osiedlowej. Nastąpi stopniowe wprowadzanie
działań ekologicznych.
Obligatoryjnym i ważnym zadaniem jest wykonanie
obowiązkowych przeglądów i zabezpieczeń zapisanych
w Prawie Budowlanym, a w szczególności w zakresie instalacji i eksploatacji odbiorników gazowych i instalacji elektrycznej.
Podstawą do konstrukcji planu finansowo-gospodarczego na 2020 rok są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do założeń budżetu państwa
oraz obowiązek zabezpieczenia środków na prawidłowe
funkcjonowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Nie bez znaczenia jest też działalność społeczna,
kulturalna i samorządowa na osiedlach mieszkaniowych
skierowana do dzieci, młodzieży i osób starszych. Ta sfera nabiera szczególnego znaczenia w warunkach bardzo
trudnej ekonomii społecznej, zwłaszcza dla osób starszych
i schorowanych.
Plan finansowy Spółdzielni na rok 2020 opracowano
w oparciu o analizę prognoz gospodarczych dla kraju,
a także o znane wskaźniki wzrostu cen i ich wpływ na niektóre składniki kosztów. Plan finansowo-gospodarczy musi
uwzględniać dotychczasowe regulacje prawne, a także te
zapowiadane na 2020, a dotyczące dochodów i obciążeń
spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami do
budżetu państwa inflacja w 2020r. wyniesie 3,5 % - 4,5%.
W związku z powyższym w planie finansowym na 2020 r.
musimy uwzględnić element inflacyjny jako czynnik generujący dodatkowe koszty działalności.
Planowana dynamika nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto wyniesie ok 7 – 8% w stosunku do
wynagrodzeń za 2019 r., natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ma
wynieść ok. 3,0 %.
Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 roku
ustawowo wrasta z 2250 zł do 2600 zł, czyli o 15,5%. Dodatkowym obciążeniem będzie obowiązek prowadzenia
pracowniczego programu kapitałowego z obciążeniem dla
pracodawcy w wysokości minimum 1,5% wynagrodzeń
brutto. Racjonalna polityka płacowa i kadrowa, poprawny
i efektywny stan organizacyjny Spółdzielni ma gwarantować realizację zadań określonych w Statucie Spółdzielni,
a także spełniać oczekiwania członków i właścicieli lokali
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mieszkalnych. Wyjątkowo trudne uwarunkowania ekonomiczne nadadzą szczególny wymiar zasadzie utrzymania
wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację niezbędnych i koniecznych zadań Spółdzielni. Niemniej jednak w polityce długofalowej należy bezwzględnie uwzględniać zasadę równoważenia kosztów i opłat
w gospodarce mieszkaniowej.
W 2020 roku konieczne jest dążenie do zrównoważenia
poziomu opłat i poziomu kosztów lokali mieszkalnych poprzez zmianę stawek za utrzymanie mieszkań dla członków Spółdzielni i osób niebędących członkami w tych
nieruchomościach, w których występuje znaczny niedobór
przychodów w stosunku do kosztów. Dlatego też w nieruchomościach, w których występuje taka sytuacja, nastąpi
zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych od 0,05 zł/m2 do
0,20 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie od 1 maja
2020 roku. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana
członkom i właścicielom mieszkań w miesiącu styczniu.
Konieczność takich decyzji i działań wynika również
z ciągle zmniejszających się dochodów z mienia Spółdzielni. Lokale użytkowe i pawilony handlowe – Hetman, Sezam,
Smyk i inne (ogółem około 12 tys. m2) w latach minionych
przysparzały znacznych dochodów Spółdzielni. Dzisiaj, ze
względu na niższy standard, dużą podaż wolnych lokali na
rynku zamojskim, bardzo małe zainteresowanie ewentualnych najemców oraz powstanie dużych centrów handlowych dochody z lokali spółdzielczych znacznie się obniżyły.
Stąd też przeznaczanie nadwyżki opłat nad kosztami tzw.
„zysku” po opodatkowaniu na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkań zostało w znacznym stopniu ograniczone.
Sytuacja może ulec znacznej poprawie przy zwiększonych
nakładach finansowych i zwiększonej atrakcyjności warunków najmu lokali użytkowych. Nasileniu ulegną działania
logistyczno-marketingowe mające na celu pozyskanie
nowych najemców. Stawki za wynajem lokalu, dzierżawę
terenów i reklamy dostosowane zostaną do warunków panujących na regionalnym rynku lokalowym.
Plan gospodarczy na 2020 rok musi określać również
wysokość stawek odpisu na fundusz remontowy w nieruchomościach, w których saldo funduszu remontowego jest
ujemne i występuje konieczność wykonania prac remontowych lub konserwacyjnych na poziomie gwarantującym
utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym .
Realizacja planu finansowo-gospodarczego w 2020
roku, utrzymanie płynności finansowej, wykonanie zadań
rzeczowych i zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa
mieszkańcom będzie wyjątkowo trudne. Zagrożeniem dla
osiągnięcia tych celów jest brak stabilizacji gospodarczej
kraju, niepewność co do wysokości wskaźników makroekonomicznych, nowych unormowań prawnych, zmiany
w zakresie opodatkowania i rozliczeń składek ZUS. Znaczący jest też wzrost kosztów związanych z realizacją zadań
remontowych i termomodernizacyjnych (materiały, robocizna i koszty ogólne).
Bezrobocie i pogorszenie się sytuacji finansowej mieszkańców naszych zasobów i miasta w zderzeniu z rzeczywistością cenową stawia przed nami nie lada wyzwanie.
Podstawową przesłanką wszystkich działań i czynności wykonywanych w ramach zarządzania zasobami
spółdzielczymi będzie przestrzeganie zasad wynikających
z Prawa Spółdzielczego, a mianowicie zasady legalności
działania, działania zgodnego z prawem i przestrzegania
aktualnie obowiązującego prawa, a także zasady gospodarności i rzetelności rejestrowania zdarzeń i czynności
gospodarczych.
Jerzy Nizioł

7

Nr 3/2019/Grudzień

Rok 21

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Wspólna dbałość o czystość i porządek
Każdy z nas chciałby zamieszkiwać w otoczeniu
czystym i zadbanym. Nasze wymagania w tym zakresie rosną i trudno się temu dziwić, skoro jesteśmy społeczeństwem zwracającym coraz więcej
uwagi na walory estetyczne.
Pozytywnie reagujemy na otaczający nas porządek często nie zwracając uwagi na koszty związane z jego utrzymaniem. Nie zastanawiamy się ile to kosztuje, a przecież
wszyscy się na te koszty solidarnie składamy.
Za utrzymanie czystości w zasobach naszej Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiadają gospodarze terenów nadzorowani przez administratorów poszczególnych osiedli.
Każdy gospodarz ma przyporządkowany teren, o który zobowiązany jest dbać w zakresie utrzymania należytej czystości. Prace porządkowe wykonywane są od poniedziałku
do piątku w godz. 6:00-14:00.
Ocena jakości, a przede wszystkim skuteczności pracy
gospodarzy terenów dokonywana jest na bieżąco przez
mieszkańców zgłaszających w tym zakresie swoje zastrzeżenia oraz uwagi. Nie brakuje też ocen i opinii pozytywnych, jednak z punku widzenia potrzeby ciągłego podnoszenia jakości oferowanej mieszkańcom usługi zarządzania
cenniejsze dla Spółdzielni są opinie krytyczne. Mieszkańcy
widzą wszystko, a obiektywne uwagi pomagają w podnoszeniu jakości pracy gospodarzy terenów.
Może wydać się to dziwne, ale skuteczność wykonywanych przez Spółdzielnię prac porządkowych najlepiej
dostrzec wtedy, gdy te czynności nie są wykonywane, tj.
w dni wolne od pracy. Niedzielny poranek lub popołudnie
jest tego najlepszym przykładem. Fruwające po osiedlach
śmieci dowodzą jednego, że służby porządkowe
Spółdzielni mają dziś wolne. Kolejnym paradoksem jest fakt, że widząc porozrzucane na
osiedlu śmieci bardziej od tego, że ktoś je tam
porozrzucał oburza nas to, że jeszcze nikt ich
nie posprzątał. Analizując okoliczności w których osiedla są zaśmiecane można odnieść
wrażenie, że istnieje ku temu społeczne przyzwolenie. W rezultacie zanieczyszczanie osiedlowych terenów staje się czymś najzupełniej
naturalnym, bo przecież ktoś w końcu przyjdzie
i to posprząta. Dobrym przykładem jest zwyczaj
pozostawiania przy kontenerze zbędnych rzeczy
takich jak np. elementy starych mebli lub pozostałości po przeprowadzanych remontach lokali mieszkalnych. Tak być nie musi i tak być nie powinno. Każdy z nas zobowiązany jest do utrzymania porządku.
Taki obowiązek nakładają na nas przede wszystkim
miejskie przepisy porządkowe, ale również normy i zasady współżycia społecznego.
Nikt nie lubi jak zwraca się mu uwagę, jednak może
warto szczerze porozmawiać o źródłach weekendowego
bałaganu. Być może porządkową edukację należałoby zacząć od podstaw. Jedną z głównych przyczyn nadmiernego
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zaśmiecenia terenów osiedlowych jest zachowanie dzieci
i młodzieży, w umysłach których nie został jeszcze rozwinięty zmysł estetyki i porządku. Kolejnym źródłem osiedlowego bałaganu jest otoczenie pojemników na odpady
komunalne oraz gniazda surowców wtórnych. Pozostawione śmieci przy przepełnionych pojemnikach roznoszą bezpańskie psy, a nawet ptactwo. Wystarczy niewielki wiatr,
aby śmieci zostały rozsiane po całym osiedlu. Należałoby
mieć świadomość, że śmietników oraz gniazd na surowce
wtórne jest więcej. Pamiętając o tym warto stwierdzając
przepełnienie własnego pojemnika przejść parę kroków
dalej wrzucając odpady do pojemnika ustawionego przy
innej nieruchomości.
Największy bałagan w dni wolne od pracy powodują przepełnione śmietniczki osiedlowe. Wprawdzie każdy gospodarz terenu ma obowiązek opróżnienia takiej
śmietniczki w piątek, najlepiej przed zakończeniem pracy,
to jednak nawet taka czynność nie rozwiązuje problemu.
Zdarza się, że zamiast do kontenera ustawionego na drugim końcu budynku zapakowane w worek śmieci domowe
zostają wrzucone do najbliższej śmietniczki osiedlowej całkowicie ją zapychając. W okresie letnim prawdziwym utrapieniem są puste butelki po napojach, które w przypadku
opakowań plastikowych można byłoby przed wrzuceniem
zgnieść zwiększając w ten sposób pojemność śmietniczki
osiedlowej. Takie butelki można również wrzucić bezpośrednio do jednego z wielu pojemników na surowce wtórne.
Być może najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie dodatkowych osób dbających o nasz porządek
również w sobotę i niedzielę. Z ekonomicznego punktu widzenia takie rozwiązanie jest zbędne i pozbawione sensu.
W końcu to nasze osiedla i nasze śmieci, więc przy odrobinie naszej dobrej woli problem weekendowego bałaganu
powinien przestanie istnieć.
Krzysztof Krzysztoń
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CENA CIEPŁA ZNOWU W GÓRĘ
Cena ciepła ciągle wzrasta i jak zapowiadają eksperci
będzie wzrastać. W 2018 roku zostały wprowadzone dwie
podwyżki cen ciepła, mocy zamówionej oraz opłaty przesyłowej stałej i zmiennej. Pierwsza podwyżka została wprowadzona 1 sierpnia, a druga 14 grudnia 2018 roku. Łącznie
w 2018 roku cena energii cieplnej wzrosła o ok. 4%. Mimo
podwyżek wprowadzonych przez dostawcę ciepła Veolię
Wschód sp. z o. o., Spółdzielnia Mieszkaniowa nie podwyższyła zaliczek na centralne ogrzewanie.

Niestety kolejny wzrost cen energii cieplnej z dniem
01.09.2019 r. zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki o ok. 10% wymusił zmianę opłat za centralne ogrzewanie
od dnia 01.10.2019 r. dla mieszkańców naszych zasobów.
Najwyższe podwyżki dotyczą budynków niedocieplonych, w których zużycie ciepła jest największe. Jedynym
sposobem na zmniejszanie kosztów za energię cieplną jest
jej oszczędzanie. Możemy to osiągnąć poprzez wspólne
działanie - termomodernizację budynków oraz racjonalne korzystanie z energii cieplnej. Dzięki środkom unijnym
przyznanym naszej Spółdzielni w latach 2019 – 2021 zostanie docieplonych 17 budynków. Pierwszy etap zaplanowanych prac został zakończony. W 2019 roku docieplono
budynki przy ul. Ciepła 4, Oboźna 21, Oboźna 31, E. Orzeszkowej 3 i J. Piłsudskiego 19.
Justyna Pańczyk

INSTALACJA GAZOWA W MIESZKANIU
Oto najważniejsze obowiązki!
Sezon zimowy, a wraz z nim sezon grzewczy to czas
wzmożonych kontroli instalacji gazowych zwłaszcza
w mieszkaniach należących do wspólnot mieszkaniowych
czy spółdzielni. Niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielami budynku, czy mieszkamy w budynku wraz z innymi, mamy szereg obowiązków, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa nas i pozostałych właścicieli.
Zasady dotyczące przeglądu okresowego instalacji
gazowych w mieszkaniach regulują przepisy prawa - konkretnie Prawa budowlanego oraz rozporządzenia ministerialne. Nakładają one obowiązek sprawdzania instalacji gazowej - co najmniej raz w roku.

Instalacja gazowa w mieszkaniu obowiązki właścicieli
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych, na właścicielu lokalu ciążą
następujące obowiązki zapisane m.in. w ustępie 2 par.
17. Mówi on, że w czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:
udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy
gazu dla wykonywania ich obowiązków,
przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania
oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową
urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,

w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać
użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe
służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia,
zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych
przed uszkodzeniem,
utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji
gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz
urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym
i użytkowym,
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Instalacja gazowa w domu obowiązki właściciela budynku

zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjoLista obowiązków ciążących na właścicielu budynku
nowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spali(niezależnie, czy jesteśmy nim my, czy jest nim spółdzielnia
nowych,
lub wspólnota mieszkaniowa) jest następująca:
udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpozapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej
wiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych,
próby szczelności,
przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych,
zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwaa także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonycyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawwać zalecenia pokontrolne.
stwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikająCo ważne, to samo rozporządzenie mówi, że naprawa
cych z okresowych kontroli w lokalach,
i konserwacja urządzenia gazowego może być powiew przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej
rzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa
występowania zagrożenia bezpieczeństwa użytkownikwalifikacyjne, a instalacje i urządzenia gazowe po ich naków - wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części,
prawie, przeróbce lub wymianie nie mogą być użytkowane
występowanie do dostawcy gazu w przypadku kobez poddania ich tzw. próbie szczelności - która stwierdza,
nieczności jej napełnienia gazem,
czy można bezpiecznie korzystać z instalacji.
zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawaTak zwanej próbie szczelności poddawana musi
nych przez upoważnione organy,
być też instalacja, która była nieaktywna (wyłączona
w przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia bezpiez użytkowania) przez okres dłuższy niż pół roku. Jeśli
czeństwa użytkowników lokali - przeprowadzenie konjednak osoba, która użytkuje lokal odmówi możliwości
troli stanu technicznego instalacji,
sprawdzenia instalacji gazowej - złamie prawo. Może się to
zawiadamianie dostawcy gazu w każdym przypadku
wiązać z odcięciem dopływu gazu do mieszkania, a nawet
stwierdzenia uszkodzenia szafki, w której umieszczono
z postępowaniem przed sądem rejonowym, gdzie włakurek główny gazowy.
ściciel budynku (czy to spółdzielnia, czy wspólnota mieszkaniowa) może domagać się udostępnienia lokalu w celu
sprawdzenia instalacji.
WARTO WIEDZIEĆ
Opracowano na podstawie:
https://businessinsider.com.pl/instalacje-gazowe-obowiazki-lokatorow-i-wlascicieli-budynkow/rmcx55y

Zasadna, lecz niechciana likwidacja zsypów
Dyskusja dotycząca zasadności likwidacji zsypów prowadzona jest w przestrzeni publicznej od wielu lat. Zamykanie przewodów zsypowych miały wymusić zmiany
w nowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednak jak dotąd takiego obowiązku nie
uchwalono. Głównym argumentem przemawiającym za
likwidacją zsypów są coraz bardziej rygorystyczne przepisy
dotyczące obowiązku segregacji odpadów komunalnych.
Wprawdzie pierwsze zsypy powstawały jeszcze w dziewiętnastym wieku, to ich prawdziwy rozkwit nastąpił dopiero w okresie PRL-u. Takie rozwiązanie stosowane było
masowo w budynkach wysokościowych budowanych
z wielkiej płyty. Należy zaznaczyć, że w powstających obecnie nowoczesnych budynkach takiego rozwiązania już się
nie stosuje.
Zsyp na odpady komunalne to duże udogodnienie dla
mieszkańców, którzy bez wychodzenia z budynku mogą
pozbyć się swoich śmieci. Wystarczy wyjść z mieszkania
i po pokonaniu kilku kroków wrzucić je do zakończonej
szufladą rury, którą zlecą na dół do ustawionego pod przewodem zsypowym pojemnika. Wszystko odbywa się szybko, sprawnie i wygodnie, jednak na tym kończą się zalety
takiego rozwiązania. Ten komfort wiąże się z określonymi
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kosztami. Zsypy co jakiś czas trzeba remontować, naprawiać, a przede wszystkim regularnie czyścić oraz dezynfekować. Czyszczenie to jest skuteczne przez krótki okres
czasu, ponieważ wystarczy kilka razy użyć wydezynfekowanego zsypu by ponownie został zanieczyszczony. Wszyscy mamy świadomość tego, co znajduje się w naszych
koszach na odpady. Te wszystkie rzeczy spadając w dół
rozbryzgują się brudząc przewód zsypowy. W rezultacie
w budynku mieszkalnym posiadamy miejsce zdecydowanie bardziej zanieczyszczone od kontenera na odpady stojącego na zewnątrz budynku, do którego śmieci wrzucane
są w foliowych workach.
Zwolennicy zsypów tego nie dostrzegają, jednak przeciwnicy takiego rozwiązania uskarżają się na nieprzyjemny
fetor wydobywający się z zanieczyszczonego przewodu.
Obniżone warunki sanitarne sprawiają, że w zsypach mogą
zalęgać się insekty. Łatwy do zdobycia pokarm w postaci
resztek pożywienia może przyciągać także szczury. Istnienie zsypów wiąże się również z większym ryzykiem pożarowym. Gdyby w pojemniku na odpady pojawił się ogień cały
komin od razu wypełniłby się gęstym dymem.
Za koniecznością likwidacji zsypów w coraz większym
stopniu przemawia obowiązek segregacji odpadów komu-
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nalnych. Trudno sobie wyobrazić wypełnianie tego obowiązku w sytuacji, gdy najwygodniej jest wrzucić wszystkie śmieci do przewodu zsypowego. W pomieszczeniach
w których znajdują się zsypy niestety brak jest pojemników
na surowce wtórne, które stanowią znaczącą część śmieci
produkowanych w gospodarstwach domowych.
W obecnej chwili likwidacja zsypu zależy wyłącznie
od woli mieszkańców danego budynku. Zamykając zsyp
mieszkańcy pozbywają się wszystkich związanych z jego
obecnością problemów, a przede
wszystkim kosztów finansowych.
Zyskują również dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, które
mogą być wykorzystane w innych
celach. Może być to np. schowek
na przechowywanie wózka lub
roweru. Wprowadzenie nawet niewielkich opłat za taki indywidualny
najem staje się dla mieszkańców
dodatkowym źródłem finansowania kosztów eksploatacji. W skali
kraju część mieszkańców decyduje
się na takie rozwiązanie, jednak w wielu budynkach zsypy
funkcjonują do dnia dzisiejszego.
Na ostatnim zebraniu organizowanym z mieszkańcami
jednego ze spółdzielczych wieżowców wywołany został temat likwidacji zsypów. Podczas dyskusji żadna z obecnych
na spotkaniu osób nie kwestionowała negatywnych aspektów istnienia zsypów oraz zasadności ich zamknięcia. Pomimo tego przeprowadzone w celu poznania ostatecznego stanowiska ogółu mieszkańców głosowanie pokazało,
że większość obecnych osób opowiedziała się za pozosta-
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wieniem zsypów. Można przypuszczać, że dla przeciwników zamykania przewodów zsypowych liczy się wyłącznie
wygoda, na może nawet bardziej przyzwyczajenie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje i funkcjonuje dla
jej mieszkańców, dlatego nikt nie będzie na siłę podejmował działań sprzecznych z wolą osób w niej zamieszkałych.
Pomimo tego obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest informowanie oraz sugerowanie rozwiązań, które zmierzają do zapewnienia ogółowi mieszkańców komfortu oraz
bezpieczeństwa zamieszkiwania
z uwzględnieniem eliminowania
ponoszenia niepotrzebnych wydatków. Można się spodziewać, że likwidacja zsypów to tylko kwestia
czasu. Jeżeli nie nastąpi to w wyniku ustawowych regulacji, to takie
rozwiązanie zostanie w końcu wymuszone przez czynniki zdrowotno-sanitarne, a przede wszystkim
ekonomiczne. Coraz więcej mówi
się o odpowiedzialności zbiorowej
za brak segregacji odpadów. Jeżeli
pomimo silnych protestów środowiska spółdzielczego taka
odpowiedzialność zostanie wprowadzona w praktyce, to
w perspektywie płacenia miesięcznej stawki w wysokości
32 zł od osoby za wywóz śmieci nieposegregowanych zdecydowana większość mieszkańców zmieni zdanie i opowie
się za zamknięciem przewodów zsypowych. Z tego właśnie
powodu już dzisiaj zainteresowani mieszkańcy powinni
rozważyć zasadność likwidacji uciążliwych i coraz bardziej
kosztownych zsypów.
Krzysztof Krzysztoń

K O M U N I K A T PGK sp. z o.o. Zamość

o zmianie cen i stawek wody i ścieków dla miasta Zamość
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją
nr LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r. ogłoszoną
w dniu 27.09.2019 r. orzeka:
o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zamość,
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast Zamość, na okres 3 lat.

Zgodnie z nową taryfą cena wody i ścieków wyniesie
odpowiednio:
- od 05.10.2019 r. do 04.10.2020 r. - 7,38 zł/m3,
- od 05.10.2020 r. do 04.10.2021 r. – 7,71 zł/m3,
- od 05.10.2021 r. do 04.10.2022 r. – 7,94 zł/m3.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego informuje, że rozliczenie zużycia wody i ścieków za II
półrocze 2019 r. nastąpi na podstawie średniej ceny t. j. dotychczasowej ceny wody i ścieków 6,56 zł/m3 obowiązującej do 04.10.2019 r. oraz nowej ceny 7,38 zł/m3 obowiązującej od 05.10.2019 r.

Nowa taryfa obowiązuje od 5 października 2019 r.
Link do strony z ogłoszeniem taryfy:
https//wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/
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ŚMIECIOWY PROBLEM
Jednym z ubocznych skutków naszej egzystencji jest
produkcja ogromnych ilości śmieci. Wytwarza je każdy
z nas rzadko zastanawiając się nad wszystkimi konsekwencjami takiego postępowania. Nasze śmieci po prostu wynosimy z domu i wrzucamy do odpowiednich pojemników,
z których powinny zostać odebrane oraz wywiezione na
wysypisko.
Śmieci z każdym rokiem przybywa, a ich zalegające
hałdy stają się coraz bardziej uciążliwe dla środowiska.
Składowanie odpadów ma negatywny wpływ na glebę
oraz roślinność, a przede wszystkim zanieczyszcza wody
powierzchniowe. Spalanie śmieci zatruwa atmosferę doprowadzając do skażenia powietrza którym oddychamy.
Analizując ten proces trudno nie zauważyć, że wytwarzając śmieci w konsekwencji działamy negatywnie na nasze
zdrowie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby znaczące ograniczenie wytwarzanych przez nas odpadów, jednak na to
raczej nie można liczyć.
W tej sytuacji jedynym sposobem na rozwiązanie tego
problemu jest utylizacja śmieci oraz ich recykling. W procesie recyklingu odzyskujemy surowce z produktów odpadowych i wykorzystujemy je do produkcji nowych. Możemy również unieszkodliwiać odpady poprzez ich spalenie
w nowoczesnych spalarniach komunalnych. Działania takie
są skuteczne, jednak niestety bardzo kosztowne. Koszty
utylizacji odpadów muszą być zawarte w kosztach zagospodarowania śmieci komunalnych, dlatego wywóz naszych śmieci z roku na rok staje się coraz droższy.
Dbałość o środowisko naturalne nie jest wyłącznie kwestią naszego wyboru, ale także obowiązkiem wynikającym
z przepisów unijnych. Dyrektywa Unii Europejskiej nakłada
na polskie gminy obowiązek osiągnięcia w 2020 roku 50cio procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Nie spełnienie tego wymogu będzie wiązało się
z dotkliwymi, wielomilionowymi karami finansowymi. Nie
trudno się domyśleć, że koszty takich kar odczują przede
wszystkim mieszkańcy składający się na gminne budżety.
Rosnące w szybkim tempie koszty gospodarowania
odpadami komunalnymi wymuszają na gminach wprowadzanie wyższych opłat za wywóz naszych śmieci. Konieczność wdrażania podwyżek uzasadniana jest między innymi
rosnącymi kosztami zagospodarowania frakcji pozostałej
po sortowaniu oraz składowania odpadów, a także wyższymi wynagrodzeniami oraz cenami energii elektrycznej.
Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi już dawno przekroczyły wartość wpłat wnoszonych na ten cel przez mieszkańców, dlatego zmiany opłat
za wywóz śmieci stały się nieuniknione.
Wśród mieszkańców Zamościa temat podwyżek za
śmieci wywołuje zrozumiałe emocje. Powodem niezadowolenia była pierwotna propozycja podniesienia opłat,
które miałyby zrekompensować wszystkie wydatki ponoszone przez miasto na gospodarkę odpadami komunal-
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nymi. Zgodnie z pierwszą propozycją aktualna stawka za
wywóz odpadów posegregowanych od osoby zamieszkałej w budownictwie wielorodzinnym wynosząca 10,50 zł
oraz w budownictwie jednorodzinnym 11,50 zł miałaby
być podniesiona do kwoty 22,00 zł dla wszystkich mieszkańców. W przypadku śmieci nieposegregowanych obecna stawka w kwocie 18 zł od osoby byłaby podniesiona
do kwoty 44 zł. Projekt nowych stawek przewidywał utrzymanie ulgi dla mieszkańców posiadających kartę dużej
rodziny. W tym przypadku posiadająca taką kartę rodzina
wielodzietna miała płacić miesięcznie 80 zł za wywóz śmieci posegregowanych oraz 160 zł za odbiór śmieci nieposegregowanych. Jak widać planowana podwyżka opłat była
znacząco wysoka, jednak warto mieć świadomość, że takie
stawki odzwierciedlają rzeczywiste koszty wywozu wytworzonych przez nas śmieci.
Propozycja władz miasta poddana została pod głosowanie radnych, którzy w pierwszej kolejności przegłosowali wniosek o złagodzenie podwyżki. W rezultacie
uchwalono nowe stawki, które będą obowiązywały od
1 stycznia 2020 roku. W wyniku zniesienia podziału na
osoby zamieszkałe w budownictwie wielorodzinnym oraz
jednorodzinnym każdy mieszkaniec miasta Zamościa będzie opłacał nową, miesięczną stawkę za wywóz odpadów
komunalnych w kwocie 16 zł za śmieci posegregowane
oraz 32 zł za śmieci nieposegregowane. Osoby posiadające
kartę dużej rodziny będą płaciły 60 zł za śmieci posegregowane oraz 120 zł za śmieci nieposegregowane. Decyzję radnych, którzy złagodzili skutki podwyżki należałoby
postrzegać wyłącznie w kategoriach pozytywnych gdyby
nie fakt, że problem śmieciowy w dalszym ciągu nie został
rozwiązany. Teoretycznie dzięki trosce radnych zapłacimy
mniej, jednak brakującą do zbilansowania się miejskiego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę
trzeba będzie uzupełnić z tzw. innych źródeł. Najprawdopodobniej te „inne źródła” to środki finansowe wnoszone
przez mieszkańców w różnych formach do miejskiego budżetu. W tej sytuacji uchwalenie niższych stawek można
postrzegać jako działania czysto wizerunkowe. Dla naszych
kieszeni ważniejsze jest zmniejszanie faktycznych kosztów
wywozu śmieci. Jest to zadanie władz miasta, jak również
nas samych mogących w różnych formach ograniczać ilość
produkowanych przez nas śmieci. Jednym z działań mających bezpośrednie przełożenie na koszty gospodarowania
odpadami jest ich segregacja. Tak się składa, że nałożone
na nasz kraj limity dotyczące recyklingu odpadów można byłoby osiągnąć budując cały system nowoczesnych
i wydajnych sortowni śmieci. Mając takie sortownie rozlokowane w całym kraju nie byłoby konieczności angażowania w ten proces mieszkańców. Niestety władze centralne przerzuciły problem na samorządy, a te z kolei na nas
zmuszając do segregacji śmieci groźbą wysokich opłat.
W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak dołożyć
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wszelkich możliwych starań by dokonywana na poziomie
gospodarstw domowych segregacja była jak najbardziej
dokładna, powszechna oraz skuteczna. Leży to w naszym
interesie, zarówno społecznym, jak również zdrowotnym
i finansowym.
Problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi dotykają również Spółdzielnię Mieszkaniową oraz jej
mieszkańców. Nałożone obowiązki oraz rozwiązywanie
towarzyszących gospodarce śmieciami problemów wiąże
się z dodatkowymi kosztami, które zobowiązani są ponosić nasi mieszkańcy. Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych muszą na własny koszt pobierać oraz przekazywać
należną miastu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co gorsze zmuszeni są dokonywać płatności
nawet za mieszkańców zalegających z opłatami za mieszkanie. Jest to bardzo krzywdzący i niesprawiedliwy obowiązek, nie mający swojego odpowiednika w przypadku
budownictwa jednorodzinnego. Kolejnym problemem są
ustawione na terenach spółdzielczych gniazda na surowce wtórne, przy których bardzo ciężko utrzymać porządek.
Zgodnie z opinią magistratu z tego typu gniazd mogą
swobodnie korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. Koszty
związane z utrzymaniem porządku w obrębie pojemników na odpady niestety obciążają wyłącznie mieszkańców
Spółdzielni. Dodatkowo nasi mieszkańcy muszą ponosić
koszty podatków pobieranych za teren udostępniony ogółowi zamościan. Lokalizowanie gniazd na surowce wtórne
w zasobach Spółdzielni, na terenie całkowicie prywatnym,
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również nie ma swojego odpowiednika w przypadku budownictwa jednorodzinnego, gdzie gniazda lokalizowane
są wyłącznie na terenach miejskich. Niezrozumiałe jest
zatem dokonane przy okazji ostatniej podwyżki zrównanie opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców budownictwa
wielorodzinnego oraz jednorodzinnego. Aby dostrzec tę
oczywistą niesprawiedliwość wystarczy przeanalizować
obowiązujące cenniki usług wywozu odpadów komunalnych zamieszczone na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dzieląc cenę wywozu jednego pojemnika
przez jego objętość dowiemy się, że koszt odbioru tych
samych śmieci nieposegregowanych w przypadku pojemnika o objętości 110 litrów jest prawie dwukrotnie wyższy
od kosztu odbioru odpadów z pojemnika o objętości 7000
litrów. Jak wszyscy wiemy pojemniki duże tzw. kontenery,
których opróżnianie okazuje się o połowę tańsze, ustawiane są wyłącznie w zasobach budownictwa wielorodzinnego. Dziwne, że nikt wcześniej tego nie zauważył, a może po
prostu nie chciał zauważyć.
Idealny system to taki, w którym każdy płaci wyłącznie
za siebie. W świetle obowiązujących przepisów taki stan
jest niemożliwy do osiągnięcia. Można jednak w wyniku
obiektywnych analiz starać się kształtować stawki w taki
sposób, by były bardziej sprawiedliwe oraz odzwierciedlały
rzeczywiste koszty wywozu naszych śmieci.

Krzysztof Krzysztoń
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Kluczyk do skrzynki – pilnuj, nowego nie będzie
Rady dla właścicieli i mieszkańców

Szybka ankieta przyniosła zaskakujące wnioski:
nie mamy pojęcia, co zrobić w przypadku zgubienia klucza do swojej skrzynki pocztowej. Większość
z nas ruszyłaby na pocztę lub do administracji budynku. Nic bardziej mylnego. Kluczowe jest tu słowo „swojej”.
Gdy późnym popołudniem wracasz z pracy do domu,
w skrzynce na listy dostrzegasz przesyłkę. Zaintrygowany
sięgasz do kieszeni, a tam… pustka. Nerwowo przeszukujesz torbę, ale klucza nie
ma. Co więcej, drugi zniknął w tajemniczych okolicznościach już jakiś czas temu.
Co robić? Problem dotyczy oczywiście
tej połowy społeczeństwa (mniej więcej),
która nie mieszka w domach jednorodzinnych. Tu sprawa jest prosta: na ogrodzeniu
czy furtce wisi skrzynka; prawdopodobnie zamontował ją właściciel domu, który
wcześniej musiał ją też samodzielnie zakupić w sklepie. W przypadku zgubienia lub
zniszczenia właściciel nieruchomości dzwoni do ślusarza
lub wymienia całą skrzynkę i sprawa załatwiona.

Skrzynki pocztowe na osiedlu
W przypadku budownictwa wielorodzinnego do niedawna sprawa wyglądała równie prosto. Wszystkie skrzynki należały do Poczty Polskiej; jej pracownicy mieli kluczyki i swobodny dostęp do naszej korespondencji. – Wszystko
zmieniło się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Rynek usług
pocztowych musiał zostać udostępniony innym operatorom,
trzeba było więc dostosować skrzynki do przepisów unijnych.
Te nowe wiszą już ponad dziesięć lat, ale jak się okazuje, wciąż
nie wszystko jest z nimi jasne – wyjaśnia Małgorzata Piskuła,
dyrektor działu zarządzania nieruchomościami Nowodworski Estates. – Mój znajomy kilka miesięcy temu złamał
w zamku kluczyk do skrzynki na listy. U listonosza dowiedział
się, że po nowy powinien zwrócić się do administracji wspólnoty. Ta odesłała go na… pocztę. Tymczasem ani jedna ani
druga strona nie miały racji – dodała.

Zagubiony kluczyk –
gdzie szukać pomocy?
Na początek warto sobie odpowiedzieć na pytanie,
czy ktokolwiek powinien mieć dostęp do naszej skrzynki
pocztowej? Po 24 sierpnia 2008 roku jedynym właścicielem skrzynki jesteśmy my. W praktyce oznacza to, że ani
poczta ani administracja wspólnoty czy spółdzielnia nie
dorobi ani nie da nowego kluczyka. Nie
ma takiej możliwości. Gdy wymieniano
skrzynki, właściciele nieruchomości otrzymali dwa klucze. Zgodnie z zarządzeniem
ministra infrastruktury z 2003 roku ma
to zagwarantować, że tylko my będziemy
mieć dostęp do własnej poczty. Nikt inny.
Mamy prawo do tajemnicy korespondencji
i zapewnia nas o tym nawet Konstytucja RP.
Artykuł 49. mówi, że Zapewnia się wolność
i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich
ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.
Co więc można zrobić w przypadku „awarii”? Nie pozostaje nic innego, jak znaleźć fachowca od kluczy, który za
niewielką opłatą wymieni wkładkę (to wersja tańsza) lub
dorobi nowy klucz do istniejącego zamka (wersja droższa).
Za wszystko zapłacimy z własnej kieszeni – wspólnocie nic
do tego.
Wracając do właściciela skrzynki z początku tego mikroporadnika: ów pechowiec nie ma czasu, by poszukać
odpowiedniego fachowca. Efekt jest taki, że gdy widzi listy w skrzynce, wyciąga je ręcznie, sięgając palcami do
szczeliny. Niestety, taka sytuacja uświadamia nam też, że
tym sposobem do naszych listów dostęp mają wszyscy...
ze zwinnymi palcami.

Źródło: Nowatorski Estates
http://www.administrator24.info/artykul/id10994,
kluczyk-do-skrzynki-pilnuj-nowego-nie-bedzie

Telefon Dyżurny – dzwonić czy nie dzwonić?
W związku z coraz częstszym korzystaniem przez naszych mieszkańców z telefonu dyżurnego na który
można zgłaszać usterki w dni ustawowo wolne od pracy chciałbym uściślić kiedy i w jakich sytuacjach
wskazane jest korzystanie z pomocy pogotowia technicznego.
Dzwonimy gdy występuje:
pęknięty pion kanalizacyjny,
awaria sieci centralnego ogrzewania,
przeciek na pionie wodnym,
całkowity brak prądu w mieszkaniu.
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niedrożny pion i poziom
kanalizacyjny
przeciek na zaworze wodnym
przeciek przy grzejniku
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W w/w przypadkach pracownicy pełniący dyżur (hydraulik, elektryk) po przyjęciu usterki przez przełożonego
pod numerem telefonu 502-390-365 oddelegowani są na
poszczególne adresy w celu ich usunięcia lub zabezpieczenia.
W większości przypadków usterki usuwane są od razu,
ale niekiedy zdarza się tak, że wymagają one zbyt dużego nakładu pracy i pracownik pełniący dyżur zmuszony
jest tylko do zabezpieczenia jej i kolejnego podejścia już
w dniu roboczym.
Niestety są również przypadki w których nie jesteśmy
w stanie mieszkańcom pomóc ze względu na brak dostępności w danym dniu do materiałów, usterka nie wymaga
natychmiastowej interwencji konserwatora lub w przypadkach gdy awaria występuje na instalacji wewnętrznej np:
przeciek przy spłuczce (w dzień roboczy można zgłosić
się do administracji osiedla),
zapowietrzony jeden grzejnik w mieszkaniu (w dni robocze zgłaszamy usterkę do administracji osiedla),
brak prądu w jednym pokoju lub np. 2 gniazdkach elektrycznych - (w dni robocze zgłaszamy usterkę do administracji osiedla),
brak sygnału naziemnej telewizji satelitarnej (każdy
z lokatorów podpisując umowę ma na fakturze swój
numer klienta na podstawie którego dzwoni osobiście
na infolinię danego operatora),
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inne np. (uciążliwy sąsiad, rozbita butelka czy biegający
w obrębie budynku gryzoń) - (w dni robocze zgłaszamy
problem do administracji osiedla).
Apelujemy również do Państwa o okresową kontrolę
wewnętrznej instalacji w swoich mieszkaniach ze szczególnym naciskiem na:
instalację kanalizacyjną i wodną sprawdzając czy nie
występują przecieki (bardzo częste przypadki awarii to
przecieki pod wannami, brodzikami, umywalkami),
wężyki aby nie były sparciałe (wymiana powinna nastąpić po okresie 4-5 lat),
stosowanie się do zaleceń osób dokonujących przeglądów gazowych lub pomiarów elektrycznych,
dbałość o poprawne funkcjonowanie zaworu odcinających wodę do spłuczki, oraz zaworu odcinającego
wodę (umożliwi to szybkie zabezpieczenie przecieku
do momentu pojawienia się konserwatora).
Powyższy artykuł ma na celu uczulenie Państwa na
niebezpieczeństwo oraz szkody zarówno materiałowe jak
i finansowe jakie mogą wystąpić gdy zaniedbamy lub nie
zainterweniujemy w odpowiednio szybkim czasie. Pamiętajmy przy tym, że dbając o trwałość swojej instalacji, armatury i urządzeń zapewniamy bezpieczeństwo i spokój
sąsiadom zamieszkałym często poniżej nas.
Bartosz Bujalski

POWIETRZE którym się TRUJEMY
Problem złej jakości powietrza którym oddychamy
dotyczy również mieszkańców naszej Spółdzielni. Smog
pojawia się w okresie zimowym z chwilą uruchomienia domowych pieców grzewczych. Zatruwanie powietrza stało
się niestety zjawiskiem powszechnym i chwilami można
odnieść wrażenie, że również naturalnym.
Fakty oraz dane statystyczne są zatrważające. Jak donoszą przekazy medialne Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Z powodu złej
jakości powietrza każdego roku umiera w Polsce 45 000
osób. Mowa tutaj o przypadkach śmiertelnych, a przecież zanieczyszczone powietrze stanowi również przyczynę wielu groźnych chorób. Są to przede wszystkim alergie,
astmy, przewlekłe zapalenia oskrzeli, przewlekłe choroby
płuc, niewydolności oddechowe, paraliże układu krwionośnego oraz choroby nowotworowe. Brzmi to strasznie
i przerażająco, ale taka jest rzeczywistość z której w końcu
musimy w końcu zacząć zdawać sobie sprawę.
Podstawową przyczyną złej jakości naszego powietrza
jest wspomniany wcześniej smog. Smogiem nazywamy
zjawisko atmosferyczne powstające w wyniku wymieszania się mgły ze spalinami i dymem. Smog zawiera wiele
związków chemicznych takich jak tlenki siarki i tlenki azotu
oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone. W skład smogu
wchodzą również rakotwórcze kancerogenne wielopier-

ścieniowe węglowodory aromatyczne. Mówiąc w dużym
uproszczeniu smog to bardzo niebezpieczna trucizna, która działa powoli, ale niezmiernie skutecznie.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa
stałe w gospodarstwach domowych. Mowa tutaj przede
wszystkim o tzw. „kopciuchach”, nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Piece takie są bardzo popularne,
ponieważ można w nich spalić praktycznie wszystko, również śmieci. Z ekologicznego punktu widzenia szczególnie
nieodpowiednim paliwem stałym jest węgiel kamienny
oraz węgiel brunatny. Szkodliwość takiego opału potęguje
używanie taniego węgla charakteryzującego się bardzo złą
jakością, a także odpadów węglowych takich jak muł oraz
miał. W wielu krajach z uwagi na bardzo negatywny wpływ
na jakość powietrza już wiele lat temu został wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży odpadów kopalnianych oraz
miałów węglowych. W Polsce taki zakaz będzie obowiązywał dopiero od 30 czerwca 2020 roku. Wprowadzane
bardzo opieszale ograniczenie to przede wszystkim wynik
naszej obecności w Unii Europejskiej oraz wywołanej przez
społeczeństwo ogólnokrajowej dyskusji na temat smogu,
który dla wielu osób decydujących o jakości naszego życia nie jest dostatecznym problemem. Uważny obserwator
podejmowanych w tym zakresie działań dostrzeże niezro-
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zumiałe faworyzowanie w naszym kraju branży górniczej,
której interes i opłacalność stawiany jest ponad zdrowie
i życie obywateli. Gdyby tak nie było już dawno poprawiłaby się jakość wdychanego przez nas powietrza. Najlepszym
przykładem jest miasto Kraków, które wprowadziło całkowity zakaz palenia węglem. Ten zdaniem wielu osób zbyt
rygorystyczny przepis spowodował niewiarygodne polepszenie jakości wdychanego przez krakowian powietrza.
Czyste powietrze pomału zaczyna być priorytetem dla
wielu samorządowców. Zakazy lub przynajmniej ograniczenia w możliwości palenia węglem będące wyrazem
świadomości oraz troski o interes ogółu mieszkańców
wprowadzane są w coraz większej ilości polskich miast
i gmin. Wprawdzie głównym argumentem przeciwników
stosowania takich zakazów jest zubożenie społeczeństwa,
które powinno mieć dostęp do taniego ogrzewania, to jednak żadna sytuacja materialna nie powinna usprawiedliwiać palenia w piecach byle czym.
Dotychczasowe działania lokalnych władz oferujących
dopłaty do wymiany przestarzałych pieców na nowe nie
rozwiązały problemu smogu. W nowoczesnych piecach,
np. gazowych nie da się już spalić śmieci, które dla wielu
osób stanowią dodatkowe źródło energii. Istnieje nawet
takie powiedzenie, że powstające
w gospodarstwach domowych odpady komunalne dzielą się na dwie
kategorie, na śmieci palne oraz niepalne. To z pozoru humorystyczne stwierdzenie w rezultacie jest
bardzo tragiczne, ponieważ paląc
odpadami zwiększamy toksyczność
powietrza, które wszyscy wdychamy.
Cieszą podejmowane inicjatywy
dotyczące montażu na osiedlach
coraz większej ilości czujników jakości powietrza. Takie działania mają na celu przede wszystkim ostrzeganie nas przed smogiem. Dzięki czujnikom
możemy unikać przebywania w strefach charakteryzujących się wyjątkowo złą jakością powietrza, a w przypadku, gdy wszystkie pokazują duże stężenie smogu po prostu zrezygnować z wyjścia z domu. Musimy jednak mieć
świadomość, że ważniejszy od tego, gdzie można lub nie
można bezpiecznie spacerować jest sam fakt zatruwania
naszego powietrza, które w określonym stopniu przedostaje się również do lokali mieszkalnych poprzez system
wentylacyjny. Zdaniem mieszkańców Spółdzielni skutki
palenia złej jakości opałem, a nawet śmieciami, odczuwalne są okresowo również w naszych mieszkaniach. Pozostaje mieć nadzieję, że niekorzystne wyniki pomiarów jakości
powietrza przemówią do naszej świadomości wymuszając
jeszcze większy sprzeciw wobec bezczynności osób odpowiedzialnych za ochronę naszego zdrowia, a nawet życia.
Zdecydowana większość mieszkańców ma świadomość istnienia problemu, którego kolejnym, niepodważalnym dowodem są niekorzystne wyniki urządzeń pomiarowych. Skoro jest tak źle, to najwyższy czas by z całą
surowością karać winnych palenia śmieciami, którzy
swoim postępowaniem czynią krzywdę innym osobom.
Niestety nic takiego się nie dzieje, a zatruwacze naszego
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powietrza w dalszym ciągu czują się całkowicie bezkarni.
W raporcie zamojskiej Straży Miejskiej podsumowującym
działalność w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku
czytamy, że kontrola kotłowni i rodzaju opału używanego
do ogrzewania budynków w okresie grzewczym jest dla
strażników miejskich bardzo ważnym zagadnieniem. Dowodem na to są protokoły z przeprowadzonych 224 kontroli kotłowni centralnego ogrzewania. Optymizmem napawa świadomość, że żadna z tych kontroli nie zakończyła
się mandatem karnym bądź nawet pouczeniem, ponieważ
w żadnym z tych przypadków nie stwierdzono spalania
niebezpiecznych materiałów. Są tylko dwie możliwości
wytłumaczenia takiej sytuacji. Albo jest tak dobrze i cała ta
dyskusja o smogu to przysłowiowa burza w szklance wody,
albo problem tkwi w samym sposobie przeprowadzania
kontroli. Być może strażnicy miejscy nie dysponują odpowiednimi instrumentami lub urządzeniami podnoszącymi
skuteczność czynności kontrolnych. Trudno jest uwierzyć,
że spalanie materiałów opałowych w zamojskich piecach
nie budzi żadnych zastrzeżeń, skoro nawet odczyty czujników sugerują coś zupełnie odwrotnego.
W doniesieniach prasowych można przeczytać o wysokiej skuteczności namierzania osób spalających w piecach
odpady komunalne. Dokonuje
się tego przy użyciu specjalnych
dronów, które mogą pobierać
próbki spalin bezpośrednio nad
kominem. Takie urządzenia już
dziś monitorują jakość powietrza w wielu polskich miastach
budząc zrozumiały lęk wśród
osób spalających śmieci wbrew
obowiązującym zakazom.
Problem smogu istnieje
i żadne względy ekonomiczne
nie mogą uzasadniać zgody na powolne i masowe trucie
naszego społeczeństwa. Tym bardziej, że oficjalnie robi się
to dla ochrony interesu ekonomicznego niewielkiej grupy
mniej zamożnych właścicieli budynków jednorodzinnych.
Z niezrozumiałych względów interes jednostki stawiany
jest ponad dobrem społecznym, a przede wszystkim prawem do zdrowego i bezpiecznego życia. Nikt taką troską
nie otacza mieszkańców budynków wielorodzinnych,
którzy są zmuszeni ponosić rosnące w szybkim tempie
koszty centralnego ogrzewania dostarczanego z miejskiej
sieci. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat taryfy za centralne ogrzewania wzrastały trzykrotnie. W tym okresie niezależne od Spółdzielni Mieszkaniowej koszty centralnego
ogrzewania wzrosły o około 15 %.
W walce ze smogiem należy przede wszystkim eliminować jego przyczynę. Przykład Krakowa pokazuje, że dzięki
odwadze, determinacji, a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności władz samorządowych można odnosić na
tym polu wymierne sukcesy. Domagajmy się tego wszyscy,
stanowczo sprzeciwiając się dalszemu zatruwaniu naszego
powietrza. Mamy do tego pełne prawo, którego nikt nie
może nam odebrać, ani tym bardziej „zatruć”.
Krzysztof Krzysztoń
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Spółdzielnia ludzi samotnych
Samotność kojarzona jest przede wszystkim z życiem
w pojedynkę, czyli dla większości z nas ma ona związek
z samotnym zamieszkiwaniem. Czysto naukowa definicja
samotnością nazywa subiektywny i emocjonalny stan izolacji społecznej oraz odcięcia od innych. Dokonując analizy
treści takiej definicji możemy dojść do wniosku, że osoba
zamieszkująca sama wcale nie musi być samotna. Wystarczy, że rodzina, przyjaciele, a nawet życzliwi sąsiedzi otoczą
taką osobę opieką nie dopuszczając do społecznej izolacji.
Problem jest bardziej poważny, niż moglibyśmy się tego
spodziewać. Trudno w to uwierzyć, ale prawie 40 % zasobów naszej Spółdzielni stanowią lokale, w których zamieszkuje tylko jedna osoba. Tak właśnie wynika ze złożonych
oświadczeń dotyczących wywozu odpadów komunalnych.
Oczywiście są to mieszkańcy w różnym wieku, jednak należy przypuszczać, że znacząca część to osoby starsze. Wiek
ma tutaj istotne znaczenie, ponieważ u osób w podeszłym
wieku z biegiem lat pojawiają się coraz większe problemy
z wykonywaniem czynności dnia codziennego.
Nie ulega wątpliwości, że samemu żyje się trudniej. Biorąc pod uwagę względy czysto ekonomiczne problemem
staje się chociażby dokonywanie opłat za mieszkanie oraz
media, których osoba zamieszkująca samotnie nie ma z kim
dzielić. Może się zdarzyć, że przeważająca część domowego budżetu wydawana jest na utrzymanie mieszkania. Rosnące koszty życia odczuwają w pierwszej kolejności osoby
samotne. Wprawdzie istnieją różne formy wsparcia w postaci np. dodatków mieszkaniowych, to jednak nie każdy
mieszkaniec kwalifikuje się do takiej pomocy. Najczęstszą
przeszkodą jest tutaj zbyt duży metraż lokalu, w którym
taka osoba zamieszkuje.
Problemy osób starszych zamieszkujących samotnie dostrzegają również władze Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki środkom finansowym pobieranym w ramach wpłat na
działalność społeczno-kulturalną prowadzone są dwa kluby
seniora. Jest to oferta kierowana do osób, które pomimo podeszłego wieku chcą pozostać społecznie aktywne.

Niestety nie każda osoba żyjąca w samotności jest
w stanie swobodnie się poruszać. Mieszkańcy dotknięci
problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością, a także
mający trudności wywołane bardzo podeszłym wiekiem
mogą skorzystać z fachowej pomocy oferowanej przez
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. Oczywiście potrzeby
w tym zakresie są nieograniczone, dlatego władze Spółdzielni w 2012 roku zdecydowały się na wprowadzenie
nowego projektu pod nazwą „Spółdzielczy Klub Wolontariatu”. Klub zrzesza młodzież uczącą się w Zespole Szkół
Społecznych w Zamościu. Nad całością czuwa osoba dorosła pracująca w ramach prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową działalności społeczno-kulturalnej. Idea
funkcjonowania klubu jest bardzo szlachetna, ponieważ
swoją bezinteresowną pomoc całkowicie obcym osobom
oferują ludzie młodzi. Swój cenny czas zamiast na rozrywkę poświęcają osobom potrzebujących wsparcia, pomocy,
a czasem po prostu obecności drugiej osoby. Mogą zrobić
drobne zakupy spożywcze oraz wykupić leki. Spędzając
z osobą samotną czas porozmawiać, poczytać książkę,
a także nauczyć obsługi komputera lub telefonu. Uczniowie pomagają w drobnych pracach domowych, a nawet
służą towarzystwem podczas spaceru.
Pomimo istnienia tego typu potrzeb część osób niechętnie godzi się na taką pomoc. Być może są to obawy
wynikające z długotrwałego pozostawania w pułapce samotności. Są sytuacje, gdy do przyjęcia tego typu wsparcia
trzeba kogoś zachęcić, a czasem przekonać. Z praktyki wiemy, że łatwiej zrobi to osoba znajoma, dlatego apelujemy
do naszych mieszkańców o wsparcie w tym zakresie. Jeżeli
widzimy osobę potrzebującą takiej pomocy porozmawiajmy z nią, a następnie powiadommy o tym administrację
osiedla. Być może wspólnie uda nam się objąć wolontariatem większą grupę naszych mieszkańców. Z góry, serdecznie za taką pomoc dziękujemy.
Krzysztof Krzysztoń
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Opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe
Od wielu lat opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe,
można było dokonywać w kasie prowadzonej przez Spółdzielnię, zlokalizowaną przy ul. Peowiaków 68a, a następnie przy ul. Wiejskiej 17 na I piętrze.
W związku z nowelizacją przepisów oraz rozwojem
technik płatności elektronicznych, punkt kasowy został
przekazany w kwietniu 2006 roku do prowadzenia Bankowi PKO BP Oddział w Zamościu. W późniejszym czasie
punkt przejęła Agencja, działająca w imieniu ww. banku.
Z uwagi na to, że ilość wpłat dokonywanych przez
mieszkańców w formie elektronicznej znacząco wzrosła,
utrzymanie punktu przyjmującego wpłaty w formie gotówkowej stało się dla Agencji nieopłacalne. Kasa prowadzona w imieniu Banku PKO BP została zamknięta z dniem
18 listopada 2019 roku.
Powyższe zmiany były niezależne od Spółdzielni Mieszkaniowej i wynikały z polityki finansowej Banku PKO BP
Oddział w Zamościu. Mając na uwadze dobro naszych
mieszkańców, Spółdzielnia Mieszkaniowa, zawarła umowę
z Bankiem Spółdzielczym w Izbicy Oddział w Zamościu,
który otworzył nowy punkt kasowy na parterze budynku
przy ul. Wiejskiej 17. Umożliwia to osobom dokonywanie

wpłat w formie gotówkowej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z najbliższych
punktów, gdzie można dokonywać bezpłatnych opłat za
utrzymanie od lokali mieszkalnych:
ODDZIAŁY
Adres

Bank

Godziny
otwarcia

ul. J. Piłsudskiego 31

PKO BP

pn. - pt.
10:00 - 17:00

ul. Wiejska 17

Bank Spółdzielczy
w Izbicy

pn. - pt.
7:30 - 15:15

ul. Szwedzka 4a

PKO BP

pn. - pt.
9:00 - 18:00

Zachęcamy również do dokonywania płatności po
przez stałe zlecenia w swoim banku oraz płatności poprzez
Internet. W większości banków są to operacje bezpłatne
pozwalające zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze.

SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE
Filia nr 2 Książnicy Zamojskiej im. Stanisława
Kostki Zamoyskiego, mieszcząca się w budynku
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wiejskiej 17
jest miejscem otwartym i dostępnym dla wszystkich niezależnie od wieku. Dorośli czytelnicy znajdą w naszych zbiorach książki klasyczne, romanse i sensacje, młodzież - lektury, poradniki, książki
z pogranicza fantazji. Najmłodsze dzieci zapraszamy wraz z rodzicami, aby mogli wspólnie wybrać
coś do poczytania dla siebie, pamiętając o tym, że
książki łączą pokolenia.
Podejmujemy działania, by pozyskać nowych czytelników, zamieszkujących osiedle na terenie którego usytuowana jest biblioteka. Z tą właśnie myślą podejmujemy
szereg inicjatyw i akcji społecznych. Piątki w Bibliotece
– to cykl spotkań organizowanych w trakcie roku szkolnego w każdy piątek w godz.14.30 – 16.00. Na zajęciach
tych głośno czytamy ciekawe książki oraz proponujemy
uczestnikom udział w konkursach, grach i zabawach. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. W okresie
ferii zimowych – z myślą o dzieciach i młodzieży z naszego
osiedla, spędzających ferie w mieście proponujemy udział
w konkursach plastycznych, czytelniczych, literackich
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związanych z czytaną literaturą. Wakacje w bibliotece to
akcja skierowana do wszystkich młodych użytkowników
bibliotek. Klasyka literatury dziecięcej i młodzieżowej, którą czytamy jest inspiracją dla prowadzonych przez nas zajęć. Oferta jest zróżnicowana, stąd każdy może wybrać coś
interesującego dla siebie.
Organizując akcje biblioteczne nie zapominamy o dzieciach najmłodszych. Wspólnie z nauczycielami z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zamościu uzgodniliśmy terminy głośnego czytania
książek przez bibliotekarzy w tej placówce. Organizujemy
z przedszkolakami konkursy recytatorskie, plastyczne oraz
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wycieczki i lekcje biblioteczne. Dzięki bliskiej współpracy
z Przedszkolem Nr 13 w Zamościu widzimy zapotrzebowanie najmłodszych na książkę. Maluchy niejednokrotnie
przyprowadzają do nas dorosłych opiekunów. Dla nas jest
to sygnał, że nasze działania zmierzają we właściwym kierunku, a czytanie najmłodszym jest sposobem na wykreowanie świadomego czytelnika.
Książnica Zamojska oraz wszystkie filie biblioteczne
umożliwiają bezpłatne korzystanie z internetu. Zapraszamy państwa do korzystania także z tej usługi biblioteki.
Prowadzona przez nas działalność ma na celu podniesienie i rozszerzenie edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni, zdolności, zainteresowań oraz
zachęcenie do czytania. Czytanie to najprostsza droga do
skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy i jest najlepszą inwestycją w przyszłość dziecka. U podstaw naszych działań leży
dobro czytelników, a czytanie w każdym wieku przynosi
wymierne korzyści.
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Zachęcamy do czytania książek naszym dzieciom,
czytajmy sami, bądźmy dobrym wzorem, który w dobie
telewizji, internetu, środków masowego przekazu pomoże odnaleźć się we współczesnym świecie. Spotkajmy się
w bibliotece na Wiejskiej 17.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
zdrowia, niegasnącego światła, radości i pokoju.
Niech nadchodzący Nowy Rok wypełniony będzie
samymi radosnymi chwilami, niech przyniesie realizację
planów i zamierzeń. Czytelnikom i sympatykom biblioteki
życzą
bibliotekarze Filii nr 2 Książnicy Zamojskiej
im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu

Wpływ zakresu i sumy ubezpieczenia
mieszkania na jakość naszej polisy
Dla większości z nas lokal mieszkalny stanowi główny
składnik naszego majątku. Zdarza się, że jest to najcenniejsza materialnie rzecz jaką kiedykolwiek posiadaliśmy lub
będziemy posiadać. Taka świadomość rodzi naturalną potrzebę ochrony naszej własności przed jej uszkodzeniem,
a w skrajnych przypadkach całkowitym zniszczeniem.
Warto mieć jednak świadomość, że największa dbałość
o mieszkanie nie uchroni nas przed różnego rodzaju zdarzeniami, na wystąpienie których często nie mamy żadnego wpływu.
Przeważająca część właścicieli mieszkań ubezpiecza
swoje lokale. Czynność taką dokonujemy w sposób zaplanowany i celowy lub przy tzw. okazji. W pierwszym przypadku wykazujemy co najmniej minimum wysiłku, aby
zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Ubezpieczając
się przy okazji najczęściej godzimy się na to, co proponuje nam ubezpieczyciel. Takie okazyjne ubezpieczanie
mieszkania wcale nie jest rzadkością. Ubezpieczając np.
samochód możemy otrzymać ofertę ubezpieczenia mieszkania w pakiecie. Okazją do zawarcia ubezpieczenia lokalu
mieszkalnego może być również wizyta w banku, itp.
W każdym przypadku za konkretną cenę nabywamy
określony produkt charakteryzujący się indywidualnymi
cechami. W rezultacie otrzymujemy polisę zawierającą
zbiór informacji dotyczących warunków naszego ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel formułuje te warunki w indywidualny, charakterystyczny dla siebie sposób. W konsekwencji trudno jest porównać dwie różne oferty, a próby
dokonania takiej czynności przez osobę nie mającą w tym
zakresie chociażby podstawowej wiedzy mogą okazać się
niemożliwe.
W praktyce wiedza dotycząca ubezpieczenia naszego

mieszkania może ograniczać się do świadomości, że to
ubezpieczenie posiadamy. Znamy nazwę ubezpieczyciela
oraz kwotę, za jaką wykupiliśmy polisę, jednak rzadko kiedy jesteśmy w pełni świadomi tego co dokładnie ubezpieczyliśmy oraz na jakich szczegółowych warunkach. W rezultacie brak nam pełnej świadomości tego, na co możemy
liczyć w przypadku wystąpienia konkretnej szkody. Niestety zdarza się, że szczegóły zawartego przez nas ubezpieczenia poznajemy dopiero wtedy, gdy jest już za późno.
Odmowa wypłaty odszkodowania lub wypłata kwoty odzwierciedlającej niepełną wartość szkody może być dla nas
ogromnym rozczarowaniem. Aby takiej sytuacji uniknąć
wystarczy zapoznać się z podstawową wiedzą dotyczącą
ubezpieczeń zawieranych w mieszkalnictwie.
Warto wiedzieć, że przy wyborze warunków ubezpieczenia mieszkania powinniśmy przede wszystkim zwracać
uwagę na zakres oraz sumę ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia to zbiór ryzyk ubezpieczeniowych, przy czym ryzyko postrzegane jest jako zdarzenie,
które może, ale nie musi nastąpić. Przykładem ryzyka ubezpieczeniowego jest zalanie, pożar, kradzież, dewastacja,
itp. Zakres ubezpieczenia powinien być oczywiście jak najszerszy, obejmujący możliwie jak najwięcej ryzyk. Najlepszym dla nas rozwiązaniem jest posiadanie ubezpieczenia
od wszystkich ryzyk tzw. „all risks”. W takim przypadku polisa obejmuje każde zdarzenie, które nie zastało wyłączone
w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.
Równie ważna przy wyborze polisy ubezpieczenia
lokalu mieszkalnego jest suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę finansową, do której odpowiada zakład
ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia jest w tym przypadku
maksymalną wartością odszkodowania, które może nam
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wypłacić nasz ubezpieczyciel. Przy wyborze sumy ubezpieczenia powinniśmy brać pod uwagę realną wartość
ubezpieczanego majątku. W przypadku ubezpieczania
tzw. murów będzie to cena rynkowa naszego mieszkania.
Jeżeli wybrana suma ubezpieczenia będzie wyższa od tej
ceny mieszkanie będzie nadubezpieczone. Takie zawyżanie sumy ubezpieczenia nie ma sensu, ponieważ zakład
ubezpieczeń nie może wypłacić nam za szkodę więcej, niż
wynosi wartość rynkowa nieruchomości.
Przeciwną sytuacją występującą często w tanich oraz
zawieranych okazyjnie polisach mieszkaniowych jest
zjawisko niedoubezpieczenia. W ocenie osoby ubezpieczającej mieszkanie taka polisa jest korzystna, ponieważ
charakteryzuje ją niska składka. W rzeczywistości wykupujemy ubezpieczenie niepełne, nie dające nam dostatecznej
ochrony w przypadku większych szkód, które w praktyce
mogą okazać się dla nas szczególnie dotkliwe. Z tego właśnie powodu zawieranie polis z zaniżoną sumą ubezpieczenia również nie ma sensu. Przecież zawierając polisę
mieszkaniową dokonujemy tego po to, by mieć korzystną
oraz pełną ochronę, a nie dla samego faktu ubezpieczenia.
Aby właściwie wybrać sumę ubezpieczenia wystarczy
orientacyjnie oszacować wartość ubezpieczanego przez
nas majątku. Pamiętajmy, że w przypadku np. pożaru zakład ubezpieczeń wypłaci nam odszkodowanie maksymalnie do wartości określonej w sumie ubezpieczenia.
Jeżeli straty będą większe pozostały koszt naprawy wyrządzonych szkód będziemy zmuszeni pokryć z własnych
środków.
Działające w interesie swoich klientów Towarzystwa
Ubezpieczeniowe podejmują starania w celu ciągłego polepszania oferowanych przez siebie produktów.
Przykładem może służyć oferta UNIQA TU SA dotycząca ubezpieczenia mieszkania opłacanego przy czynszu.
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Dotychczasowy, cieszący się dużym zainteresowaniem
mieszkańców produkt został ulepszony przede wszystkim
w zakresie wprowadzenia jeszcze bardziej korzystnych
warunków dotyczących sumy ubezpieczenia. Najniższa
suma ubezpieczenia ruchomości domowych i elementów
stałych wynosiła dotychczas 10 tysięcy złotych. W nowym
ubezpieczeniu, wprowadzonym jesienią tego roku pod
nazwą „Bezpieczne Mieszkanie” najniższa suma ubezpieczenia została podniesiona do kwoty 18 tysięcy złotych,
czyli jak łatwo wyliczyć wzrosła o 80 procent. Aby taką
sumę ubezpieczenia uzyskać wystarczy wypełnić wniosek i zwiększyć składkę o 2 zł miesięcznie. Przy tej zmianie
otrzymujemy również znacząco wyższą sumę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
wynoszącą 180 tysięcy złotych. Ten przykład pokazuje, że
wprowadzone nowe stawki są bardziej korzystne, dlatego
warto zapoznać się z nową ofertą zawierającą również inne
zmiany dotyczące chociażby zakresu ubezpieczenia. W nowym produkcie zakres ubezpieczenia został znacząco poszerzony. W rezultacie znalazły się w nim wszystkie ryzyka
(all risks) za wyjątkiem wyłączeń zawartych w OWU.
Jest takie mądre powiedzenie „ufaj, ale sprawdzaj”, które powinno mieć zastosowanie niemal w każdej dziedzinie
naszego życia. Analiza naszej dotychczasowej polisy oraz
porównanie jej warunków z inną być może lepszą ofertą
nic nas nie kosztuje. Powinniśmy mieć jednak świadomość,
że zmieniając warunki ubezpieczenia naszego mieszkania
na lepsze i bardziej korzystne działamy we własnym interesie przede wszystkim finansowym.
Wykupując polisę ubezpieczenia mieszkania otrzymujemy ochronę, która powinna być dla nas możliwie jak najbardziej korzystna. To, czy tak jest lub czy tak będzie zależy
wyłącznie od nas.
Krzysztof Krzysztoń

Powroty
Znów wróciła do nas zima
Jak wraca piosenka czy nuta jakaś swojska
i znów zasypia pod biała pierzynka
Zima nasza Zamojska.
Zrobiło się jakoś smutniej
Na stole znów świecą świece
bo nawet ptak nie śpiewa,
by miłość i pokój panował między nami
tylko te czarne wrony
i żeby na mrozie nie zamarzła
fruwają po nagich drzewach.
jakaś dziewczynka z zapałkami.
Ale zbliża się czas Kolędy
Wszędzie świecą piękne choinki
co wszystko w radość zmienia
I kiedy jest taka bajeczna cisza wokół
czas wielkiej odnowy
życzymy sobie i wszystkim ludziom
czas Bożego Narodzenia.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Gdy wszyscy ludzie dobrzy
dobrego Nowego Roku.
darują sobie złe czyny
by łaski uprosić nowe
Julian Szynkarczuk
u miłej Boskiej Dzieciny.
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Konkurs modeli rakiet czasowych – rozstrzygnięty
W dniu 16.10.2019 r. na terenie lotniska Mokre odbył się
konkurs modeli rakiet czasowych klasy S6A. W konkursie
wzięło udział 53 uczestników, którzy reprezentowali warsztaty terapii zajęciowej w Zamościu oraz warsztat modelarski Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu. Przy pięknej bezwietrznej pogodzie, tuż po
godzinie 1000 rozgorzała zacięta walka. W niebo wznosiły
się modele rakiet. Konkurencja polegała na pomiarze czasu
lotu od chwili startu do chwili lądowania.
W wyniku zaciętej rywalizacji zespoły osiągnęły następujące rezultaty:
Miejsce I
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Parafii Św. Michała w Zamościu - 35sek.

początek seryjnej produkcji rakiet do sondażu górnych
warstw atmosfery ziemskiej. Model rakiety RM-1 wykonano w pracowni modelarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego.
Następnie zgromadzeni uczestnicy konkursu mogli
obserwować loty modeli szkolnego samolotu w barwach
polskiego lotnictwa sanitarnego.
Model ten również zbudowano w pracowni modelarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
O godzinie 13:00 nastąpiło zakończenie konkursu.
Zwycięskie zespoły nagrodzono pucharami, dyplomami
i nagrodami rzeczowymi, które ufundowali organizatorzy
konkursu tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu oraz Aeroklub Ziemi Zamojskiej.
Kierownikiem konkursu był Andrzej Niezgoda, a sędzią
głównym Krzysztof Korzeniowski.

Miejsce II
Warsztat Terapii Zajęciowej
„Krok za Krokiem” w Zamościu - 32sek.
Miejsce III
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Orlicz - Dreszera w Zamościu - 28sek.
Miejsce IV
Warsztat Modelarski przy Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego - 22 sek.
Bezpośrednio po konkursie zaprezentowano model rakiety meteorologicznej RM-1 , która to pierwotnie wystartowała z Pustyni Błędowskiej 10 października 1958 r. i dała

Konkurs Lotów Modeli Halowych klasy F1N
W dniu 27.11.2019 r. na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbył się Konkurs Lotów Modeli Szybowców Halowych klasy F1N. W konkursie wzięło udział
21 uczestników reprezentujących trzy zespoły:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krok za Krokiem” w Zamościu
2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu
3. Warsztat Modelarstwa Lotniczego przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Przeprowadzono pięć kolejek lotów modeli, podczas
których mierzono czas lotu od startu do zatrzymania modelu po wylądowaniu.
Po zakończeniu konkurencji i podsumowaniu wyników
okazało się, że zwycięzcą konkursu został Warsztat Terapii
Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu,
który zdobył 275 punktów. Drugie miejsce zajął Warsztat
Terapii Zajęciowej „ Krok za Krokiem” w Zamościu z dorobkiem 178 punktów natomiast trzecie miejsce zajął Warsztat
Modelarstwa Lotniczego przy Spółdzielni Mieszkaniowej

W. Łukasińskiego Zamościu zdobywając 132 punkty.
Po zakończeniu Konkursu Prezes Klubu Modelarskiego
LIGII OBRONY KRAJU z Biłgoraja Pan Krzysztof Datkiewcz
zaprezentował pokaz modeli samochodów i czołgów
sterowanych za pomocą fal radiowych. Następnie każdy
z uczestników Konkursu mógł osobiście kierować miniaturowymi pojazdami wykonując próbne jazdy.
Organizatorzy konkursu: Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu oraz Aeroklub
Ziemi Zamojskiej.
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XX Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
W dniu 16.10.2019 r. na scenie Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu odbyły się eliminacje do XX Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów.
Przegląd adresowany był do seniorów z terenu województwa lubelskiego działających w klubach seniora,
domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W eliminacjach udział wzięło 45 podmiotów wykonawczych
w kategoriach zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
krótkie formy teatralne i kabaretowe, soliści, recytatorzy,
prezentacja własnego tekstu.
Nie mogło tam zabraknąć utalentowanych seniorów
z klubów seniora działających przy Spółdzielni Mieszka-

niowej im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu „Pogodna Jesień” oraz
„U Waleriana”.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że w finale XX Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu
Twórczości Artystycznej Seniorów,
który odbył się 23 listopada 2019 r.
w Lublinie wyróżnienie otrzymała
Pani Jolanta Stopa z Klubu Seniora „U Waleriana”, wykonując utwór
pt. „A ja nie chcę czekolady”.
Serdecznie Gratulujemy!

Święto Niepodległości 11 listopada
11- listopada - Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada jest dniem kiedy warto zatrzymać się na moment i wspomnieć bohaterów
z tamtych czasów. To, że dziś
żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce zawdzięczamy męstwu, odwadze i bohaterstwu naszych ojców, dziadków, czy pradziadków.
Z nutą patriotycznej pieśni i z biało czerwonymi barwami świętowali seniorzy z klubów seniora „Pogodna

Jesień” oraz „U Waleriana” działające przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego. Świętowali 101 rocznicę odzyskania niepodległości.
Ta szczególna uroczystość odbyła się 13 listopada
i bez wątpienia była pięknym hołdem dla wszystkich, którzy przez ponad sto dwadzieścia lat walczyli z zaborcami
i dzięki którym Polska powróciła na mapy świata.
Obchody tego wyjątkowego dnia na pewno na długo
pozostaną w pamięci nas wszystkich. Było miło, uroczyście i świątecznie. Obyśmy mogli jeszcze przez długie lata
cieszyć się wspólnym świętowaniem wielu uroczystości
i rocznic.

Świąteczna Paczka

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia tworzą wyjątkową atmosferę dla każdego z nas.
Jest to okres, który kojarzy się z ciepłem
domowego ogniska oraz czasem spędzonym w gronie najbliższych.
Szczególnie dla wielu ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej mają one wyjątkowe
znaczenie. Nabierają ciepłego wyrazu, kiedy odczują bliskość bratniej duszy, pomocnej dłoni. Wielu
z nas właśnie w tym okresie potrzebuje wsparcia i pomocy. Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, już od kilku lat jest organizatorem świątecznej akcji zbiórki darów żywnościowych. Akcja ta ma na celu zebranie żywności,
która przed Świętami Bożego Narodzenia jest przeka-
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zywana dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Spółdzielni, a w szczególności
do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnych i starszych. Mając na względzie
szczególne sytuacje, kiedy życiowe
trudności są często ukryte, staramy się dotrzeć do osób, które
tej pomocy potrzebują. Jednak
trudno byłoby wspierać potrzebujących bez pomocy sponsorów
– ludzi szlachetnego serca, którym
los drugiego człowieka nie jest obojętny. Wszystkim sponsorom składamy
serdeczne podziękowania i życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym 2020 Roku.
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ŚW I Ę T E T R A DYC J E P O L A KÓW
W Polsce od wieków z Bożym Narodzeniem wiąże się szczególnie dużo towarzyszących temu Świętu obyczajów. Obyczajów szanowanych do dzisiaj
(w większym lub mniejszym stopniu) w większości
naszych domów.
Często różnią się one od siebie trochę, w zależności od tego, z jakiego rejonu Polski wywodzi się
nasza rodzina…
POST I PIERWSZA GWIAZDKA
W dniu poprzedzającym Boże Narodzenie tradycją
w Polsce był post bezmięsny. W niektórych regionach
kraju był to nawet post ścisły. Wydaje się, że jak wszystko,
co wymaga pewnego poświęcenia, zwyczaj ten (a dla niektórych wewnętrzny obowiązek) przestrzegany jest coraz
rzadziej. Dzień kończy tradycyjnie uroczysta kolacja wigilijna, do której - na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech
Króli do stajenki - należy zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy.
SIANKO POD OBRUSEM
Zanim wszyscy domownicy zasiądą do Wigilijnego
stołu, pani domu, powinna pod biały obrus włożyć choćby odrobinkę sianka, które swoją symboliką nawiązuje do
siana, na którym w stajence w Betlejem leżał Syn Boży.
W staropolskich wsiach zazwyczaj w rogu izby stawiano po
prostu snop słomy
OPŁATEK I KOLĘDY
Nim jeszcze zebrani zasiedli do wigilijnej kolacji, najpierw - podobnie jak dzisiaj – senior rodu rozpoczynał
tradycyjne dzielenie się opłatkiem. Przy tym dzieleniu się
opłatkiem należało zachować kolejność zgodną z wiekiem
uczestników wieczerzy, od najstarszych do najmłodszych.
Wieczór wigilijny nierozłączny był także ze śpiewaniem kolęd, które w wielu polskich domach intonował najstarszy
z domowników lub najważniejszy z zacnych gości.
PUSTE NAKRYCIE
Różne są opinie, co do wymaganej liczby potraw. Niektóre źródła podają, że powinno ich być 12 inne, że liczba
ta powinna być nieparzysta. W starej Polsce było ich: 13
u magnatów, 11 u szlachty, 9 u mieszczaństwa. Według
księcia J. O. Radziwiłła, „wolno jednak spróbować wszystkich ryb, które należy liczyć jako jedno danie”. Większość
źródeł podaje natomiast, że liczba uczestników kolacji wigilijnej powinna być parzysta. Dodatkowo jednak należy
przygotować jedno puste nakrycie, z myślą o zbłąkanym
wędrowcy lub też o nieoczekiwanym gościu.

RYBY
Dania, które dominowały (a bez których również dzisiaj
trudno wyobrazić sobie wigilię) na stołach naszych przodków, w dużej części stanowiły ryby, które symbolizują samego Jezusa Chrystusa i stanowią nawiązanie do wczesnych wieków chrześcijaństwa.
PREZENTY I CHOINKA
Wigilijny wieczór to także pięknie przystrojona choinka
oraz chwila obdarowywania prezentami. Chwila szczególna przede wszystkim dla dzieci. Postacią, którą przedstawia się jako obdarowującą prezentami w wigilijny wieczór
zazwyczaj jest Święty Mikołaj, ale także - w zależności od
regionu Polski - Dzieciątko (Górny Śląsk), Aniołek (Galicja)
lub Gwiazdor (w Wielkopolsce)
PASTERKA
Wigilijny wieczór kończył się uroczystym nabożeństwem. Podobnie jak dzisiaj, w okolicach północy, całe rodziny w dawnej Polsce wspólnie udawały się do kościoła,
na Pasterkę
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
Hipolit Rzymski był najstarszym znanym dziś autorem,
który pisał o narodzinach Jezusa Chrystusa w grudniu:
Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym
narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed
kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia). Tę samą datę
podał także w roku 221, w swojej Chronographiai, rzymski
historyk Sekstus Juliusz Afrykański.
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Znowu Nowy
Słoneczko pod koniec listopada trochę nas rozpieściło, ale grudzień, jak to grudzień, wreszcie zima i nie ma się
czemu dziwić – bądźmy przygotowani na różnorakie anomalie pogodowe i wszelkie jesienno-zimowe zagrożenia. Wiele świątecznych zakupów już za
nami, ale jak to zwykle bywa na ostatnią
chwilę jeszcze czegoś brakuje, coś trzeba załatwić, miejmy się więc na baczności, bo w ferworze zakupów i załatwiania spraw w biegu wiele może
się przydarzyć. To najlepszy okres
dla kieszonkowców, naciągaczy
i tzw. sprzedawców okazji, ba i legalni
sprzedawcy kuszą promocjami i okazjami, które w wirze zakupów i pośpiechu spowodowanym okolicznościami wydają się zbawiennym szczęściem,
a tak po prawdzie, normalnie nawet byśmy
na nie nie zwrócili uwagi. Podobnie ma się
sprawa „zamieszania” w domach – początkowo
dzieci i wnuki jeszcze w szkołach czy przedszkolach,
więc musimy zadbać i o ich bezpieczeństwo, i o sprawy
przygotowań świątecznych. To sprawia, że bywamy nieco
rozkojarzeni – nie zawsze pamiętamy o zamykaniu drzwi,
nie zwracamy uwagi na to, kto dzwoni do domofonu
i często wpuszczamy nieznane osoby, kto wie, czy nie złodziejaszków, naciągaczy lub domokrążców, a okazja czyni
złodzieja. Przewidujmy to i bądźmy ostrożni. Kiedy już pociechy mają ferie, jest jeszcze gorzej. Przygotowania i bieganina przedświąteczna, a tu biegające wszędzie i zawsze
dzieciaki, często zajęte swoimi sprawami, o drzwiach do
mieszkania i wejściowych nie wspomnę, a osoby postronne wchodzą i wychodzą – zagrożenia wszelkie mamy więc
na miejscu. Pamiętajmy przy tym, że już na długo przed
świętami zaczyna się szaleństwo pirotechniczne. Stale się
o tym powtarza i bez przerwy o tym przypomina, zresztą,
corocznie bowiem wszystkie służby i organizacje apelują,
by obchodzić się ostrożnie z fajerwerkami – już słuchać jak
młodzi piromani strzelają na podwórkach, między blokami,
ba, pod oknami naszych mieszkań. Reagujmy i powiedzmy
sobie prawdę, bolesną – to nasza wina: pozwalamy, finansujemy i tolerujemy, a często też bezwiednie w tym uczestniczymy. Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne,
które są w sprzedaży oficjalnej, zgoda – ale to są środki
pirotechniczne, niebezpieczne, często zawierające materiały będące składnikami Bojowych Środków Zapalających.
Nieostrożne obchodzenie się z petardami i wszelkimi fajerwerkami może doprowadzić do nieszczęścia, zagrażają
one zdrowiu i życiu, zwłaszcza jeśli posługują się nimi dzieci. Czyż dopiero wypadki, rany i oparzenia, pożary, łzy i nieszczęścia muszą być bolesnym sygnałem do tego, abyśmy
myśleli, widzieli i działali zapobiegawczo? Dlatego wszyscy
ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół
nas. Kolejna sprawa: dom, mieszkanie – przygotowywanie świąt czy zabawy karnawałowej, ustawianie i ustrajanie choinki – prac wiele i można się pogubić, zapomnieć
zamknąć drzwi wychodząc po radę do sąsiadki, wyłączyć
kuchenkę czy podpalić tłuszcz na patelni, zapominając,
że ona tam jeszcze ciągle jest na gazie. To wydaje się prozaiczne, ale jest prawdziwe – zwolnijmy i przewidujmy,
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a wracając do patelni, jeśli zapali się na niej tłuszcz – nigdy
nie gaśmy go wodą, gdyż to grozi wybuchem lub może
pryskać na boki płonącym tłuszczem. Wystarczy przykryć
patelnię (czy inne naczynie, w którym płonie
tłuszcz) pokrywką lub inną niepalną pokrywą i zabezpieczając dłonie rękawicami
bądź inną szmatą, wynieść choćby na
klatkę schodową lub balkon, aby nie
zadymić i nie zasmrodzić mieszkania.
Tam zresztą łatwiej dogasić kłopotliwy problem przykrywając większą tkaniną – wówczas może być
wilgotna, chodzi o odcięcie dostępu
powietrza do ewentualnie tlącego
się jeszcze tłuszczu na patelni. W naszych
mieszkaniach czujemy się zwykle bezpiecznie, nawet podczas słotnej jesieni
czy mroźnej i śnieżnej zimy. Jednak, aby
tak było zawsze, musimy zadbać o dobry stan
instalacji domowych, które są intensywnie eksploatowane jesienią i zimą. Jeśli ich praca zależy od
dostaw prądu, musimy pamiętać, jak i do kogo szybko zatelefonować w przypadku awarii energetycznych. Pamiętajmy też o mieszkających w naszym sąsiedztwie osobach
starszych, chorych lub niepełnosprawnych, dla których
trudne warunki zimowe mogą stanowić prawdziwe zagrożenie. Współdziałajmy z sąsiadami, oni też nam pomogą,
gdy zajdzie taka konieczność. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę: – na wszelkie urządzenia grzewcze: kaloryfery: sprawdźmy ich szczelność i sprawność, sprawdźmy też
inne podgrzewacze, które posiadamy na wypadek, gdyby
nastąpiło niedogrzewanie mieszkania – są to z reguły urządzenia elektryczne – sprawdźmy ich sprawność i używajmy
zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego; – piecyki (kuchenki) gazowe czy gazowo-elektryczne – upewnijmy się, że działają właściwie, a kanały wentylacyjne są drożne. Nasze administracje prowadzą regularne
kontrole urządzeń grzewczych i kanałów wentylacyjnych
przez fachowców, a do ich zaleceń należy się bezwzględnie
stosować. W swoich mieszkaniach używamy wielu urządzeń elektrycznych: lodówki i zamrażarki, mikrofalówki
i czajniki elektryczne, żelazka i opiekacze oraz wiele innych.
Zadbajmy o ich sprawność, nie naprawiajmy uszkodzeń
elektrycznych metodami domowymi – od tego są fachowcy. Jesienią i zimą bywają przerwy w dostawie energii elektrycznej (zadbajmy o światło zastępcze, np. zwykłe świece),
występują też przerwy w ogrzewaniu czy brak wody i inne
awarie komunalne, z reguły albo jesteśmy o tym informowani, albo administracje reagują na takie zdarzenia, jednak
mogą to być sprawy lokalne i wówczas sami pytajmy lub
interweniujmy: telefony alarmowe i informacyjne: Policja
– 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998,
Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowie
gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie
wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie
ciepłownicze – 993. Wiele tych przypomnień i ostrzeżeń,
jako że i wiele wokół nas zagrożeń, a że jest to okres świąteczno-noworoczny, więc życzymy wszystkim spokojnych
i bezpiecznych świąt, a Nowego Roku, oby nie gorszego,
a nade wszystko bezpiecznego.
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W naszej Kuchni wigilijnej
Pierogi z pieczarkami i kaszą gryczaną
Ciasto: mąka - 250 g, jajko, łyżka oleju, 100 ml ciepłej
wody, łyżeczka soli. Farsz: 1 woreczek kaszy gryczanej,
300 g pieczarek, cebula, 150 g serka wiejskiego ziarnistego, łyżeczka soli, szczypta pieprzu. Najpierw z mąki,
jajka, oleju, wody i soli zagniatamy ciasto. Następnie
zawijamy je w folię spożywczą i wkładamy do lodówki
na około 15 minut. Kaszę gotujemy w osolonej wodzie.
Cebulę kroimy w drobną kostkę, podsmażamy chwilę na
oleju i dodajemy pokrojone drobno pieczarki. Wszystko
doprawiamy solą i pieprzem. Następnie smażymy kilkanaście minut na wolnym ogniu. Dodajemy ugotowaną kaszę i serek wiejski, po
czym dokładnie mieszamy i doprawiamy do smaku. Ciasto wyciągamy, rozwałkowujemy i wycinamy
koła za pomocą szklanki. Koła napełniamy przygotowanym farszem
i sklejamy tworząc falbankę. Wrzucamy do wrzącej wody i od chwili wypłynięcia gotujemy jeszcze przez 2-3 minuty.
Podajemy na przykład ze skwarkami!

Śledź wigilijny z rodzynkami
4 filety śledziowe solone a’la Matjas - około 25 dkg,
3 średnie białe cebule, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 3 łyżki rodzynek, 2 łyżki oleju, 2-3 łyżki wody (tylko jeśli sos jest zbyt gęsty), szczypta cukru, sól i pieprz.
Śledzie zalewamy wodą i moczymy przez ok. 2 godziny,
zmieniając wodę. Wymoczone śledzie osuszamy i kroimy na mniejsze kawałki. Rodzynki zalewamy wrzątkiem
i odstawiamy. Cebule obieramy i kroimy w półplasterki,
podsmażamy. Kiedy już będzie miękka i szklista, dodajemy koncentrat pomidorowy oraz odciśnięte z wody
rodzynki. Doprawiamy wszystko do smaku solą i pieprzem oraz dodajemy szczyptę cukru. Sos odstawiamy
w chłodne miejsce aby przestygł. Następnie połowę
sosu wykładamy na spód pojemnika, na niego układamy
kawałki śledzia i przykrywamy go resztą sosu. Pojemnik
odstawiamy do lodówki na kilka godzin, aby smaki się
przegryzły. Na talerz wkładamy sos a na nim układamy
kawałki śledzia i podajemy. Smacznego!
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Zdrowe Święta – kilka porad
Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia
są tradycyjne potrawy. Niestety wiele z nich jest ciężkostrawnych, a w dodatku mało kto w święta jada z umiarem. Przejedzenie wydaje się nieuniknione. Jak poprawić
trawienie i nie dopuścić do wystąpienia nieprzyjemnych
objawów? Podpowiadamy.
Pamiętajmy jedynie o dostosowaniu wielkości porcji do
zapotrzebowania organizmu i możliwości zużycia energii
dostarczonej z posiłkami. Bowiem podczas świątecznych
dni spożywamy przeciętnie 5-6 tysięcy kalorii dziennie, a więc przynajmniej dwukrotnie więcej niż wynosi dzienne
zapotrzebowanie (ok. 2,5 tysiąca
kalorii). „Zatem może zamiast
czterech – wystarczą dwa pierogi
z kapustą, a dwie porcje ryby niech
zastąpi jedna”. Pamiętajmy również
żeby wszystkie potrawy jeść powoli. Dopiero bowiem po około 20 minutach od rozpoczęcia
posiłku mózg wysyła sygnał do żołądka, że jest najedzony.
Możemy także zmniejszyć ilość kalorii zjadanych podczas
świąt ograniczając lub całkiem rezygnując z pieczywa
oraz takich dodatków jak frytki, ziemniaki, makarony, ryż
i kasze. Zastąpmy je sałatkami, surówkami (wybierając te
z jogurtem naturalnym lub oliwą z oliwek). Mięsa najlepiej
wybierać pieczone, bez tłustych, ciężkich sosów, podobnie postępując z wędlinami i rybami. Bardzo ważne jest
to czym popijamy. Wiele osób sięga po napoje gazowane,
które upośledzają procesy trawienne. Ciężki posiłek lepiej
popić ziołową herbatką, skutki przejedzenia złagodzą mięta, rumianek, szałwia, koper włoski.
Zamiast siedzieć przed telewizorem, między świątecznymi posiłkami lepiej wybrać się na przechadzkę. 20 minut
spokojnego marszu wystarczy, by przyspieszyć pracę układu pokarmowego, a przy okazji spalimy część nadprogramowych kalorii.

Zdrowych, radosnych oraz pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy mieszkańcom Spółdzielni
PHU A&M Arkadiusz Misiura firma sprzątająca
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XXIII PIKNIK RODZINNY
W niedzielę 25 sierpnia na terenach rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej nad rzeką Łabuńką
odbył się XXIII Piknik Rodzinny, którego organizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana
Łukasińskiego.
Impreza co roku cieszy się coraz większym powodzeniem i przyciąga wielu uczestników, nie tylko spośród
mieszkańców Spółdzielni, ale również innych zamojskich
osiedli. Zamościan i gości do udziału w zabawie zachęciła
piękna słoneczna pogoda oraz ciekawy,
urozmaicony i dostosowany do różnych
grup wiekowych program.
Piknik rozpoczął się blokiem imprez
dla najmłodszych. Dużą atrakcją dla
dzieci była wspólna zabawa pod okiem
animatora. W grach zespołowych i konkursach z nagrodami uczestniczyli także rodzice, z zaangażowaniem wspierający swoje pociechy.
Atrakcją dla najmłodszych były dmuchane zjeżdżalnie, do
których stała długa kolejka.
Kolejnym punktem programu były występy artystyczne. Jako pierwsi swoje zdolności wokalne zaprezentowali
Finaliści Konkursu wokalno-muzycznego „ Śpiewogranie
w Ekonomiku” a także chór Klubu Seniora „U Waleriana”.
Wyczekiwanym przez mieszkańców osiedla wydarzeniem pikniku było ogłoszenie wyników corocznego konkursu na „Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”.
Zgodnie z tradycją zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „UNIQA”.
Późnym popołudniem na scenie pojawił się zespół
COCO JAMBO, w skład którego wchodzą muzycy z naszego

miasta. Niezapomnianą atrakcją tegorocznego pikniku był kabaret Leopolis
ze Lwowa. Nie zabrakło również pokazów klaunady, cyrkowych występów zapierających dech w piersiach, piosenek, a przede wszystkim dużo humoru i dobrej zabawy.
Główną gwiazdą wieczoru XXIII Pikniku Rodzinnego był
rockandrollowy zespół muzyczny „BACKBEAT” z Lublina.
Przy dźwiękach dobrej muzyki publiczność bawiła się doskonale.
Uwieńczeniem zabawy był prezentowany po raz pierwszy na pikniku pokaz laserowy. Światło i dźwięk połączone
w jedną spójną całość w specjalnie do tego celu wytworzonej „mgle” stworzyły niezapomniane widowisko.
Impreza, prowadzona przez Katarzynę Figurę, odbyła się
dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu sponsorów, którzy
przekazali swoje środki finansowe i rzeczowe. Wszystkim
Sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

MIKOŁAJKI

Chociaż za oknami śniegu jeszcze nie ma, to nastrój świąteczny zagościł już w naszej osiedlowej świetlicy.
W dniu 5 grudnia 2019 w świetlicy
osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28
odbyła się impreza mikołajkowa dla
dzieci ze spółdzielczych osiedli. Organizatorem spotkania była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego.
Mikołaj dotarł z workiem pełnym słodkości, co dzieci
przyjęły bardzo entuzjastycznie. Dla każdego dziecka znalazła się słodka niespodzianka i dla młodszego i dla starszego, i dla grzecznego i mniej grzecznego. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza
najmłodszych dzieci, potwierdziły, że wierzą w Mikołaja
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i niecierpliwie Go oczekują. Spotkanie z Mikołajem minęło
bardzo szybko i sprawiło dzieciom wiele radości i wrażeń.
Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w roku!
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