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Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
wraz z Zarządem Osiedla E. Orzeszkowej-Reymonta.
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Jeszcze nie ucichły echa listopadowych wyborów sa-
morządowych – prezydenckich i do Rady Miasta, a już 
w miesiącach luty – marzec byliśmy świadkami dużych 
emocji związanych z kampanią sprawozdawczo-wybor-
czą na osiedlach mieszkaniowych. Rada Miejska w dniu 
26 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę Nr IV/2015 w sprawie 
zarządzenia w okresie od 4 lutego do 16 marca 2015 r. wy-
borów do organów samorządu osiedli.

Na terenie miasta Zamościa funkcjonuje 16 osiedli: 
Janowice, Karolówka, Kilińskiego, Majdan, Nowe Miasto, 
Orzeszkowej – Reymonta, Partyzantów, Planty, Powiatowa, 
Promyk, Rataja, Słoneczny Stok, Stare Miasto, Św. Piątka, 
Zamczysko, Zamoyskiego. Samorządy osiedlowe są jed-
nostkami pomocniczymi wspólnoty samorządowej miasta 
Zamość. Granice osiedli określone zostały uchwałą Rady 
Miasta Zamość. Działalność samorządów osiedlowych 
oparta jest o Ustawę o samorządzie gminnym, Statut mia-
sta Zamość oraz o uchwalony przez mieszkańców Statut 
osiedla.

Do podstawowych zadań samorządu osiedlowego na-
leży: współdziałanie z Radą Miasta, uczestniczenie i współ-
działanie z Radą Miasta we wszelkiego rodzaju konsulta-
cjach społecznych dotyczących gospodarki przestrzennej, 
ochrony środowiska, zagospodarowania terenów, budo-
wy i remontów dróg, chodników i parkingów, a także we 
wszystkich sprawach dotyczących mediów komunalnych. 
Samorządy osiedlowe w ramach swoich kompetencji zo-
bowiązane są do współdziałania z placówkami służby zdro-
wia, ośrodkami pomocy rodzinie w zakresie opieki społecz-
nej, pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, a także współdziałania ze wszystkimi jednostka-
mi w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Jednym z ważniej-
szych zadań samorządu osiedlowego jest organizowanie 
wspólnych działań dotyczących stanu sanitarnego osiedla, 
porządku i bezpieczeństwa, przeciwdziałania wandalizmo-
wi i niszczeniu mienia społecznego oraz umacnianie po-
szanowania prawa. Należy dodać, że samorząd osiedlowy 
winien jest także podejmować i wykonywać inne zadania 
i sprawy istotne dla mieszkańców osiedla.

Wagę tegorocznych zebrań sprawozdawczo-wybor-
czych oprócz wyborów Przewodniczących i członków za-
rządów osiedli podkreślił punkt w porządku obrad doty-
czący głosowania w sprawie wyboru do realizacji zadania 
w ramach budżetu obywatelskiego.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 26 maja 2014 roku wpro-
wadzono w życie procedury związane z budżetem oby-
watelskim. Decyzja ta poprzedzona została konsultacjami 
społecznymi. Podstawowym aktem budżetu obywatelskie-
go jest regulamin, który szczegółowo określa zasady i pro-
cedury zgłaszania i weryfikacji wniosków, a także sposobu 

głosowania i wyboru przez mieszkańców najlepszych, ich 
zdaniem, projektów. Budżet obywatelski to wydzielona 
część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują 
bezpośrednio mieszkańcy miasta. W Zamościu realizowa-
ny jest on po raz pierwszy. Dla każdego osiedla zarezerwo-
wano w budżecie miasta kwotę 100 tysięcy zł, a więc dla 
wszystkich 1,6 mln zł.

Na osiedlu Orzeszkowej – Reymonta zgłoszono 6 wnio-
sków, które uzyskały pozytywną weryfikację komisji powo-
łanej przez prezydenta miasta. Wnioski te obejmowały:

   remont parkingu przy budynkach Oboźna 7, 13, 19
   remont ciągu pieszego od ulicy Okrzei do ulicy Wiej-

skiej na osiedlu Reymonta
   wykonanie projektu i budowa drogi bocznej od ulicy 

Wiejskiej
   wykonanie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców 

i uczniów na terenie ZSP Nr 4 (Budowlanka)
   remont i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Nr 13

remont chodnika i schodów przy przedszkolu Nr 9
W głosowaniu tajnym przeprowadzonym na zebraniu 

zwyciężył projekt przebudowy ciągu pieszego od ulicy 
Okrzei do ulicy Wiejskiej na osiedlu Reymonta. Kolejnymi 
projektami, które uzyskały największą liczbę głosów były 
remont parkingu oraz projekt i budowa drogi bocznej od 
ulicy Wiejskiej.

Procedury związane z wyborem zadań w ramach bu-
dżetu obywatelskiego, a także realizacja tych zadań wy-
konywane są po raz pierwszy. Jestem przekonany, że 
w kolejnych latach wybór zadań w ramach budżetu oby-
watelskiego będzie przebiegał sprawniej.

W trakcie zebrania na osiedlu Orzeszkowej – Reymonta 
duże emocje wzbudziły wybory przewodniczącego Zarzą-
du Osiedla. Atmosfera była napięta, wydawało się, że kon-
kurencja będzie duża. Stało się jednak inaczej. Na funkcję 
tę zgłoszono tylko Panią Janinę Gąsiorowską i to ona, je-
dynie przy dwóch głosach przeciwnych, została wybrana 
na kolejną czteroletnią kadencję samorządu osiedlowego.

Zgodnie ze statutem Zarząd osiedla liczy od 3 do 7 
członków. Z sali zgłoszono 11 osób. W wyniku tajnego gło-
sowania do Zarządu osiedla zostali wybrani: Maria Kozak, 
Helena Kasprzyk, Tadeusz Jarosz, Ryszard Zawadzki, Zenon 
Łaba, Janusz Grzejszczak.

Podobne zabrania odbyły się na osiedlach Planty, Kiliń-
skiego i Powiatowa – Brzozowa, na których spółdzielnia po-
siada również swoje zasoby mieszkaniowe. Do zarządów 
osiedli wybrani zostali:

Na osiedlu Planty przewodniczącym został Tomasz Fi-
giel, a w skład Zarządu weszli: Małgorzata Koczułap, Wie-
sław Pałka, Piotr Błażewicz, Marcin Jabłoński, Stanisław 
Tyrka.

Osiedlowe wybory samorządowe
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Na osiedlu Kilińskiego przewodniczącym został To-
masz Wyrostek, a w skład Zarządu weszli: Marta Pfajfer, 
Piotr Grzegószko, Mariusz Kuriga, Izabela Ostapińska, Ja-
nusz Kupczyk, Piotr Michoński.

Na osiedlu Powiatowa przewodniczącym został Piotr 
Grabowski, a w skład Zarządu weszli: Krzysztof Sowa, To-
masz Maksymiuk, Zbigniew Kolaja, Krzysztof Przenniak, Ur-
szula Kochmańska, Andrzej Wójtowicz.

W trakcie wielogodzinnych obrad w ramach dyskusji 
mieszkańcy zgłaszali szereg istotnych dla osiedli wnio-

sków. Szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo 
i porządek na osiedlach, właściwe utrzymanie i konser-
wację zieleni osiedlowej, a także na jakość dróg, chodni-
ków i parkingów. Wszystkie zgłaszane wnioski ujęte zo-
stały przez komisje uchwał i wniosków i przegłosowane 
do realizacji przez uczestniczących w zebraniach miesz-
kańców.

Jerzy Nizioł

Budżet Obywatelski Miasta Zamość – dla przypomnienia
W czasie przeprowadzanych w miesiącu lutym i marcu 
br. osiedlowych zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
mieszkańcy dokonywali wyboru zadań inwestycyjnych 
w ramach budżetu obywatelskiego. Dla przybliżenia tej 
tematyki poniżej przedstawiamy niezbędne informacje.

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym 
to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu 
części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. De-
cyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez miesz-
kańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych 
[źródło: www.maszglos.pl]
Po raz pierwszy Budżet Partycypacyjny został wprowadzo-
ny w mieście Porto Alegre w Brazylii w 1989 roku. 
Zamojski Budżet Obywatelski jest projektem pilotażowym. 
Budżet ma formę konsultacji społecznych w sprawie prze-
znaczenia części wydatków z budżetu Miasta Zamość na 
dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców 
propozycje zadań o zasięgu lokalnym. 
Zamojski Budżet Obywatelski ma sprawić, że mieszkańcy 
poczują się bardziej odpowiedzialni i zaangażowani w roz-
wój swojego osiedla, a w konsekwencji całego miasta. 

ZAMOJSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2014-2015
Zasady ogólne 
1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być propo-

nowane projekty inwestycyjne wynikające z zadań wła-
snych gminy. 

2. Konsultacje społeczne obejmują osiedla Miasta Zamość.
3. Każdemu z osiedli miasta zostaje przypisana taka sama 

kwota wynosząca 1/16 ogólnej kwoty środków finan-
sowych określonej przez Prezydenta Miasta w danym 
roku kalendarzowym – 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).

4. Istnieje możliwość łączenia środków z poszczególnych 
osiedli. Warunkiem niezbędnym jest podpisanie w tej 
sprawie porozumienia przez właściwe Zarządy Osiedli 
i dostarczenie go na 5 dni przed terminem zgłaszania 
wniosków do Prezydenta Miasta Zamość 

5. Informacje o działaniach podjętych w związku z reali-

zacją procedury Budżetu Obywatelskiego Prezydent 
Miasta publikuje na tablicach ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Zamość.

Zgłaszanie projektów 
1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budże-

tu Obywatelskiego może zgłosić minimum 10 miesz-
kańców Miasta Zamość.

2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budże-
tu Obywatelskiego składa się na formularzu zgłoszenia 
projektu do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi 
Interesanta UM lub drogą elektroniczną w formie skanu 
poprawnie wypełnionego formularza na adres: budze-
tobywatelski@zamosc.pl

3. Projekt może dotyczyć wyłącznie osiedla, w którym za-
mieszkuje zgłaszający mieszkaniec miasta.

4. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwo-
ty określonej w § 2 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Zamość (100 tys. zł słownie: stu tysięcy 
złotych na jedno osiedle).

5. Wypełniony formularz projektu składa się w terminie 
do 15 lipca. Decyduje data wpływu.

6. Formularz zgłoszenia projektu jest udostępniony w za-
kładce dokumenty, w Biurze Obsługi Interesanta oraz 
siedzibie zarządu osiedla.

Opinia do zgłoszonych projektów
1. Zgłoszone projekty podlegają zaopiniowaniu przez Ze-

spół do spraw opiniowania projektów powołany przez 
Prezydenta Miasta w drodze Zarządzenia.

2. Zespół do spraw opiniowania projektów przekazuje 
Prezydentowi Miasta ostateczną listę projektów, która 
będzie poddana pod głosowanie mieszkańców w każ-
dym osiedlu Miasta Zamość oraz listę projektów zaopi-
niowanych negatywnie.

3. Listy projektów określone w ust. 3 podaje się do pu-
blicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji 
na tablicach ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Zamość.

Wybór projektu do realizacji
1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy 

w głosowaniu na zebraniach osiedlowych.

http://www.budzetobywatelski.zamosc.pl/dokumenty.html
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Zbliżają się Święta Wielkanocne. To czas w którym od-
wiedzamy nasze rodziny, znajomych, przyjaciół. Nasze 
domy w tym czasie pozostają bez opieki. Bardzo często 
właśnie w tym okresie dochodzi do włamań. Łupem pada 
często dobytek naszego życia. To na co pracowaliśmy lata-
mi w ręce innych przechodzi w ciągu paru godzin. 

Złodziej – włamywacz, wchodzi najczęściej drzwiami. 
Próba wejścia do domu, czy mieszkania przez okno, balkon 
czy piwnicę będzie przez przypadkowego obserwatora 
odebrana jako działanie przestępcze. Włamywacz wybierze 
więc drzwi, w których zamki może otworzyć szybko i bez 
hałasu. Często zdarza się, że nie musi otwierać zamka, bo 
drzwi są otwarte, a gospodarze siedzą przed telewizorem 
i nic nie słyszą. Tymczasem złodziej wchodzi bezszelestnie 
do mieszkania, kradnie torebki i plecaki z przedpokoju, po 
czym przez nikogo niezauważony wychodzi. Pamiętaj, na-
wet będąc w domu czy mieszkaniu, zawsze zamykaj drzwi, 
chwila nieuwagi może nas bardzo drogo kosztować.

Jak ustrzec się przed włamaniem:
1) Najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania 

pieniędzy, biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy 
cudzego mienia stosunkowo szybko znajdują ukryte 
precjoza i pieniądze w różnego rodzaju schowkach.

2) Wychodząc z domu zamknij wszystkie okna i drzwi. 
Czy wiesz, że około 2/3 włamywaczy dostaje się do 
mieszkań przez okno? Nie zostawiaj również kluczy 
w „dobrych schowkach” (pod wycieraczką, za donicz-
ką na oknie, za framugą drzwi) - złodziej zazwyczaj zna 
te miejsca nie gorzej od Ciebie. Wychodząc, nawet na 
krótko, po list do skrzynki czy wyrzucić śmieci - zamykaj 
drzwi na klucz. Złodziej nie potrzebuje wiele czasu, aby 
wtargnąć do Twojego mieszkania.

3) Nie opowiadaj o swoim majątku. Unikaj przygodnych 
znajomości, zwłaszcza zawieranych przy kieliszku, ni-
gdy zaś w ten sposób poznanych ludzi nie zapraszaj do 
swego domu czy mieszkania.

4) Zwróć uwagę na kręcących się po klatkach schodo-
wych i w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj się nimi, za-
pytaj kogo lub czego szukają, przyjrzyj się im, aby zapa-
miętać wygląd. Twoje spostrzeżenia mogą być bardzo 
pomocne przy ustalaniu tożsamości ewentualnych wła-
mywaczy. Przezorność może uchronić przed kradzieżą 
mienie Twoje lub sąsiadów, zadane pytania mogą spło-
szyć potencjalnego złodzieja.

5) Nie wpuszczaj bez uzasadnionych powodów niezna-
nych Ci osób. Sprawdzaj tożsamość i wiarygodność ob-
cych osób, przychodzących do Twojego mieszkania np. 
w sprawie przeglądu instalacji gazowej. Z policyjnych 
doświadczeń wynika, że prawie połowa kradzieży mia-

ła swój początek i źródło w nawiązywanych wcześniej 
tego typu kontaktach. Takie osoby, nawet jeśli same 
nie dokonują kradzieży, mogą przeprowadzać tzw. zło-
dziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, która 
dokonuje włamań.

6) Współdziałaj z sąsiadami w ochronie Waszych miesz-
kań. Zwracaj uwagę także na ich mieszkanie. Podczas 
ich nieobecności interesuj się ludźmi stojącymi pod ich 
drzwiami, zwracaj uwagę na hałasy i niecodzienne od-
głosy dochodzące z klatki schodowej.

7) Wyjeżdżając na dłużej z mieszkania (wczasy, święta, 
odwiedziny u znajomych) nie zostawiaj widocznych 
oznak swej nieobecności. Poproś sąsiadkę, by podlewa-
ła kwiaty, otwierała na krótko okna, opróżniała skrzyn-
kę z korespondencji, wieczorem włączała na jakiś czas 
światło w kuchni lub w którymś z pokoi. 

8) Zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów 
(komputer, telewizor, kamera, itp.), oznakuj je w indywi-
dualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; spo-
rządź listę, a jeżeli to możliwe, również dokumentację 
fotograficzną cennych przedmiotów (biżuteria, antyki, 
cenne obrazy, stare zegarki itp.) - w przypadku kradzie-
ży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania.

9) Ubezpiecz swoje mieszkanie. W przypadku nieszczęścia 
zminimalizujesz swoje straty, poprzez uzyskanie sto-
sownego odszkodowania.

Podinspektor Joanna Kopeć

Aby święta były bezpieczne!
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Obecny system gospodarowania odpadami komunal-
nymi prowadzony jest w oparciu o  ustawę z dnia 1 lipca 
2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Zgodnie z zapisami zawartymi w tzw. 
„ustawie śmieciowej” gospodarka odpadami komunalnymi 
jest obowiązkiem gminy. Szczegóły dotyczące funkcjono-
wania systemu odbioru odpadów komunalnych regulują 
akty prawa miejscowego. 

Obowiązujący aktualnie na terenie miasta Zamościa 
system wywozu odpadów komunalnych rozgranicza nie-
ruchomości na zamieszkałe (budynki mieszkalne) oraz nie-
zamieszkałe (obiekty handlowe, usługowe i produkcyjne). 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych obecny 
system wywozu odpadów obowiązujący od 1 lipca 2013 
roku przewiduje, że opłata za gospodarowanie odpadami 
liczona jest od osoby lub  od  gospodarstwa domowego, 
przy czym za gospodarstwo uznaje się lokal, w którym za-
mieszkują cztery lub więcej osób.

Przypominam, że mieszkańców naszej Spółdzielni obo-
wiązują stawki opłat za odpady komunalne dotyczące za-
budowy wielorodzinnej. Miesięczna stawka w przypadku 
śmieci posegregowanych za jedną osobę wynosi 10,50 zł, 
natomiast za gospodarstwo domowe 38,00 zł. W przypad-
ku odpadów zmieszanych (nie posegregowanych) opłata 
za jedną osobę wynosi 18,00 zł, natomiast za  gospodar-
stwo domowe 60 zł.

Podstawą naliczania opłaty za wywóz śmieci są dekla-
racje oraz korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi składane do Urzędu 
Miasta Zamość. W przypadku zasobów budynków wie-
lorodzinnych taki obowiązek został nałożony na zarząd-
cę nieruchomości. W  zasobach Spółdzielni składane są 
zbiorcze deklaracje i korekty deklaracji za każdy budynek 
mieszkalny oddzielnie. Korekty składane są raz w miesiącu 
i uwzględniają zgłaszane przez mieszkańców zmiany w ilo-
ści przebywających w lokalach osób. Podstawą do obciąże-
nia poszczególnych mieszkań opłatą za wywóz nieczysto-
ści są indywidualne deklaracje i korekty deklaracji składane 
do Spółdzielni przez właścicieli i użytkowników mieszkań. 

Od 1 stycznia 2015 roku miejskim systemem wywozu 
odpadów komunalnych objęte zostały również nierucho-
mości niezamieszkałe. Do końca 2014 roku właściciele nie-
ruchomości niezamieszkałych zobowiązani byli do zawie-
rania indywidualnych umów na wywóz śmieci.

W obecnie obowiązującym systemie wywóz odpa-
dów z nieruchomości niezamieszkałych dokonywany jest 
w oparciu o składane deklaracje oraz korekty deklaracji, 
podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych. 
Aktualnie Spółdzielnia złożyła jedną deklarację zbiorczą 
zawierającą wykaz wszystkich, stanowiących mienie Spół-
dzielni, nieruchomości niezamieszkałych, w  których po-
wstają odpady komunalne. W  zasobach Spółdzielni jest 

12 takich nieruchomości, w których śmieci wytwarza 150 
podmiotów. Głównie są to obiekty handlowe i handlowo-
-usługowe.

Wywozem odpadów komunalnych powstających na te-
renie miasta Zamość zajmuje się wyłonione w drodze prze-
targu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Ustawione w  zasobach Spółdzielni pojemniki na odpady 
komunalne oraz na surowce wtórne są własnością miasta 
Zamość. Obecnie mieszkańcy Spółdzielni korzystają łącz-
nie z  44  kontenerów na odpady. W  zasobach Spółdzielni 
utworzonych zostało 38 tzw. gniazd na surowce wtórne. 
Łączna liczba pojemników na poszczególne frakcje odpa-
dów nadających się do ponownego przetworzenia wynosi 
167 sztuk, w tym: plastiki i odpady wielomateriałowe – 55 
pojemników, papier i tektura – 38 pojemników, szkło białe 
i kolorowe – 65 pojemników oraz 9 pojemników na zużyte 
baterie.

Częstotliwość wywozu poszczególnych pojemników 
wynika z faktycznych potrzeb oraz ustaleń prowadzonych 
na bieżąco przez administracje osiedlowe z pracownikami 
PGK.

Pozostałe odpady podlegające segregacji, a także od-
pady wielkogabarytowe oraz gruz mieszkańcy zobowiąza-
ni są dostarczać indywidualnie do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów. Obecnie na terenie miasta Zamość 
funkcjonują dwa punkty PSZOK: przy ulicy Męczenników 
Rotundy 2 oraz przy ulicy Alei 1-go Maja 16.

W ramach przyjętego na terenie miasta Zamość syste-
mu gospodarowania odpadami komunalnymi, Spółdziel-
nia zobowiązana jest przede wszystkim do pobierania od 
swoich mieszkańców i najemców należnej opłaty, a następ-
nie wnoszenia pełnej kwoty na rachunek Urzędu Miasta 
Zamość. Obowiązkiem Spółdzielni jest również utrzymanie 
czystości przy pojemnikach.

Oceniając różnice pomiędzy funkcjonującym do po-
łowy 2013 roku poprzednim, a  obowiązującym obecnie 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
uważam, że w kwestii samego odbioru śmieci niewiele się 
zmieniło. Istotna zmiana dotyczy przede wszystkim kosz-
tów wywozu, które w przypadku mieszkańców naszej Spół-
dzielni wzrosły o około 30%. Bardzo  pozytywnym zjawi-
skiem stała się jeszcze większa niż dotychczas świadomość 
mieszkańców w  zakresie segregacji odpadów. Świadczy 
o tym przede wszystkim zwiększona liczba pojemników 
na  surowce wtórne oraz zdecydowanie większa często-
tliwość ich wywozu. W tym zakresie należy się wszystkim 
mieszkańcom naszej Spółdzielni uznanie. Tym bardziej, że 
idea segregacji odpadów była  jednym z głównych powo-
dów wprowadzenia nowego systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi.

Krzysztof Krzysztoń

Aktualny system gospodarowania odpadami komunalnymi



Nr 1/2015/Marzec Rok 17 Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

6

Przedmiotem działalności Spółdzielni w 2014 roku, 
zgodnie z jej Statutem, było zaspokojenie potrzeb miesz-
kaniowych członków i ich rodzin poprzez między innymi:

   obsługę i zarządzanie nieruchomościami
   zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
   prowadzenie remontów i konserwacji, użytkowanie 

stałych i tymczasowych obiektów budowlanych
   prowadzenie działalności związanej z kulturą, rekreacją 

i sportem. 

Zasoby Spółdzielni to majątek jej członków i osób 
posiadających odrębną własność do lokali, który po-
wstawał od 1958 roku. Najstarszy budynek mieszkalny 
w zasobach Spółdzielni wybudowany w 1959 r. położony 
jest przy ul. Peowiaków 38, natomiast najmłodszy przy 
ul. Piłsudskiego 10d zasiedlony w 2014 r. Pierwszy pawi-
lon handlowy położony przy ul. Peowiaków 68a i 68b od-
dany został w 1971 r. najmłodszy Smyk oddany w 1999 r. 
Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na powierzchni 
36,1 ha z tego 28,8 ha jest na prawie własności. Zlokalizo-
wany jest na terenie miasta Zamościa z wyjątkiem dwóch 
nieruchomości:

   1 budynek mieszkalny w Radecznicy – 27 mieszkań na 
działce o pow. 1600,00 m2. 

   Współwłasność (1/4) Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowego w Suścu z tego:
• ¼ działki nr 475/10 o pow. 1400,00 m2 - 350,00 m2 

(użytkowanie wieczyste)
• ¼ działki nr 475/8 o pow. 2 600,00 m2 – 650,00 m2 

(prawo własności)
Powierzchnia obsługiwanych spółdzielczych zasobów 

w 2014 r. kształtowała się następująco: 

Na dzień 31.12.2014 r. wynik ujemny na nieruchomo-
ściach mieszkaniowych wyniósł 546 692,21 zł z tego:

   koszty do rozliczenia (wyniki ujemne) – 718  318,14 zł 
(41-nieruchomości)

   przychody do rozliczenia (wyniki dodatnie) + 171 625,93  zł 
(12-nieruchomości).
Wynik ujemny posiada 41 nieruchomości o łącznej po-

wierzchni 175 267,47 m2 , średnia nadwyżka kosztów nad 
przychodami wynosi 0,35 zł/m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania miesięcznie.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami posiada 12 nie-
ruchomości o łącznej powierzchni 41  890,41 m2, średnia 
nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 0,35 zł/m2 
powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie. 

Wynik na pożytkach z nieruchomości wspólnych za 
2014 r. wynosi brutto 78  448,31 zł (opłaty za lokale użyt-
kowe, reklamy, dzierżawę terenów, dodatkowe piwnice). 
Wynik uzyskany z pożytków podlega opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym. Po opodatkowaniu, pożytki z nie-
ruchomości wspólnych w kwocie 63 543,10 zł – mogą być 
przeznaczone na finansowanie kosztów poszczególnych 
nieruchomości w 2015 r., po zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego za 2014 r.

Przychody i koszty oraz wynik na mieniu (lokalach użyt-
kowych, terenach dzierżawionych) w ostatnich trzech la-
tach przedstawia poniższa tabela.

Z przedstawionych danych wynika, że przychody 
w ostatnich trzech latach zmniejszyły o 317 389,10 zł. Spa-
dek przychodów spowodowało powstanie nowych obiek-
tów handlowych w Zamościu, co wpłynęło na mniejsze 
zainteresowanie wynajmem lokali w naszych zasobach. 
Z jednoczesnym spadkiem przychodów Spółdzielnia ogra-
niczyła nakłady remontowe w istniejących obiektach.

Przychody funduszu remontowego w 2014 r. zostały 
wykonane w 97,71% planu rocznego. Przychody z tytułu 
odpisu podstawowego od lokali mieszkalnych zostały wy-
konane w 103,76% planowanych na 2014 r.

   Koszty remontów wykonano w 80,03% i wyniosły 
5 943 047,71 zł. 

   Na dzień 31.12.2014 r. fundusz remontowy wykazuje 
saldo ujemne – 4 933 576,68 zł. 
Po uwzględnieniu kredytu w wysokości 5 442 399,59 zł 

środki do wykorzystania wynoszą 509 122,91 zł. 
Wymieniony kredyt dotyczy 39 budynków w których 

przeprowadzono prace termomodernizacyjne z wykorzy-
staniem premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Wyniki finansowe za 2014 r.

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia 
w m2

ilość 
budynków-
pawilonów

1 lokale mieszkalne 216 896,70 99
2 Miejsca postojowe 261,18 8
3 Pawilony handlowe 8 345,82 8

4
lokale użytkowe 
w budynkach 
mieszkalnych

1 715,34 8

5 lokale wykorzystywane 
na potrzeby własne 1 964,71 6

6 tereny dzierżawione 1 457,73  
  Razem 230 641,48 129

wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r.

przychody 2 464 087,91 2 296 612,63 2 146 698,81

koszty 1 810 513,12 1 965 942,61 1 795 697,23

wynik 653 574,79 330 670,02 351 001,58
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Na dzień 31.12.2014 r. w 37 nieruchomościach wy-
stąpił wynik ujemny to oznacza, że wnoszone opłaty 
przez mieszkańców nie pokryły poniesionych kosztów. 
Na przejściowe finansowanie kosztów remontów w nie-
ruchomościach wykazujących przekroczenie środków 
własnego funduszu remontowego, wykorzystywane są 
środki funduszu nieruchomości osiedlowych oraz nieru-
chomości, które nie wymagają pilnych remontów a mają 
zgromadzony fundusz.

W latach następnych Spółdzielnia będzie nadal realizo-
wała w miarę posiadanych środków na funduszu remon-
towym remonty elewacji, remonty kapitalne dachów, wy-
mianę stolarki okiennej co wpływa na obniżenie kosztów 
eksploatacji (zużycia energii cieplnej) jak również poprawi 
wygląd estetyczny osiedli. W celu docieplenia budynków 
mieszkalnych, Spółdzielnia planuje zaciągnięcie na ten cel 
kolejnych kredytów w PKO.

Stanisława Dziaduszek

Remonty planowane do wykonania w 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia przychody i koszty oraz wynik na działalności Spółdzielni (przed opodatkowaniem) za 
okres od 1.01-31.12.2014 r.

Lp. Wyszczególnienie Koszty  Przychody  Wynik

I Działalność operacyjna:      

1 Usługi remontowo-konserwacyjne Zakładu Konserwacji 860 836,13 871 308,62 10 472,49

2 Usługi sprzętowo-transportowe Zakładu Konserwacji 243 320,23 243 320,23 0

3 Działalność społeczno-kulturalna 40 317,56 14 386,98 -25 930,58

4 Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 21 912 776,02 21 671 467,81 -241 308,21

5 Pozostałe przychody 140 539,96 165 360,84 24 820,88

Razem działalność operacyjna /1-5/: 23 197 789,90 22 965 844,48 -231 945,42

II Pozostałe koszty i przychody operacyjne 79 728,23 436 993,87 357 265,64

III Koszty i przychody finansowe 10,55 257 420,17 257 409,62

Ogółem / I + II + III / 23 277 528,68 23 660 258,52 382 729,84

W miesiącu grudniu 2014 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni 
zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy robót remontowych 
na 2015 r. Zakres rzeczowy planu uwzględnia wnioski z prze-
prowadzonych jesiennych przeglądów zasobów, jak również 
wnioski i sugestie zgłaszane przez mieszkańców w tym za-
kresie. Jest kompromisem potrzeb i możliwości finansowych 
funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.

W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich 
głównymi zadaniami będą roboty termomodernizacyjne 
budynków mieszkalnych tj. ul. Kilińskiego 31, ul. Wspólna 
18, ul. Wąska 3 których szacunkowa wartość robót wynosi 
ok. 1 110 tys. zł. Prace te w całości będą finansowane z kre-
dytu bankowego w ramach Ustawy o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów z dnia 21.XI.2009 r. (Dz. U. nr 223 
poz. 1459). Realizując prace termomodernizacyjne w opar-
ciu o w/w ustawę Spółdzielnia otrzyma premię termo-
modernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w wysokości ok. 163 tys. zł, która pomniejszy 
zaciągnięty kredyt. Kontynuowane będą prace związane 
z remontami balkonów. Prace związane z remontami bal-
konów z konieczności dzielimy na etapy uwzględniając 
możliwości finansowe danych nieruchomości i potrzeby 
w tym zakresie.

Wydatki funduszu remontowego uwzględniają również:
   coroczne przeglądy zasobów wymagane przez Prawo 

Budowlane takie jak: przeglądy instalacji gazowych, 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych, instalacji 
elektrycznych zapewniające bezpieczeństwo.

   remonty chodników, parkingów, klatek schodowych, 
wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, piwnicach.

   spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na 
sfinansowanie prac termomodernizacyjnych.

   koszty działalności Zakładu Konserwacji związane z bie-
żącą konserwacją zasobów.
Szacunkowa wartość robót remontowo-konserwacyjnych 

w 2015 r. wynosi ok. 4 444 tys. zł w tym sfinansowane z kre-
dytu bankowego ok. 1 110 tys. zł Rzeczywistą wartość robót 
określi przetarg na roboty remontowe, który corocznie jest 
ogłaszany przez Spółdzielnię w celu wybrania wykonawców.

Na poszczególnych osiedlach
planujemy wykonać n/w prace:

OSIEDLE PEOWIAKÓW
   Wybrukowanie miejsc pod ławki w nieruchomościach 

ul. Peowiaków 56, 58, 60, 62, 64, 66; Peowiaków 80A;
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   Liniowe poprzeczne odwodnienie chodników przy bu-
dynkach ul. Peowiaków 56, 58, 60, 62, 64, 66; ul. Peowia-
ków 68, 72, 74, 76; ul. Peowiaków 80A.

   Malowanie parterów klatek schodowych w budynkach 
ul. Peowiaków 56, 58, 60, 62, 64, 66.

   Malowanie klatki schodowej w budynku ul. Peowiaków 
80B.

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań.

OSIEDLE KILIŃSKIEGO
   Termomodernizacja budynku /docieplenie/ ul. Kiliń-

skiego 31.
   Remont kominów w budynku ul. Kilińskiego 3A.
   Malowanie klatek schodowych w budynkach ul. Ka-

mienna 7, ul. Redutowa 2, 4.
   Wybrukowanie miejsc pod ławki w nieruchomościach 

ul. J. Piłsudskiego 10.
   Montaż rury oporowej na parkingu przy budynku ul. 

J. Piłsudskiego 10D 
   Wymiana poziomów wodnych w piwnicy budynku ul. 

J. Piłsudskiego 10.
   Wykonanie wywiewek kanalizacyjnych w budynkach 

ul. J. Piłsudskiego 14, ul. Kilińskiego 7.
   Montaż nawiewników w okienkach piwnicznych i klatko-

wych w budynku ul. J. Piłsudskiego 14, ul. Kilińskiego 7. 
   Remont posadzek w wiatrołapach w budynku ul. Kiliń-

skiego 7.
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców prze-

cieków przez złącza płyt WK-70 budynek ul. Kilińskie-
go 42.

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 

OSIEDLA: ORZESZKOWEJ, OBOŹNA,
LUBELSKIE PRZEDMIEŚCIE

   Remont kominów w budynkach ul. Sadowa 4, Ciepła 1, 
J. Piłsudskiego 15A.

   Wybrukowanie miejsc pod ławki w nieruchomościach 
ul. J. Piłsudskiego 19, ul. E. Orzeszkowej 30, 32, 34, 36; 
ul. Oboźna 21.

   Remont nasad kominowych w budynkach ul. J. Piłsud-
skiego 19, 31, 35; ul. E. Orzeszkowej 3, ul. Oboźna 3, 7

   Remont spodów płyt balkonowych w budynku ul. E. 
Orzeszkowej 5

   Remont wiatrołapów w budynkach ul. E. Orzeszkowej 3.
   Montaż nawiewników w okienkach piwnicznych i klat-

kowych w budynku ul. E. Orzeszkowej 15.
   Montaż nawiewników w okienkach piwnicznych w bu-

dynku ul. E. Orzeszkowej 13, 17, 22.
   Remont posadzek w wiatrołapach budynki ul. E. Orzesz-

kowej 13, 17, 22, ul. Oboźna 7 kl. I, II, IV, V, VII; ul. Oboźna 
13 kl. I, II, III; ul. Oboźna 25; ul. Oboźna 31.

   Remont parkingów w rejonie budynków ul. E. Orzesz-
kowej 36, 40; ul. E. Orzeszkowej 5.

   Remont płyt balkonowych w budynku ul. Oboźna 23 kl. 
III, IV.

   Wykonanie okien uchylnych w naświetlach klatek scho-
dowych w budynkach ul. E. Orzeszkowej 19, 21, 23, 30, 
32, 34.

   Malowanie klatek schodowych w budynkach ul. Oboź-
na 9, 27, 27A 

   Remont chodników w rejonie budynków ul. Oboźna 7 
– skos od IV klatki schodowej do ul. Oboźnej; ul. Oboź-
na 31.

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań.
 

BUDYNEK w RADECZNICY – ul. Parkowa 2
   Malowanie klatek schodowych.
   Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym – 

pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 

OSIEDLE REYMONTA 
   Termomodernizacja budynków (docieplenie) ul. Wspól-

na 18, Wąska 3.
   Remont podestów wiatrołapów w budynku ul. Wiejska 3.
   Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV 

w budynkach ul. J. Piłsudskiego 67, ul. Wiejska 7.
   Wybrukowanie miejsc pod ławki przy budynkach 

ul. Wiejska 11, 13, 15, 19, ul. Wąska 11, 16
   Remont nasad kominowych w budynkach ul. Wiejska 

23, ul. Wąska 3, 16 
   Malowanie klatek schodowych w budynku ul. Wiejska 

19.
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców niesz-

czelności na złączach płyt WK-70 w budynkach ul. Wiej-
ska 19, 21, 23.

   Remont płyt balkonowych w budynkach ul. Wąska 16 
kl. IV, V; ul. Wąska 18 kl. V, VI;

   Wykonanie trawiastego boiska w rejonie budynku 
ul. Wiejska 23 

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 

OSIEDLE SZWEDZKA – BRZOZOWA
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców niesz-

czelności na złączach płyt WK-70 w budynkach przy 
ul. Szwedzkiej 21, 31, 33, Brzozowej 20, 26.

   Malowanie klatek schodowych w budynkach 
ul. Szwedzka 31 kl. I-IV.

   Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV 
w budynkach ul. Szwedzka 21, ul. Brzozowa 20.

   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań.
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OSIEDLE LUBELSKA
   Docieplenie ścian szczytowych budynku ul. Lubelska 36.
   Remont nasad kominowych w budynku ul. Lubelska 36
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców nieszczel-

ności na złączach płyt WK-70 w budynku ul. Lubelska 36.
   Montaż nawiewników w okienkach piwnicznych bu-

dynku ul. Lubelska 36. 
   Remont czapek kominowych w budynku ul. Lubelska 36A.
   Wymiana szyb na balkonach w budynku ul. Lubelska 36A.
   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 

Ponadto Miasto Zamość w ramach realizacji budżetu 
obywatelskiego (koszty pokrywa Miasto Zamość) zre-
alizuje na spółdzielczych osiedlach n/w zadania:

   Osiedle Peowiaków – remont drogi dojazdowej od bu-
dynków ul. Peowiaków 76, 78 obok Przedszkola do bu-
dynku ul. Peowiaków 68.

   Osiedle Reymonta – remont ciągu pieszo-jezdnego od 
budynku Spółdzielni Mieszkaniowej do ulicy Okrzei. 

Zarząd Spółdzielni

Przeglądy techniczne mieszkań a bezpieczeństwo
Ustawa Prawo budowlane zobowiązuje właściciela lub 

zarządcę nieruchomości do utrzymywania budynku w od-
powiednim stanie technicznym, dbania o jego estetykę 
oraz poddawania okresowym przeglądom i kontrolom sta-
nu technicznego. 

Przeglądy techniczne zostały podzielone na kilka ro-
dzajów. Co najmniej raz do roku właściciel lub zarządca 
nieruchomości powinien wykonać kontrolę stanu tech-
nicznego budynku, instalacji gazowej oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 
Rzadziej, bo raz na pięć lat powinna być przeprowadzona 
kontrola stanu technicznego budynku połączona ze spraw-
dzeniem jego użyteczności oraz estetyki. W odróżnieniu 
od przeglądu budowlanego wykonywanego co roku, ta 
kontrola powinna obejmować także instalację elektryczną 
i piorunochronną.

W zasobach naszej spółdzielni, w/w przeglądy wykony-
wane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeglądy 
przeprowadzane są w każdym budynku i mieszkaniu przez 
uprawnionych pracowników Zakładu Konserwacji lub fir-
my kominiarskiej. 

Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkal-
nych zobowiązuje użytkownika (właściciela) mieszkania 
do udostępnienia właścicielowi lub zarządcy budynku 
mieszkania w celu dokonania przeglądów wymaganych 
w/w przepisami.

Informacje o przeglądach w naszej Spółdzielni za-
mieszczane się na tablicach informacyjnych na klat-
kach schodowych.

Pamiętajmy, że podstawą bezpiecznego użytkowa-
nia mieszkania jest kontrola stanu technicznego instalacji 
gazowej, która może zapobiec tragedii związanej z wy-
buchem, czy też pożarem. Niekontrolowany wyciek gazu 
o odpowiednim stężeniu w połączeniu z powietrzem sta-

nowi mieszaninę wybuchową. Wystarczy zapalenie świa-
tła lub użycie urządzenia elektrycznego, a może dojść do 
dramatycznego w skutkach wybuchu. Niech będą dla nas 
jedynie przestrogą informacje docierające z mediów o ko-
lejnych wybuchach, których przyczyną była nieszczelna 
instalacja gazowa. 

Dbajmy wspólnie – Spółdzielnia i mieszkańcy o bez-
pieczne użytkowanie mieszkań poprzez realizację zaleceń 
pokontrolnych. Prosimy naszych mieszkańców, aby udo-
stępniali mieszkania i dostęp do instalacji gazowej Spół-
dzielni w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie przeglą-
du nieszczelności na instalacji gazowej, a także dokonywali 
wymiany lub naprawy urządzeń gazowych w mieszkaniu. 

Ponadto zwracamy uwagę naszych mieszkańców, aby 
przy dokonywaniu remontu mieszkań kierowali się nie 
tylko estetyką pomieszczeń, ale przede wszystkim bezpie-
czeństwem zamieszkiwania w nich. Powierzajcie Państwo 
prace remontowe w swoich mieszkaniach, szczególnie na 
instalacji gazowej i elektrycznej osobom, które posiadają 
stosowne uprawnienia w tym zakresie. 

Coraz częściej pracownicy Spółdzielni w trakcie prze-
glądów elektrycznych stwierdzają brak w gniazdkach elek-
trycznych tzw. „zerowania” lub uziemienia, które zabezpie-
cza nas i chroni przed porażeniem prądem np. przez pralkę, 
kuchenkę, żelazko, czajnik elektryczny itp. 

Apelujemy do mieszkańców, aby dołożyli wszelkich sta-
rań i udostępnili swoje mieszkania w celu przeprowadzenia 
przeglądów.

 
W przypadku nieobecności w mieszkaniu, prosimy 
o kontakt telefoniczny:

   przeglądy gazowe i elektryczne pod numerem telefonu 
84 639 20 29

   przeglądy kominiarskie pod numerem telefonu 
84 638 03 45

    w celu ustalenia ponownego terminu przeglądu.

Justyna Pańczyk
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Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy muszą być 
spełnione jednocześnie trzy warunki:

   posiadanie tytułu prawnego do mieszkania – spół-
dzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego, własność, najem, podnajem, użyczenie itp.

   nieprzekroczenie dochodu brutto – od 01.03.2015 r. 
obowiązują nowe kwoty maksymalnego dochodu brut-
to przypadającego na każdą osobę w danym gospodar-
stwie domowym. Dochód brutto w gospodarstwie jed-
noosobowym nie może przekroczyć 125% najniższej 
emerytury tj. 1 540,78 zł oraz 175% najniższej emery-
tury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 100,56 zł 
na każdego członka rodziny 

   powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie 
może przekroczyć:

 dla 1 osoby – 35 m2 + (30% normatywnej pow. użytko-
wej), czyli nie więcej niż 45,50 m2

 dla 2 osób – 40 m2 + (30% normatywnej pow. użytko-
wej), czyli nie więcej niż 52,00 m2

 dla 3 osób – 45 m2 + (30% normatywnej pow. użytko-
wej), czyli nie więcej niż 58,50 m2

 dla 4 osób – 55 m2 + (30% normatywnej pow. użytko-
wej), czyli nie więcej niż 71,50 m2

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również osoby 
posiadające ugodę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie 
spłaty posiadanego zadłużenia z tytułu opłat za mieszkanie.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć 
w biurze podawczym Urzędu Miasta następujące dokumenty:

Pytanie czytelnika:
Czy w budynku wielorodzinnym wyposażonym w czyn-
ną instalację gazową dozwolone jest instalowanie butli 
gazowych w lokalach, jeżeli tak, to jakie warunki winny 
by spełnione przez użytkownika?
Jakie sankcje prawne grożą osobom, które użytkują 
butle gazowe, mimo zakazu ich stosowania (ewentual-
nie niespełnienia warunków ich stosowania)?
Odpowiedź:
Wyjaśnienie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
dla czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
Zgodnie z § 157 ust. 5 w zw. z § 8 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wy-
konywane tylko w budynkach niskich, czyli do 12 m włącz-
nie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokości 

    wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego na obo-
wiązującym druku z potwierdzonymi przez Sp-nię bądź 
zarządcę budynku wydatkami na mieszkanie. 

   deklarację o dochodach z wykazaniem dochodów brut-
to wszystkich członków gospodarstwa domowego 
z ostatnich trzech m-cy kalendarzowych poprzedzają-
cych dzień złożenia wniosku.

   dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego docho-
du (zaświadczenie z pracy lub odcinek od emerytury 
czy renty czy zaświadczenie urzędu pracy, że bezrobot-
ny jest zarejestrowany i pobiera zasiłek) 

    faktury za energię elektryczną za ostatni okres rozlicze-
niowy w przypadku braku centralnie ciepłej wody.
Po otrzymaniu dodatku mieszkaniowego istnieje obo-

wiązek uzupełniania opłat bieżących do pełnej wysokości.

Nowe świadczenie – dodatek energetyczny
O dodatek energetyczny może starać się osoby, które:

   otrzymują przyznano dodatek mieszkaniowy
   są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej za-

wartej z przedsiębiorstwem energetycznym 
   zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elek-

trycznej.
Miesięczna wysokość dodatku energetycznego:

   dla 1 osoby – 11,36 zł m-cznie
   dla 2 - 4 osób – 15,77 zł m-cznie
   dla 5 i więcej osób – 18,93 zł m-cznie

Anna Kołtun

do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. Instalację gazową 
zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej 
się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie 
redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami 
i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz 
z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, 
jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych 
(§ 156 ust. 4 ww. rozporządzenia).
Natomiast jak wynika z § 157 ust. 6 ww. rozporządzenia, 
zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego 
i gazu z sieci gazowej.
Natomiast o każdym fakcie naruszania przepisów Prawa 
budowlanego należy zawiadomić miejscowy organ nad-
zoru budowlanego – powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego. Organ ten, w oparciu o przepisy oraz ocenę 
konkretnego stanu faktycznego, władny jest zająć w kon-
kretnej sprawie decydujące stanowisko oraz podejmie de-
cyzję o wymierzeniu ewentualnej kary w tym zakresie.

Instalowanie butli gazowych w lokalach
Przedruk: http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/76-techniczne/1047-instalowanie-butli-gazowych-w-lokalach.html

Raz jeszcze o DODATKU MIESZKANIOWYM

http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/76-techniczne/1047-instalowanie-butli-gazowych-w-lokalach
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Negatywne skutki dokarmiania gołębi
O negatywnych skutkach dokarmiania gołębi powie-

dziano już chyba wszystko. Szkodliwość takiego zachowa-
nia podkreślają wszyscy zarządcy nieruchomości, służby 
porządkowe oraz sanitarno-epidemiologiczne, a nawet to-
warzystwa ornitologiczne zajmujące się ochroną ptaków. 
Powyższa wiedza wydaje się z pozoru oczywista, a jednak 
wciąż istnieje grupa ludzi, która uporczywie i bezmyślnie 
dokarmia gołębie. Co ważniejsze, ich miłośnicy swoim za-
chowaniem robią więcej szkody, niż pożytku. Niestety ta-
kich osób nie przekonują żadne, nawet najbardziej oczy-
wiste argumenty.

Przypomnę, że ten z pozoru piękny ptak, będący sym-
bolem pokoju, jest jednym z  najpoważniejszych szkodni-
ków zagrażających społecznościom miejskim. Coraz czę-
ściej nazywany „latającym szczurem” gołąb miejski jest 
roznosicielem wielu bardzo groźnych dla 
człowieka chorób. Przenoszące szkodli-
we bakterie, grzyby, a nawet wirusy, 
ptaki te, nie powinny mieć żadne-
go kontaktu z dziećmi. Odchody 
gołębi zawierają fosfor, dlatego 
trwale niszczą ściany i balko-
ny budynków oraz chodniki 
i ławki osiedlowe. Szczegól-
nie uciążliwe są zabrudzenia 
lakierów samochodowych. 
Gołębie odchody pozostawio-
ne na karoserii kilka dni mogą 
spowodować trwałe wżery. 
Wymieniając negatywne skutki 
obecności w naszym otoczeniu 
gołębi miejskich należy zwrócić 
uwagę na bardzo nieestetyczny wy-
gląd pozostawianych przez nie zanie-
czyszczeń. Dodatkowym problemem może 
być duszący fetor, który staje się uciążliwy szczególnie 
w okresie letnim. 

To wszystko sprawia, że zdecydowana większość miesz-
kańców Spółdzielni kategorycznie sprzeciwia się dokar-
mianiu gołębi. Tym bardziej, że oprócz kilogramów różne-
go rodzaju paszy ptaki te  dostają od swoich miłośników 
reszki jedzenia wykładanego na parapetach lub wyrzuca-
nego przez okna. Łatwy pokarm przyciąga bezpańskie psy 
i oczywiście szczury, których na naszych osiedlach również 
zaczyna przybywać. 

A przecież w obowiązującym w Spółdzielni regulami-
nie używania lokali oraz porządku domowego i współżycia 
społecznego mieszkańców w SM Łukasińskiego w Zamo-
ściu w Rozdziale III §12 ust. 2 zawarty jest: „zakaz wyrzuca-
nia czegokolwiek przez okna oraz wykładania na parapetach 
okiennych pożywienia dla ptaków...” . Przypomnę, że wykła-

danie lub wyrzucanie pożywienia w miejscach do tego nie 
przeznaczonych może zostać potraktowane, jako narusze-
nie Art. 145 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi: „kto za-
nieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, 
a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub ziele-
niec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany”.

Jedynym argumentem osób dokarmiających gołębie 
jest potrzeba niesienia pomocy z pozoru słabym stworze-
niom. W rezultacie dostarczając gołębiom pokarm wyrzą-
dzana jest im ogromna krzywda. Z materiałów publiko-
wanych na ten temat przez towarzystwa ornitologicznie 
wynika jednoznacznie, że natura dzikich ptaków pozwala 
im znaleźć pokarm oraz wodę bez udziału człowieka. Od-
zwyczajanie ptaków od potrzeby samodzielnego zdo-
bywania pokarmu czyni je słabymi i podatnymi na różne 

zagrożenia. Ewentualna pomoc polegająca 
na dokarmianiu dzikich gołębi powinna 

odbywać się jedynie podczas ekstre-
malnych warunków pogodowych 

np. silnych mrozów. W takich 
przypadkach dokarmianie 
może być wykonywane je-
dynie w miejscach znacznie 
oddalonych od zabudowań 
np.  w  parkach. Podobna sy-
tuacja dotyczy bardzo wyso-
kich temperatur. Dostarcza-
nie gołębiom w tym okresie 
wody jest zasadne wyłącznie 

wtedy, gdy w odległości około 
dwóch kilometrów nie ma żadne-

go akwenu wodnego. Na szczęście 
rzeka Łabuńka dostarcza zamojskim 

gołębiom wystarczającą ilość wody na-
wet podczas największych upałów.

Moim zdaniem wzorem niektórych polskich miast na-
leżałoby wprowadzić zakaz dokarmiania gołębi poza miej-
scami wskazanymi przez właściciela nieruchomości. Przy-
pomnę, że z inicjatywy radnego Jerzego Nizioła taki zakaz 
został wprowadzony w 2010 roku do Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta Zamość. Nieste-
ty po kilku miesiącach został z tego regulaminu usunięty 
z powodu rzekomej niezgodności z prawem. Motywy dzia-
łań osób zabiegających o  wykreślenie ważnego społecz-
nie i bardzo potrzebnego zapisu w miejskim Regulaminie 
do dzisiejszego dnia są dla mnie niezrozumiałe. Możliwe, 
że przeniesienie wszystkich tzw. dokarmiaczy gołębi na 
rynek Starego Miasta uświadomiłoby zamojskim władzom 
potrzebę ponownego pochylenia się nad tym niezmiernie 
ważnym problemem. 

Krzysztof Krzysztoń
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Obowiązek sprzątania po swoim psie wydaje się oczy-
wisty i na terenie naszego miasta wynika z uregulowań 
zawartych w Rozdziale 5 §7 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. 
Z treści przywołanego przepisu dowiadujemy się, że: „do 
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na-
leży w szczególności natychmiastowe usuwanie zanie-
czyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach 
publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku”. Unikanie tego obowiązku to również 
naruszanie przepisów zawartych w  art.  145 Kodeksu Wy-
kroczeń, który stanowi: „kto zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, 
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzyw-
ny do 500 zł albo karze nagany”.

Wprawdzie coraz większa liczba właścicieli czworono-
gów respektuje uchwalone przez Radę Miasta przepisy, 
jednak wciąż pozostaje 
grupa osób lekcewa-
żących ten obowiązek. 
W konsekwencji nasze 
osiedla w dalszym cią-
gu zanieczyszczane są 
uciążliwymi odchodami. 
Pomijając bardzo istot-
ne względy estetyczne, 
nieczystości odzwierzę-
ce wytwarzają niemiły 
zapach oraz mogą przy-
czynić się do roznoszenia 
wielu groźnych chorób. 
Najbardziej niezrozu-
miałym dla mnie w zachowaniu osób uchylających się od 
obowiązku sprzątania po swoim psie jest brak szacunku 
dla innych ludzi. W końcu wszyscy mieszkańcy mają prawo 
bezpiecznie korzystać z terenów zielonych, a perspektywa 
ubrudzenia sobie obuwia skutecznie od tego odstrasza. 
Problem dotyczy w szczególności bawiących się dzieci, 
które z powodu czyjejś bezmyślności narażone są na bez-
pośredni kontakt z psimi odchodami. Wysłuchując licznych 
skarg i wyrazów oburzenia w tym zakresie zastanawiam 
się, jakich argumentów należałoby użyć, aby wpłynąć na 
właścicieli psów lekceważących ten w sumie bardzo oczy-
wisty obowiązek. Wystarczy odrobina dobrej woli i foliowy 
woreczek, który kupimy już za kilka groszy. Czynność taka 
jest bardzo prosta, a zawinięte szczelnie w worek psie od-
chody możemy wrzucać do zwykłych śmietniczek osiedlo-
wych lub kontenerów na odpady.

Moim zdaniem zdecydowana większość sprzątających 
po swoim psie robi to z poczucia obowiązku wynikają-
cego z wysokiej kultury osobistej. Osobom takim należy 

się najwyższy szacunek, ponieważ wciąż daleko nam do 
europejskich społeczeństw dbających o wspólne dobro. 
Wprawdzie bardzo często i dużo mówimy o tym problemie, 
jednak nasz osobisty udział w tworzeniu czystej, pozba-
wionej psich odchodów przestrzeni jest wciąż niewielki.

Dotyczy to zarówno służb porządkowych odpowie-
dzialnych za egzekwowanie obowiązku sprzątania po 
psie, jak również naszych codziennych zachowań. Rzadko 
widzi się osoby zwracające uwagę innym mieszkańcom 
na niewłaściwe postępowanie w tym zakresie, a w końcu 
problem dotyczy nas wszystkich. Mając prywatną posesję 
nikt nie pozwoliłby na zanieczyszczanie swojego trawni-
ka, a przecież zieleńce otaczające spółdzielcze budynki są 
naszą wspólną własnością. Z oburzeniem patrzymy na od-
zwierzęce zanieczyszczenia, jednak brakuje nam odwagi by 
w końcu czynnie się temu przeciwstawić. Przecież sprząta-
nie po sobie jest czymś jak najbardziej oczywistym, a skoro 

nie może zrobić tego pies, 
powinien to uczynić jego 
właściciel. Nie rozumiem, 
dlaczego część osób 
wstydzi się sprzątania 
po swoich zwierzętach. 
Moim zdaniem większym 
wstydem jest świadome 
zanieczyszczanie prze-
strzeni publicznej, szcze-
gólnie, jeśli odbywa się 
to na oczach innych ludzi, 
często sąsiadów.

Odnosząc się do po-
stawy służb odpowie-

dzialnych za egzekwowanie obowiązującego w tym zakre-
sie prawa niezrozumiałym jest dla mnie dziwny liberalizm 
cechujący Strażników Miejskich. Być może bardziej zdecy-
dowane i częstsze kontrole zakończone mandatami uchro-
niłyby nasze otoczenie od uciążliwych zanieczyszczeń. 
W końcu taki jest cel istnienia służb porządkowych, które 
jako jedyne posiadają w tym zakresie środki bezpośrednie-
go przymusu. Mam tu na myśli możliwość nakładania kar 
finansowych na uporczywie niezdyscyplinowanych właści-
cieli psów.

Być może w niedalekiej przyszłości również do nas do-
trze moda na sprzątanie po swoim psie. Mam nadzieję, że 
wszyscy właściciele czworonogów ulegną takiej modzie 
i staniemy się w tym zakresie częścią europejskiej społecz-
ności. Czekając na ten dzień zwracam się z apelem o więcej 
troski o czystość naszych trawników, na których tak chętnie 
bawią się nasze dzieci i wnuki.

Krzysztof Krzysztoń

Obowiązek na sprzątanie po psie
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Informacja Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w sprawie skutków prawnych ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
dokonał niezależnej analizy prawnej skutków prawnych 
uchwalenia w dniu 12 września 2014 r. ustawy o odwró-
conym kredycie hipotecznym (Dz. U. 2014 poz.1585) 
dla osób uprawnionych ze spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu oraz właścicieli odrębnej własności lokali 
w spółdzielni mieszkaniowej. 

Wprowadzenie w Polsce regulacji prawnych w zakresie 
odwróconego kredytu hipotecznego umożliwi osobom, któ-
rym przysługuje prawo własności albo prawo użytkowania 
wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, uzyskanie dodatkowych środków finansowych 
poprzez odmrożenie kapitału zakumulowanego w nierucho-
mościach w ramach usług świadczonych przez podmioty, 
których działalność jest objęta nadzorem Komisji Nadzoru 
Finansowego lub właściwych organów nadzoru w innych niż 
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Istotą odwróconego kredytu hipotecznego jest bo-
wiem brak obowiązku jego zwrotu do dnia śmierci kredy-
tobiorcy lub, w zależności od przyjętych rozwiązań praw-
nych, do określonego momentu po śmierci kredytobiorcy. 

Potrzebę i cel uchwalenia ustawy wiązać należy z poja-
wieniem się w Polsce usługi spełniającej podobną funkcję 
do umów odwróconego kredytu hipotecznego, która może 
być oferowana przez podmioty nie podlegające nadzorowi 
Komisji Nadzoru Finansowego, a mianowicie tzw. modelu 
sprzedażowego opartego o konstrukcję umowy dożywo-
cia uregulowaną przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny. Umowa ta polega na przeniesieniu 
prawa do nieruchomości na świadczeniodawcę w zamian 
za zobowiązanie się przez niego do wypłaty beneficjento-
wi dożywotniej renty oraz zapewnienie prawa dożywot-
niego zamieszkania w nieruchomości. 

Różnica pomiędzy umową dożywocia a umową 
odwróconego kredytu hipotecznego polega przede 
wszystkim na momencie przeniesienia określonego prawa 
do nieruchomości na świadczenio dawcę oraz na sposobie 
zabezpieczenia interesów spadkobierców beneficjenta. 
W przypadku umowy dożywocia świadczeniodawca na-
bywa prawo do nieruchomości z chwilą zawarcia umowy. 
Dla spadkobierców beneficjenta takiej umowy oznacza to 
całkowitą utratę prawa do nieruchomości. 

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego charaktery-
zuje się natomiast tym, że prawo do nieruchomości zostaje 
przeniesione na instytucję kredytującą dopiero po śmierci 
kredytobiorcy. Zabezpieczenie transakcji stanowi co do za-
sady hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub na okre-
ślonym prawie do nieruchomości. Po śmierci beneficjen-
ta jego spadkobiercy mogą podjąć decyzję o dokonaniu 
spłaty kredytu i zachowaniu prawa do nieruchomości lub 

o przeniesieniu prawa do nieruchomości na instytucję kre-
dytującą. Jednocześnie nawet w przypadku przeniesienia 
prawa do nieruchomości na instytucję kredytującą spadko-
biercom jest przekazywana kwota różnicy pomiędzy war-
tością roszczenia instytucji kredytującej a wartością nieru-
chomości, o ile różnica ta jest dodatnia. Jeżeli natomiast 
beneficjent umowy odwróconego kredytu hipotecznego 
nie ma spadkobierców, nadwyżka ze sprzedaży nierucho-
mości powinna być przekazana, zgodnie z przepisami pra-
wa spadkowego, na rzecz gminy lub Skarbu Państwa. 

Ustawa nie obliguje instytucji uprawnionych do ofe-
rowania usług odwróconego kredytu hipotecznego, a je-
dynie wprowadza taką możliwość. Ustawa nie wprowadza 
również granicy wieku kredytobiorcy, która określałaby, 
jaki kredytobiorca będzie uprawniony do uzyskania od-
wróconego kredytu hipotecznego. 

Uchwalenie ustawy umożliwi wprowadzenie na polski 
rynek finansowy nowej usługi finansowej, dzięki której 
osoby posiadające prawa do nieruchomości, a w szczegól-
ności osoby starsze, uzyskają dostęp do dodatkowego źró-
dła długoterminowego finansowania. 

Do podstawowych założeń ustawy o odwróconym kre-
dycie hipotecznym zalicza się: 

   przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego 
bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy 
na czas nieoznaczony określoną sumę środków pienięż-
nych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, 
a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia za-
bezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetka-
mi oraz innymi kosztami (art. 4 ust. 1 ustawy); 

   kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest wła-
ścicielem nieruchomości lub której przysługuje spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo 
użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być 
również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nie-
ruchomości lub której przysługuje udział w spółdziel-
czym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie 
użytkowania wieczystego; 

   wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróco-
nego kredytu hipotecznego może być zabezpieczona 
wyłącznie przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości 
lub prawie; 

   roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub 
prawa, podlega ujawnieniu w księdze wieczystej; 

   wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego na-
stępuje jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wy-
sokości określonych w umowie odwróconego kredytu 
hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kre-
dytobiorcy; 
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Czas biegnie nieubłaganie, niekiedy odnosimy wra-
żenie że ucieka zbyt szybko. Mijają kolejne dni, przybywa 
nam lat, a wraz z nimi obowiązków. Nasze życie toczy się 
w coraz większym tempie. Może dlatego cieszą nas zbli-
żające się świąteczne chwile kiedy, pomimo wielu przed-
świątecznych obowiązków, cały świat wydaje się zwalniać. 
Jest to czas, kiedy możemy odpocząć od szalonego tempa 
życia codziennego. Chwile, które spędzamy w tym okresie 
z najbliższymi pozwalają „zatrzymać czas”, spojrzeć wstecz 
i poczynić kilka refleksji na temat naszego życia. 

Na czym polega wyjątkowość Świąt Wielkanocnych? 
Jest to najstarsze święto chrześcijańskie, które obchodzo-
ne jest na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa. Wielkie 
nadzieje wiążemy z tym świętem, ponieważ jest ono oka-
zją do rozpoczęcia lepszego życia. Zmartwychwstanie jest 
zwycięstwem życia nad śmiercią, przewagą dobra nad 
złem. Okres Świąt Wielkanocnych jest czasem wyjątkowym, 
magicznym, wypełnionym ciepłem i dobrem. Dlaczego po 
świętach czar pryska, czas zaczyna przyśpieszać i wracamy 
do codziennej, szarej rzeczywistości? Może warto ciepło 
świąt zatrzymać jak najdłużej po to, aby nasze życie było 
piękniejsze. Czasami trzeba tak niewiele. Święta pokazują 
jacy naprawdę jesteśmy. W każdym z nas jest dobro, wraż-
liwość i ciepło, którym możemy dzielić się z innymi. Widząc 
człowieka bezdomnego, w myślach życzymy mu aby jego 
życie nabrało kolorowych barw. Patrząc na osoby chore, za-
stanawiamy się dlaczego muszą tak cierpieć, równocześnie 
mamy nadzieję że ich siła oraz wiara przezwycięży wszyst-
ko. Wybaczenie osobie, która w życiu sprawiła nam ból 
i cierpienie, kromka chleba dla głodującego, powiedzenie 
najprostszych słów do swoich bliskich „dobrze że jesteś”, je-
den ciepły uśmiech. To tak niewiele.

Życie jest bardzo kruche, ponieważ tak wiele może nam 
odebrać. Cieszmy się i  dzielmy radością z innymi, ponie-
waż to właśnie obecność drugiej osoby daje nam siłę do 
działania. To właśnie dla drugiej osoby chcemy budzić się 
rano i zaczynać nowy dzień. „Żyjemy na tyle, na ile istnieje-
my dla innych ludzi. Jesteśmy podobni do kwiatów które pra-
gną rozwinąć pąk, aby ukazać swoje wnętrze, lecz by było to 
możliwe muszą być otoczone światłem i ciepłem. Być może na 

   umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera 
się w formie aktu notarialnego; 

   kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 
30 dni od dnia jej zawarcia. 
Dla osób uprawnionych ze spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu lub właścicieli odrębnej własności 
lokalu w spółdzielni mieszkaniowej uchwalenie w dniu 
12 września 2014 r. ustawy o odwróconym kredycie hipo-
tecznym oznacza możliwość pozyskania dodatkowych źró-

tym właśnie polega tajemnica uzdrowienia, iż jesteśmy wza-
jemnie dla siebie słońcem i kwiatem, który rozkwita w ciepłym 
spojrzeniu, jasnym uśmiechu, w dobrym słowie, w życzliwym 
geście, w serdecznym dotyku i akceptacji bliźniego...”.

Marzena Hubala

deł finansowania. Niemniej decyzja o skorzystaniu z takiej 
możliwości powinna zostać poprzedzona szczegółową ana-
lizą umowy o odwrócony kredyt hipoteczny, oraz ustaleniem 
czy dla danego członka spółdzielni oraz jego rodziny takie 
rozwiązanie okaże się rzeczywiście korzystne. 

dr Jerzy Jankowski 

Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

przedruk fragmentów informacji

Przedświąteczne refleksje

DZIEŃ
Śpiewem ptaków 
obudzony dzień 
głęboko rozmyśla 
co będzie robił 
czy zadumać się 
bezczynnie 
we mgle 
a może wiatrem 
rozgonić obłoki 
by ujrzeć słońce 
na błękitu tle 
a potem radośnie 
zapukać do drzwi 
i szepnąć niespodzianie 
witaj kochanie!

UWIELBIENIE
Ulecz Panie 
okaleczoną duszę 
by modlitwą 
mogła 
wielbić Cię 
każdego 
wschodzącego dnia 
za dotyk słońca 
i życiodajne 
krople deszczu 
za szelest liści 
w powiewie wiatru 
za darowaną 
każdą chwilę 
po życia kres

DROGA
Idę 
drogą ciernistą 
Przełykając 
cierpki smak losu
We mgle 
dostrzegam 
płaszcz nadziei 
Idę 
po kamieniach życia 
mijając 
drzewa rozpaczy 
W szarudze codzienności 
gonię czas.

Eulalia Tomaszczuk
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Dokładnie rok temu 
na łamach niniejszego 
magazynu podjąłem 
próbę przybliżenia za-
gadnień związanych 
z poruszaniem się ro-
werem po drogach 
i chodnikach osiedlowych. Podstawą artykułu były przepisy 
Ustawy prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określają-
ce prawa i obowiązki rowerzystów korzystających z ciągów 
komunikacyjnych. Wprawdzie interpretacja części przepisów 
może wzbudzać niezadowolenie, a nawet sprzeciw użytkow-
ników dwóch kółek, jednak prawo obowiązuje nas wszyst-
kich i warto mieć świadomość konsekwencji wynikających 
z naszego postępowania. Ma to szczególne znaczenie wtedy, 
gdy na osiedlowych ciągach komunikacyjnych robi się tłocz-
no, a wyniku braku dostatecznej wiedzy zaczyna dochodzić 
do kolizji. Brak  świadomości, kto i w takich sytuacjach jest 
uprzywilejowany może powodować niepotrzebną nerwo-
wość, a w skrajnych przypadkach nawet agresję. Swoje sta-
nowisko w tej sprawie opieram na przepisach obowiązujące-
go prawa oraz własnych spostrzeżeniach, gdyż od niedawna 
również jeżdżę na rowerze. Ponieważ najwięcej pytań i wąt-
pliwości dotyczy relacji pomiędzy rowerzystami i  pieszymi 
skupię się na tych dwóch grupach uczestników ruchu.

Bezsprzecznie polskie przepisy prawa w niemal każ-
dym przypadku faworyzują osoby poruszające się pieszo, 
stawiając pieszych w uprzywilejowanej pozycji. Wyjątkiem 
mogą być drogi przeznaczone wyłącznie dla rowerów, ale 
takich w naszym mieście nie znajdziemy. 

Wszystkie tworzone na terenie miasta Zamościa tzw. 
ścieżki rowerowe to element składowy dróg dla rowerów 
i pieszych. Jak sama nazwa wskazuje są to drogi (przeważ-
nie chodniki) na których dopuszczony jest ruch pieszych, 
jak również rowerzystów. 

Istnieją dwa rodzaje takich 
dróg. Najczęściej spotykaną 

drogą jest ciąg komunika-
cyjny podzielony wzdłuż 
na część dla pieszych oraz 
część dla rowerów. Taka 
droga oznaczona jest zna-
kiem pionowym stano-

wiącym kompilację znaków 
C-13 i C-16, na którym na nie-

bieskim tle przedstawione są bia-
łe symbole pieszych i roweru oddzielone pionową kreską. 
Dodatkowo część dla rowerzystów może być oznaczona 
znakami poziomymi P-23 przedstawiającymi symbol ro-
weru. Podzielenie takiej drogi na dwie części ma ułatwić 
komunikację tj. zapobiec kolizji pieszych i rowerzystów. 
W tym przypadku każdy z  uczestników ruchu powinien 

trzymać się w miarę możliwości swojej, wyznaczonej czę-
ści drogi.

Drugim rodzajem jest droga dla rowerów i pieszych, 
na której nie zostały wyznaczone pasy dla poszczególnych 
użytkowników. W takim przypadku piesi, jak również rowe-
rzyści poruszają się po całej szerokości drogi. Taka droga 
oznaczona jest znakiem przedstawiającym symbole pie-
szych oraz roweru oddzielone poziomą kreską.

Najwięcej kontrowersji wśród rowerzystów wzbudza 
przepis art. 33 ust. 1 Kodeksu Drogowego który stano-
wi, że „kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów 
i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym”. Być może zabrzmi to dziwnie, 
ale  obowiązek ustępowania drogi pieszym dotyczy całej 
szerokości drogi, w tym również części wyznaczonej dla 
rowerów. Niedopuszczalne jest domaganie się przez rowe-
rzystów ustępowania im przejazdu nawet na tej części dro-
gi dla rowerów i pieszych, która nazywana jest potocznie 
ścieżką rowerową. Oczywiście obowiązkiem pieszych jest 
poruszanie się w miarę możliwości w taki sposób, aby nie 
hamować ruchu rowerów. Jeżeli jednak zdarzy się piesze-
mu wejść na część dla rowerów rowerzysta powinien się 
zatrzymać i ustąpić drogi pieszemu.

Uprzywilejowaną pozycję pieszych podkreślają rów-
nież przepisy dotyczące strefy zamieszkania. Taką strefą 
objęta jest większość zasobów Spółdzielni. Zgodnie z art. 
11 ust. 5 Kodeksu Drogowego „w strefie zamieszkania piesi 
mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami i mogą 
korzystać całej szerokości drogi”.

Trudną sytuację rowerzystów pogłębiają przepisy do-
tyczące chodników dla pieszych na  których zgodnie z art. 
26 ust. 3 pkt. 3 Kodeksu Drogowego „zabroniony jest ruch 
pojazdów”, w tym również rowerów. Wprawdzie istnieją od 
takiego zakazu wyjątki uregulowane w art. 33 ust. 5 pkt. 1-3 
KD, jednak w praktyce rzadko kiedy mają one zastosowanie.

Oczywiście większość rowerzystów porusza się po 
chodnikach dla pieszych i trudno się takiej sytuacji dziwić. 
Pomimo starań władz miasta i zarządców nieruchomości 
wciąż brakuje ścieżek rowerowych, a jazda zatłoczony-
mi miejskimi ulicami nie należy do najłatwiejszych, a co 
ważniejsze bezpiecznych. Musimy jednak zdawać sobie 
sprawę, że wjeżdżając na chodnik rowerem powinniśmy 
poruszać się wyjątkowo wolno i ostrożnie, bezwzględnie 
ustępując drogi pieszym. Oczywiście starajmy się w miarę 
możliwości korzystać z chodników jak najmniej, wybierając 
drogi, na których dopuszczony jest ruch dla rowerów.

Podsumowując chciałbym zaapelować do pieszych i ro-
werzystów o wzajemny szacunek i  tolerancję w korzysta-
niu z ciągów komunikacyjnych. Tym bardziej, że rowerów 
z każdym rokiem przybywa, a osiągnięcie kompromisu 
i porozumienia leży w naszym wspólnym interesie. 

Krzysztof Krzysztoń

Jazda rowerem po osiedlowych ciągach komunikacyjnych
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Trudno dokładnie określić kiedy powstały podstawy 
akupunktury. Szacuje się, że miało to miejsce ok. 4000-5000 
lat temu. Niezaprzeczalne jest miejsce, w którym się naro-
dziła, czyli Chiny. Praktykę tę, w XVI wieku, sprowadzili do 
Europy Jezuici. W roku 1971 znakomity polski pulmonolog, 
profesor Zbigniew Garnuszewski, zaczął na szeroką skalę 
propagować terapeutyczne nakłuwanie igłami. Efektem 
tego było powstanie Poradni Leczenia Akupunkturą w roku 
1978. Założył on także Polskie Towarzystwo Akupunktury, 
które od tego czasu zajmuje się szkoleniem lekarzy i stara-
niami o uznanie tej metody w całym środowisku medycz-
nym. Wiele badań naukowych potwierdziło skuteczność 
akupunktury, szczególnie w terapii bólu i wzmocnieniu 
odporności. Pacjenci, którzy doświadczyli jej działania, nie 
mają co do tego żadnych wątpliwości.

Jest to metoda leczenia godna polecenia nie tylko ze 
względu na jej ogromną skuteczność w leczeniu trudnych 
przypadków chorób przewlekłych i ostrych, ale także dlate-
go, że praktycznie nie istnieją żadne przeciwwskazania do 
jej zastosowania. Można ją wykorzystać do leczenia dzieci 
od lat 4, kobiet w ciąży, osób starszych, ponieważ przy jej 
stosowaniu nie pojawiają się skutki uboczne. Dzieci młod-
sze niż 4 lata mogą być leczone za pomocą specjalnego 
aparatu do stymulacji punktów akupunkturowych.

Niezmiernie ważny jest także ten aspekt, że tę metodę 
praktykują lekarze. Tak też jest i w Zamościu na Osiedlu SM 
przy ulicy Wiejskiej 2, gdzie gabinet prowadzi doświadczo-

ny internista-kardiolog i akupunkturzysta z Ukrainy Alek-
sander Orłow. Studia ukończył w roku 1997 na Uniwersy-
tecie Użgorodzkim i od tego czasu miał pod swoją opieką 
tysiące pacjentów, którym udzielił skutecznej pomocy. 
Pracuje w Łucku w Szpitalu Miejskim. Od 15 lat wykorzy-
stuje do leczenia akupunkturę, której uczył się na Katedrze 
Refleksoterapii w Kijowie. Od 2008 roku praktykuje w Za-
mościu, gdzie zdobył już spore grono ufających mu pacjen-
tów, którym pomógł wyjść z różnorodnych kłopotów zdro-
wotnych. Specjalizuje się on w leczeniu takich schorzeń 
jak: nerwice, alergie, astma, nerwobóle, migreny, choroby 
przewodu pokarmowego i ginekologiczne, problemy z tar-
czycą, bóle stawów, mięśni, kręgosłupa, a także porażenie 
mózgowe. Do gabinetu można zgłosić się z każdym innym 
problemem. Istnieje także możliwość skorzystania z upięk-
szającego zabiegu korekcji zmarszczek. 

Aleksander Orłow oprócz swoich niewątpliwych kom-
petencji medycznych, posiada także tę zaletę, że jest nie-
zmiernie miłym i wrażliwym na cierpienie pacjentów czło-
wiekiem „ze słowiańską duszą”. Zaskarbił sobie tym uznanie 
i szacunek swoich podopiecznych z Zamościa. Pragnie on 
skutecznie pomóc jak największej liczbie potrzebujących 
ludzi, dlatego wyszedł z inicjatywą, aby mieszkańcy osiedli 
SM, którzy są emerytami lub rencistami mogli skorzystać 
z zabiegów po bardzo atrakcyjnych cenach (40% rabatu). 
Wystarczy okazać ważną legitymację emeryta lub rencisty, 
a następnie poddać się dogłębnej diagnozie i zabiegowi 
przynoszącemu ulgę w cierpieniu. Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z tej oferty. Na wizytę można umówić się 
pod numerem telefonu: 664 944 819. 

Eryk Janicki

Igły w służbie zdrowia
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Kiedy myślę o starości, przypomina mi się anegdota 
opowiedziana mi przez przyjaciółkę. Otóż kiedy miała 5 
lat, za nic nie potrafiła zrozumieć, dlaczego dorośli, składa-
jąc sobie życzenia przy różnych okazjach, zawsze mówią 
o zdrowiu. Ona chciała dostać rowerek... Teraz, w wieku 50 
lat, już zna odpowiedź na tą frapującą zagadkę. Truizmem 
jest mówienie o tym, że zdrowie jest najważniejsze; wszy-
scy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Ale czy wiemy jak 
o nie dbać? I to nie tylko w wymiarze fizycznym (dobrze 
zbilansowana dieta, aktywność ruchowa, higiena osobista, 
unikanie używek itd.), ale także tym „duchowym”? 

W tym aspekcie najistotniejsze wydaje się uświadomie-
nie sobie, że przejście na rentę, emeryturę czy osiągnięcie 

zaawansowanego wieku to nie wyrok, oznaczający ko-
nieczność rezygnacji z przeżywania przyjemności życia. 
Może być wprost przeciwnie. Właśnie wtedy dysponujemy 
bowiem większą ilością wolnego czasu, posiadamy choćby 
mizerne, ale pewne dochody i tylko od nas samych zale-
ży czy zechcemy podążać za swoimi marzeniami, których 
wcześniej nie udało się zrealizować. 

Bardzo przydatne bywa w takich sytuacjach przypo-
mnienie sobie i zapisanie na kartce wszystkich, nawet naj-
bardziej nonsensownych, pragnień, które towarzyszyły nam 
przez całe życie. Następnie należy zacząć planować ich reali-
zację. Jest to skuteczna i wypróbowana metoda psycholo-
giczna, dzięki której zaczynamy patrzeć na siebie i wszystko 
wokół innymi oczyma. Zwracamy wtedy uwagę na sprawy 
naprawdę ważne. Drobiazgi, które często zatruwają nam ży-
cie, przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Niesnaski i kłót-
nie w rodzinie dają się szybko rozwiązać i zastąpić miłością 
i wspieraniem się nawzajem. Myślmy także o przyjaciołach 
i pielęgnujmy relacje z nimi. Zaprośmy ich na wspólny krótki 
„wypad za miasto”, na kolację w domu lub restauracji czy do 
kina. Bądźmy mili i uczynni dla sąsiadów. I nie zastanawiajmy 
się nad tym „czy to wypada?” i co ludzie powiedzą. 

Nie bójmy się zmian! Życie to ciągły ruch, a nie stagna-
cja. Wykorzystujmy odważnie szanse, które podsuwa nam 
los! Wystarczy je zauważyć i nawet jeśli czasem wiąże się to 

z pewnym ryzykiem starajmy się realizować zamierzone cele.
Należy zawsze mówić bliskim o tym co jest dla nas waż-

ne, a także uważnie słuchać, tego co oni chcą nam powie-
dzieć. Dzielcie się swoimi przeżyciami i opowiadajcie in-
nym ciekawe historie z własnego życia. Spróbujcie napisać 
wiersz, a jeśli nie czujecie się na siłach, to prowadźcie pa-
miętnik, w którym codziennie będziecie zapisywali swoje 
przemyślenia i to, co wam się przydarzyło w danym dniu. 

Bądźcie wdzięczni za swoje życie, zdrowie, rodzinę 
i wszystkie dobre rzeczy, które was spotkały. Rozmawiaj-
cie z Bogiem, módlcie się, medytujcie i spędzajcie jak naj-
więcej czasu na łonie natury, podziwiając jej piękno. Jeśli 
jest to niemożliwe, wyjrzyjcie przynajmniej przez okno lub 
wyjdźcie na balkon, aby popatrzeć na majestatyczne drze-
wo, kolorowy kwiat czy księżyc i gwiazdy. Niech potęga 
Wszechświata budzi w was pokorę, wtedy łatwiej jest od-
naleźć w nim swoje miejsce. 

Śmiejcie się często! Także płacz jest dobry, ponieważ dzięki 
niemu możemy się pozbyć negatywnych emocji. Bardzo po-
mocne we wprowadzaniu harmonii i spokoju w nasze życie 
jest zajęcie się twórczością artystyczną. Kluby Seniora, dzia-
łające w ramach SM, mają w tym względzie wiele do zapro-
ponowania. Recytowanie, śpiewanie, malowanie czy zagranie 
choćby maleńkiej roli w przedstawieniu teatralnym działa 
bardzo kojąco na naszą duszę i przywraca chęć do życia.

Także wspólne świętowanie różnych okazji bardzo 
zbliża ludzi i tworzy między nimi więzi, bez których każdy 
człowiek czuje się samotnie i źle. Jesteśmy wszakże istota-
mi ze wszech miar społecznymi. Osobiście uważam, że nie 
jest konieczne serwowanie na tego typu spotkaniach na-
pojów alkoholowych, aby rozluźnić atmosferę i poprawić 
sobie nastrój. To zgubna droga na skróty. Ludzie, którzy 
mają szacunek dla siebie i innych, wcale tego nie potrzebu-
ją, ponieważ potrafią cieszyć się życiem bez tej sztucznej 
i nienaturalnej „pomocy”. 

Na koniec, składając najlepsze Życzenia Świąteczne, 
pragnę podzielić się z Czytelnikami myślą Louis’a L’Amour’a, 
która swoją wymową nawiązuje do Wielkanocy: „Przyjdzie 
czas, kiedy zdawać się będzie, że wszystko już skończone. 
To będzie początek”.

Eryk Janicki

Starość – radość?
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Podstawę prawną uprawniającą Spółdzielnię Mieszka-
niową do prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej stanowi Ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych z dnia 15 grudnia 2000 r. art. 4 ust. 5 zgodnie z którym 
„członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestni-
czyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, 
oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli 
uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi”, jak również 
Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. art. 38 § 1 pkt 
1 stosownie do treści którego „do wyłącznej właściwości Wal-
nego Zgromadzenia należy uchwalanie kierunków rozwoju 
działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej” oraz 
statut spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana 
Łukasińskiego prowadzi działalność społeczną, oświatową 
i kulturalną w oparciu o uchwałę Zebrania Przedstawicieli 

Bardzo nieliczni wśród nas cieszą się zdrowiem. Wiele 
osób jest osłabionych, szczególnie na wiosnę. Istnieją spraw-
dzone sposoby wzmocnienia i zahartowania organizmu.

Metody są proste i skuteczne, wymagają jednak syste-
matyczności oraz odrobiny wysiłku. Dla wzmocnienia od-
porności ważne są: 

   odpowiednio dobrana dieta 
   prawidłowe, przeponowe oddychanie 
   regularny ruch i wysiłek fizyczny 
   regularne hartowanie organizmu 

Ten, kto źle oddycha i nie przyswaja sobie odpowied-
nich ilości tlenu, nigdy nie będzie w pełni zdrowy i odporny 
na infekcje. Przy niedrożnym nosie i oddychaniu przez usta 
organizm otrzymuje 1/4 potrzebnego tlenu. Głębokie od-
dychanie zwiększa pojemność oddechową płuc, zmniejsza 
dolegliwości wieńcowe a także nadciśnienie. Dobrze jest 
wcześnie zaczynać dzień 10-15 minutową gimnastyką przy 
otwartym oknie. Wziąć prysznic, połączony z masażem ca-
łego ciała szczotką (od nóg do góry), zjeść zdrowe śniada-
nie. Warto dobrać odpowiednią dla siebie formę systema-
tycznego ruchu. Należy stopniowo wdrażać organizm do 
wysiłku. Bardzo dobrą formą są spacery a następnie szybki 
marsz na powietrzu. Regularne spacery, marsze i bieganie 
poprawiają nie tylko sprawność fizyczną, lecz także wpły-
wają na pracę mózgu i systemu nerwowego. 

Ważną sprawą w przestawieniu się z okresu zimowe-
go na wiosenny jest oczyszczenie organizmu z toksyn 
i wzmocnienie go. W tym celu warto: 

   pić świeży sok z brzozy, 1-2 szklanek dziennie (zanim 
wypuści liście) 

z 2007 r. i statutu spółdzielni. Podstawowym celem działalno-
ści społecznej, oświatowej i kulturalnej jest realizacja zadania 
statutowego Spółdzielni poprzez zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych, oświatowych i kulturalnych członków i ich rodzin, 
mających na celu upowszechnianie oświaty, sportu, turystyki 
i rekreacji, rozbudzanie zainteresowań artystycznych, kształ-
towanie nawyków do aktywnego spędzenia czasu wolnego.

Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć na 
2015 r. jest zawarty w kalendarzu imprez kulturalno-oświa-
towych i sportowo-rekreacyjnych. 

Działalność prowadzona jest w formie kół zaintereso-
wań, klubów, zajęć o profilu hobbystycznym, zajęć sporto-
wych itp.

W zakres bieżącej działalności społecznej i oświato-
wo-kulturalnej wchodzi:

   pić soki z warzyw (marchewki, buraka i selera)
Picie świeżych soków oczyści organizm, poprawi tra-

wienie, obniży nadwagę, usunie zmęczenie oraz doda 
energii. Soki przywrócą też równowagę kwasowo-zasado-
wą organizmu, a ona stanowi ochronę przed chorobami. 
Wspaniałym źródłem witamin, minerałów i enzymów jest 
pszczeli pyłek kwiatowy. Zmielony pyłek kwiatowy należy 
wymieszać z miodem w proporcji: 2 części miodu + 1część 
pyłku. Spożywa się go 3 x dziennie po 1 łyżeczce do herba-
ty przez miesiąc. Warto też zażywać – Humavit – (preparat 
drożdży, skrzypu i pokrzywy), 2 x dziennie po 3 pastylki - 
po jedzeniu przez miesiąc. 

Przy początku zaziębienia zjadać na kolację kromkę 
razowego chleba z masłem i 7 ząbkami czosnku, wypić 
1 szklankę naparu z kwiatu czarnego bzu i lipy z 1 łyżką 
miodu, sokiem z 1/2 cytryny, szczyptą imbiru, cynamonu, 
zmielonego tymianku i 4 zmiażdżonych goździków. Szyję 
i dekolt obłożyć świeżymi, zmiażdżonymi i ogrzanymi liść-
mi kapusty i owinąć flanelą. 

W razie choroby należy dużo pić: wody z cytryną i mio-
dem, herbatek z czarnego bzu, lipy, mięty, głogu, rumian-
ku. Należy często wietrzyć mieszkanie i jeść lekkie posiłki

Bardzo silnym naturalnym antybiotykiem jest czosnek. 
Mieszanka chroniąca przed przeziębieniem:
Zemleć w maszynce 10 średnich, obranych główek czo-

snku razem z 1,5 kg cieniutko obranych cytryn i wymieszać 
ze szklanką miodu. Codziennie zjadać1 łyżkę. 

Warto pracować na poprawę i utrzymanie zdrowia.

Ewa Rogowska

Jak wzmocnić organizm na wiosnę?

Działalność społeczno-kulturalna
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   organizacja zajęć w stałych sekcjach zainteresowań,
   organizacja imprez plenerowych na terenie Spółdzielni, 
   udział w organizowanych konkursach, imprezach spor-

towo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób doro-
słych, zawodach, turniejach, spotkaniach i akcjach spo-
łecznych. 

Działalność społeczno-kulturalna w Spółdzielni 
Mieszkaniowej prowadzona jest w n/w placówkach: 
Osiedle Planty 

   Świetlica Osiedlowa ul. Peowiaków 68 A:
 Środowiskowe Ognisko TPD: poniedziałek – piątek 

godz. 12.00-17.00 
 Wychowawca Karolina Mazurkiewicz 

   Klub Seniora „Pogodnej Jesieni” ul. Peowiaków 62: 
czwartek godz. 15.00-17.00

 Kierownik klubu Małgorzata Bender 
   Modelarnia ul. Peowiaków 60: wtorek, piątek godz. 

15.00-18.00, sobota godz. 11.00-15.00
 Instruktor Andrzej Niezgoda 

   Koło Wędkarskie „Padwa” ul. Peowiaków 62: wtorek – 
środa godz. 15.00-18.00

 Prezes Artur Szopa

Osiedle Orzeszkowej i Kilińskiego
   Świetlica Osiedlowa ul. Orzeszkowej 28:

 Środowiskowe Ognisko TPD: poniedziałek – piątek 
14.00-19.00

 Wychowawca Barbara Kwiatkowska 
   Klub Seniora „U Waleriana”: środa 16.00-18.00

 Kierownik Klubu Krystyna Milczuk
   Sekcja Brydża Sportowego: wtorek, piątek 9.00-13.00

 Przewodniczący Sekcji Jerzy Chlebiński
   Osiedlowy Klub Sportowy przy ul. Oboźnej 19 

 zajęcia sportowe: wtorek 18.00-19.30, czwartek 15.15- 16.45

Osiedle Reymonta
   Świetlica Osiedlowa ul. Wiejska 17,

  „MUZYKOWO”: środa 16.00 -18.00
 Instruktor Marta Kułaj-Wyszyńska
 – zajęcia taneczne poniedziałek 16.00 – 17.00
 Instruktor Anna Antoszczak
 spółdzielczy klub wolontariatu „Pomocna Dłoń” 
 Koordynator Maria Typiak

   Siłownia Kulturystyczna „Gryf ” przy ul. Wiejska 17:
 Instruktor Zbigniew Daniłowicz
 poniedziałek, środa, piątek 16.30- 21.00, wtorek, czwar-

tek 18.00 - 21.00

Multimedia Polska

Artykuł sponsorowany
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Wędkarze z koła przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Waleriana Łukasińskiego rozpoczynają nowy sezon węd-
karski. W bieżącym roku oficjalne otwarcie sezonu węd-
karskiego 2015 odbędzie się dnia 3 maja nad rzeką Wieprz 
w miejscowości Nielisz. Nie oznacza to jednak, że musimy 
czekać z wędkowaniem do tego właśnie dnia, szczególnie 
gdy za oknem piękna słoneczna pogoda, którą najlepiej 
cieszyć się właśnie nad wodą na łonie przyrody. 

Jak co roku na wiosnę wędkarze wyruszą na sprzątanie 
łowisk, na których nie brakuje śladów „cywilizacji”, a może 
właśnie braku „cywilizacji” w postaci dużej ilości śmieci.

Na wszystkie imprezy Zarząd Koła PZW zapewnia trans-
port, a na zakończenie dla wszystkich uczestników mały 
poczęstunek. Dla najlepszych przewidziano nagrody.

Zachęcamy czytelników do uczestniczenia w przedsta-
wionych zawodach.

W tym miejscu chciałem przekazać krótki raport z im-
prez wędkarskich, które odbyły się w ubiegłym roku.

W zawodach: Podlodowe Mistrzostwa Koła nad zale-
wem Zamość, Otwarcie sezonu na rz. Wieprz, Spławiko-
we Mistrzostwa Koła w Krynicach, Puchar Prezesa Koła 

Rok 2015 jest szczególny dla wędkarzy naszego koła, 
ponieważ w tym roku będziemy obchodzić jubileusz 65-le-
cia powstania naszego koła. Główną uroczystość zaplano-
waliśmy na dzień 16 sierpnia tego roku nad zbiornikiem 
wodnym w Krynicach. W programie obchodów znajdą się 
oczywiście zawody wędkarskie, ale przewidziano również 
spotkanie rodzinne przy ognisku i grillu z nastrojową mu-
zyką w tle. Na to spotkanie serdecznie zapraszamy wszyst-
kich sympatyków koła i miłośników wędkarstwa, bliższe 
szczegóły będą podane w formie ogłoszeń w Internecie 
oraz na tablicach ogłoszeń.

„PADWA” w Krynicach, Wycieczka nad Wisłę do Annopola, 
Towarzyskie zawody nocne w Krynicach, zawody dla ekipy 
sprzątającej Krynice, spinningowe mistrzostwa koła w Mat-
czu nad Bugiem, Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. W. Łukasińskiego w Zamościu na zbiorniku w Jacni oraz 
zakończenie sezonu w Tarnogórze gościło 120 zawodni-
ków w tym 104 seniorów, 5 kobiet, 6 juniorów i 5 kadetów. 
Porządku i uczciwej rywalizacji pilnowało 19 sędziów. W za-
wodach o Puchar Prezesa koła „Padwa”, Spławikowych mi-
strzostwach koła oraz Spinningowych mistrzostwach koła 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na zajęcia z tenisa stołowego, zajęcia te odbywają się we wtorki o godz. 
18.00 – 19.30 oraz czwartki o godz. 15.15 – 16.45. Dla najmłodszych mamy do zaoferowania naukę gry w warcaby, 
szachy, oraz różnego rodzaju gry planszowe. Od kwietnia (przy sprzyjającej pogodzie) zajęcia będą miały formę 
rozgrywek sportowych na naszych terenach rekreacyjnych przy Łabuńce. W kolejnych miesiącach planujemy ro-
zegranie turniejów osiedlowych, międzyosiedlowych oraz organizację rajdu rowerowego.

Damian Morawski

Wędkarze u progu nowego sezonu

Na bieżący rok Zarząd Koła zaplanował następujące imprezy wędkarskie.

Lp. Data Rodzaj imprezy Łowisko Adnotacje

1. 03.05.2015 r. Otwarcie sezonu rz. Wieprz GP startowe

2. 17.05.2015 r. Spławikowe Mistrzostwa Koła zb. Krynice
Majdan Sopocki GP startowe

3. 14.06.2015 r. Puchar Prezesa Koła „PADWA” zb. Jacnia, Zamość GP

4. 11-12.07.2015 r. II Nocne Zawody Koła Padwa ZB. Krynice GP startowe

5. 16.08.2015 r. Jubileusz 65 lat Koła zb. Krynice

6. 20.09.2015 r. Puchar Prezesa S-ni Mieszk.
im. W. Łukasińskiego zb. Krynice GP

7. 18.10.2015 r. Spinningowe mistrzostwa Koła
Zakończenie sezonu. rz. Bug GP startowe
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najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy. 
W zawodach o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
nagrody ufundowała Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. 
Łukasińskiego w Zamościu. Poza planowanymi imprezami 
odbyły się zawody dla ekipy sprzątającej zbiornik Krynice 
pod nazwą „Sprzątanie Świata” w których brało udział 7 za-
wodników. Spośród uczestników wszystkich imprez węd-
karskich zostali wyłonieni zdobywcy tytułu „Wędkarz roku 
2014 koła Padwa” w poszczególnych kategoriach. W se-
niorach Zenon Grzewiński, w juniorach Przemysław Szopa 
oraz kadet Martyna Ostasz. Zostali oni nagrodzeni pucha-
rami i dyplomami.

Zarząd Okręgu PZW w Zamościu jak co roku zrobił 
promocję dla nowych wędkarzy pod nazwą „WĘDKUJ ZA 
GROSZE” skierowaną do: dzieci i młodzieży oraz czynnych 

zawodowo nauczycieli. Ze szczegółami wymienionej pro-
mocji można zapoznać się w siedzibie naszego koła ul. 
Peowiaków 62 (piwnica) czynnej w każdy wtorek i środę 
w godzinach od 15 do 18. Okręg zamojski organizuje wiele 
imprez wędkarskich dla dzieci i młodzieży, w których nie-
jednokrotnie może brać udział również młodzież nie zrze-
szona w PZW. Bliższych informacji można zasięgnąć u pre-
zesa koła kol. Artura Szopy pod numerem tel. 502 686 602 
lub www.pzw.org.pl/prezentacje_www/padwa/.

Zdrowych, pogodnych, spędzonych w gronie rodzinnym
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 
Prezes koła PZW „ZAMOŚĆ – PADWA”

Artur Szopa 

Zostań gwiazdą 40. Zamojskiego Lata Teatralnego!
Zamojski Dom Kultury i warszawski Teatr Ochoty ogłaszają 
casting do spektaklu „Romeo i Julia” w reżyserii Igora Gorz-
kowskiego, którego premiera będzie 28 czerwca 2015 roku 
na 40. Zamojskim Lecie Teatralnym.

POSZUKUJEMY PAŃ I PANÓW W RÓŻNYM WIEKU
I RÓŻNYCH PROFESJI! MŁODZIEŻ OD 15. ROKU ŻYCIA!

Zawsze marzyłeś, aby stanąć na scenie w świetle reflekto-
rów? Jeśli tak, nie czekaj! Zgłoś się! Nie masz doświadczenia 
scenicznego? Żaden problem! Daj się porwać przygodzie 
i dołącz do obsady aktorskiej spektaklu „Romeo i Julia”! 
Wystarczy, że jesteś dyspozycyjny i masz dużo pozytywnej 
energii oraz chęci działania.

CASTING ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 22-23 KWIETNIA 2015 R. 
W GODZ. 10.00-18.00 W SIEDZIBIE ZAMOJSKIEGO DOMU 
KULTURY PRZY UL. PARTYZANTÓW 13 W ZAMOŚCIU.

Poszukujemy osób do ról: Julii Capuleti, Romea Montecchi, 
Rosalindy, Mercutia, Benvolia, Tybalta, Parysa, Marty pia-
stunki Julii, Pani Capuleti, Pana Capuleti, Pani Montecchi, 
Pana Montecchi i Ojca Laurentego. 

Aby wziąć udział w castingu, należy przygotować wybrany 
przez organizatorów fragment dramatu. Po teksty zaprasza-
my od 1 kwietnia 2015 r. do Zamojskiego Domu Kultury. Na 
casting obowiązują zapisy! Na zgłoszenia czekamy w Zamoj-
skim Domu Kultury: osobiście (ul. Partyzantów 13), telefonicz-
nie (84 6392021/22), adres mailowy (artyst@zdk.zamosc.pl).
Prosimy o podanie danych: imię i nazwisko, wiek, zawód, 
nr telefonu kontaktowego i ew. adres mailowy. Osoba od-
powiedzialna – instruktor ZDK Marta Czerwieniec.

Nowy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy spotkaniami opłat-
kowymi w klubach seniora „U Waleriana” i „Pogodnej Jesie-
ni”, podczas których nie zabrakło życzeń, poczęstunku oraz 
wspólnego kolędowania.

W dniu 28 stycznia 2015 r. w świetlicy osiedlowej przy 
ul. Orzeszkowej 28 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 
„Ciekawy Człowiek”. Gościem spotkania była Pani Ewa 
Rogowska, która opowiedziała o naturalnych metodach 
wspomagania zdrowia.

W dniu 23 stycznia 2015 r. w Klubie Seniora „Pogodnej 
Jesieni” z okazji Dnia Babci i Dziadzia odbyła się akade-
mia z udziałem dzieci ze świetlicy TPD przy ul. Peowiaków. 
Dzieci przygotowały dla seniorów krótką część artystyczną 
i piękne laurki.

W dniu 28 lutego 2015 r. w Klubie Seniora „U Waleriana” 
odbyła się akademia poświęcona kobietom z okazji ich 
święta. Dzień Kobiet uświetnił występ mężczyzn – człon-
ków klubu seniora oraz zespół wokalny „Walerianki”.

Wydarzenia kulturalne 2015

mailto:artyst@zdk.zamosc.pl
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W dniu 21 marca 2015 r. odbyły się zawody „Modeli Ba-
lonów na Ogrzane Powietrze” na osiedlu Planty. Do za-
wodów przystąpiło 13 zawodników. Każdy z zawodników 
prezentował po dwa loty. Organizatorem zawodów był Ae-
roklub Ziemi Zamojskiej i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
Waleriana Łukasińskiego Zamościu.

26 marca 2015 r. w pomieszczeniu Klubu Seniora „Pogod-
nej Jesieni” przy ul. Peowiaków 62 odbyło się spotkanie 
ze stomatologiem Panią Małgorzatą Górską. Spotkanie 
odbyło się w ramach akcji profilaktyki stomatologicznej. 
Temat spotkania: Poprawa estetyki uśmiechu oraz higiena 
i profilaktyka uzupełnień protetycznych.
 
Informujemy, że w ramach prowadzonej działalności spo-
łeczno-kulturalnej, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łuka-
sińskiego w Zamościu zawarła porozumienie o współpracy 
z Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
Intencją porozumienia jest ustalenie zasad współpracy 
w zakresie wspólnych działań edukacyjnych, kulturalnych 
i oświatowych związanych z aktywizacją społeczną dzieci, 
młodzieży i osób starszych oraz nawiązanie więzi i kontak-
tów z mieszkańcami osiedli spółdzielczych.
W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić 
dzieci wraz z opiekunami na imprezę pt. „Wiosna w po-
ezji”. Impreza odbędzie się w świetlicy osiedlowej przy 
ul. Orzeszkowej 28 w dniu 18 kwietnia 2015 r. godz. 
10.00. W programie imprezy wspólne czytanie utworów 
Wandy Chotomskiej i Agnieszki Frączęk.

Każdy ma coś – co może dać innym
Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” działający przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Za-
mościu, nadal działa aktywnie. Jesteśmy grupą tworzoną 

W dniu 12.03.2015 r. dokonano wyboru Zarządu Osie-
dla Orzeszkowej-Reymonta na 4-letnią kadencję.

Przewodniczącą Zarządu Osiedla została ponownie Ja-
nina Gąsiorowska.

W skład Zarządu weszły następujące osoby:
1. Maria Kozak
2. Helena Kasprzyk
3. Ryszard Zawadzki
4. Tadeusz Jarosz
5. Janusz Grzejszczak
6. Zenon Łaba

Na prośbę Zarządu, Daniel Czubara – redaktor naczelny 
„Gazety Zamojskiej”, aktywny mieszkaniec naszego osie-

głównie przez młodzież. Chcemy pomagać, mamy to głę-
boko wpisane w naturę. Otwarcie drzwi mieszkań, w któ-
rych gości ból, samotność i cierpienie, to nasz główny cel. 

Każda pora roku niesie ze sobą inną wartościową motywację 
do pomagania drugiemu człowiekowi. Wiosna, czas budzą-
cej się przyrody, ciepła, czas otwartych okien i... może serc? 

Spragnieni słońca i kontaktu z naturą wychodzimy z do-
mów. Ławki na osiedlu wreszcie się przydają, ale czy dla 
wszystkich ? Czy chory sąsiad sam potrafi zejść ze scho-
dów, by dojść do niej i usiąść ? Może trzeba mu pomóc?

Wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, który potrzebuje 
pomocy to nasz bezwzględny obowiązek. Obowiązek, któ-
ry przynosi wiele korzyści zarówno osobie potrzebującej, 
jak i tej pomagającej. Nasze osiedle jest naszym domem, 
bądźmy więc uczuleni na samotność naszych sąsiadów. 
Nie pozwólmy, aby ktokolwiek czuł się opuszczony. Tam, 
gdzie nie dotrze wolontariusz dotrzyjmy sami. Wolontariat 
uczy postawy służebnej wobec drugiego człowieka. 

Warto pielęgnować to zachowanie po to, by solidaryzm 
społeczny stał się realnym działaniem i przejawiał się na 
wielu płaszczyznach życia społecznego.

Zapraszamy ludzi o otwartych sercach do współpracy 
w wolontariacie „Pomocna dłoń”

Na zgłoszenia od Państwa czekają pracownicy
Spółdzielni pod nr tel. 84 638 03 34 

Koordynator Klubu Wolontariatu

dla, zgodził się pełnić funkcję rzecznika za co Panu Danielo-
wi serdecznie dziękujemy. Nowy Zarząd odbył już pierwsze 
zebranie wyznaczając sobie kierunki działania.

W dalszym ciągu Zarząd zwróci szczególną uwagę na 
współpracę ze szkołami oraz innymi placówkami oświa-
towo-wychowawczymi, na sprawy bezpieczeństwa, ładu 
i porządku, pracując na rzecz Osiedla i jego mieszkańców. 
Przypominamy, że Zarząd pełni dyżury wspólnie z Policją 
i Strażą Miejską w każdy czwartek od godziny 1700 do 1830 
w siedzibie Zarządu Osiedla mieszczącego się w budynku 
J. Piłsudskiego 33 (administracja SM)

Przewodnicząca Zarządu 

Janina Gąsiorowska

Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta
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