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Dlaczego powinniśmy segregować odpady?
Segregacja odpadów powstających
w naszych gospodarstwach domowych
wydaje się czymś jak
najbardziej oczywistym, jednak statystyki pokazują że wciąż
produkujemy
zbyt
wiele tzw. odpadów
zmieszanych. Średnio w roku mieszkaniec naszego kraju
wytwarza około 300 kg odpadów, z czego aż 90% trafia
na wysypisko. Warto zastanowić się nad przyczyną takiego stanu rzeczy, a przede wszystkim odpowiedzieć sobie
na pytanie dlaczego i jak bardzo powinno nam zależeć na
segregowaniu śmieci oraz czy uczestnictwo w segregacji
odpadów jest bardziej wynikiem naszej społecznej świadomości, czy ekonomicznym przymusem.
Skupiając się na wypowiedziach towarzyszących
wdrażaniu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach trudno oprzeć się wrażeniu, że segregacja odpadów to przede wszystkim uciążliwy obo-

wiązek narzucony nam przez Unię Europejską. Co więcej,
za uchylanie się od tego obowiązku każdy z nas wkrótce
zmuszony będziemy płacić z własnej kieszeni dotkliwe
kary finansowe. Tak właśnie to postrzegam, ponieważ
czym jak nie karą będzie wprowadzanie wyższej (o około 50%) opłaty za odbiór śmieci nieposegregowanych
dla osób, które do ogólnego pojemnika wrzucą butelki
lub gazety. Niedorzeczność wchodzących wkrótce w życie przepisów polega na tym, że zgodnie z opinią osób
wdrażających nowe zasady podstawą do zastosowania
wyższej opłaty może być np. fakt znalezienia w ogólnym
kontenerze śmieci nieposegregowanych. Ktoś mi odpowie, że przecież wystarczy segregować odpady by płacić
mniejszą stawkę i zamieszkując w budynku jednorodzinnym mógłbym się z taką opinią zgodzić. Niestety w przypadku budownictwa wielorodzinnego, gdzie kontenery
są ogólnie dostępne wystarczy jeden uparty mieszkaniec
lekceważący ten obowiązek by zniweczyć trud segregujących odpady pozostałych mieszkańców nieruchomości. Wprawdzie zróżnicowanie opłat w taki sposób, aby
premiowane były osoby segregujące odpady narzuca
art. 6 ust 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
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w gminach, to jednak trudno mi zrozumieć dlaczego
osoby wdrażające ten przepis stawiają mieszkańców
budownictwa wielorodzinnego na z góry przegranej pozycji. Na przeprowadzonym pod koniec ubiegłego roku
spotkaniu konsultacyjnym w sprawie wdrażania nowej
ustawy jedna z zamojskich Radnych stwierdziła, że jest
to problem wyłącznie Spółdzielni i jeżeli spółdzielcy chcą
płacić mniej, to niech nawzajem siebie pilnują. Trudno mi
się z taką opinią zgodzić ponieważ sam segreguję odpady i zdecydowanie protestuję przeciwko wprowadzaniu
w tym zakresie odpowiedzialności zbiorowej. Nie wyobrażam sobie również swojego uczestnictwa w całodobowych dyżurach przy kontenerze. Obserwując toczącą się
w tym temacie dyskusję odnoszę wrażenie, że prawdziwy
sens segregacji odpadów został zepchnięty na margines
przez nałożony ustawowo na władze miast obowiązek
wynikający z unijnych norm i dyrektyw.
A może zamiast straszyć społeczeństwo grożąc mu
wysokimi opłatami należałoby przypomnieć istotę segregacji odpadów powołując się na oczywiste, lecz nie
zawsze wprost wymierne finansowo korzyści. Być może
taka forma dialogu ze społeczeństwem byłaby bardziej
pożądana, skuteczna, a przede wszystkim społecznie akceptowana.
Korzystając z okazji pragnę przypomnieć, że selektywna zbiórka jest źródłem darmowych surowców, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej dużo
mniejszych nakładów (energii, surowców itp.) niż w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne.
Powyższe dotyczy głównie odpadów opakowaniowych,
które stanowią przeważającą część wytwarzanych przez
nas śmieci. Przykładem może posłużyć recykling papieru, który pozwala ograniczyć (dzięki ponownemu
przetworzeniu makulatury) zużycie energii, wody oraz
zanieczyszczeń trafiających do atmosfery. Zebranie
i przetworzenie jednej tony makulatury może uchronić
17 drzew.
Podobnym przykładem może posłużyć recykling opakowań szklanych, ograniczający wydobycia surowców
naturalnych niezbędnych do produkcji szkła (piasku, wapienia, sody itp.). Zmniejszenie wydobycia tych surowców
w znaczącym stopniu wpływa na powstrzymanie degradacji naszego środowiska. Proces recyklingu szkła to również
ograniczanie zużycia energii, wody, zanieczyszczeń powie-
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trza, a przede wszystkim uciążliwych odpadów produkcyjnych.
Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska komunalne. W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów żywotność składowiska wydłuża się nawet
o 50 %. Jest to niezmiernie ważny argument, ponieważ
koszty utrzymania obecnych oraz budowy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle rosną. Warto dodać, że
plastikowa butelka na napoje tzw. pet może rozkładać
się w glebie nawet 500 lat. Co gorsze procesowi rozkładu
towarzyszy powolne uwalnianie do gleby i wód gruntowych szkodliwych dla człowieka związków chemicznych.
Ponieważ zdrowie stanowi dla każdego z nas najwyższe dobro należy spojrzeć na segregację śmieci również
przez pryzmat tzw. odpadów niebezpiecznych charakteryzujących się wysokim stopniem szkodliwości toksycznej.
Segregacja i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
(np. akumulatorów, baterii, świetlówek itp.) ma ogromne
znaczenie z punktu widzenia ochrony naszego zdrowia,
a nawet życia. Powyższe dotyczy także bezpieczeństwa
zdrowotnego przyszłych pokoleń których los jest dzisiaj
w naszych rękach.
Wprawdzie dla zdecydowanej większości mieszkańców
podane informacje są oczywiste to jednak nie każdy z nas
czuje potrzebę zaangażowania w niezmiernie ważny społecznie proces recyklingu odpadów. A przecież segregacja śmieci na poziomie naszych gospodarstw domowych
nic nas nie kosztuje. Co ważniejsze oddzielanie szkła, plastiku czy makulatury jest bardzo prostą czynnością wymagającą od nas wyłącznie wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie.
Podejmując próbę odpowiedzi na zadane wcześniej
pytanie osobiście wolałbym, aby segregacja odpadów była
przede wszystkim efektem naszej społecznej świadomości,
a dopiero w dalszej kolejności ekonomicznym przymusem.
Jestem przekonany, że mieszkańców naszej Spółdzielni nie
trzeba do niczego zmuszać, ponieważ segregowaliśmy, segregujemy i będziemy w dalszym ciągu segregować odpady głównie z poczucia społecznego obowiązku oraz troski
o los naszych dzieci i wnuków.
Krzysztof Krzysztoń
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Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2012 r.
1. Działalność Spółdzielni za 2012 r. zamknęła się wynikiem finansowym (netto) w wysokości 866 865,03 zł.
Na kwotę wykazanego wyniku składają się:
• usługi rem.-kons. Zakładu Konserwacji + 6 605,67 zł,
• działalność społeczno-kulturalna
- 30 467,20 zł,
• pozostałe przychody
+ 16 432,92 zł,
• pozostałe koszty i przychody operacyjne
+ 68 357,68 zł,
• przychody i koszty finansowe
+293 059,84 zł,
RAZEM:
353 988,91 zł,
• eksploatacja nieruchomości mienie, pożytki,
do opodatkowania
+735 208,12 zł,
OGÓŁEM:
1 089 197,03 zł,
• podatek dochodowy
222 332,00 zł,
• wynik netto
+ 866 865,03 zł.
Wynik dodatni z działalności Spółdzielni za 2012 r. zostanie przeznaczony na sfinansowanie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych w 2013 r., po zatwierdzeniu
sprawozdania za 2012 r.
2. Koszty i przychody Zakładu Konserwacji kształtowały się następująco:
a) Usługi zewnętrzne remontowe – 12 638,10 zł.
b) Usługi remontowe (f. remontowy) – 815 526,94 zł.
c) Usługi transportowe – 81 583,18 zł.
d) Koszty sprzętu lekkiego 160 117,89 zł.
e) Koszty odśnieżania – 178 900,79 zł.
Koszty zakładu konserwacji zostały wykonane w 80,27%.
3. Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej za 2012 r.
wynoszą 162 131,55 zł., wykonane zostały w 96,25% planu
rocznego.
Koszty w wysokości 119 765,15 zł. rozliczono w ciężar
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 0,05 zł/m2
p.u. miesięcznie na lokale zajmowane przez członków Spółdzielni) co stanowi 99,29% kwoty planowanej na 2012 r.
Przychody zewnętrzne działalności społeczno-kulturalnej za 2012 r. wyniosły 11 899,20 zł.
Na dzień 31.12.2012 r. działalność społeczno-kulturalna
zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 30 467,20 zł
co stanowi 91,97 % planowanego wyniku.
4. Koszty obsługi zasobów
Na 2012 r. planowano koszty obsługi zasobów (administracji osiedlowych) w wysokości 506 158,00 zł – koszty
poniesione w 2012 r. wynoszą 437 509,08 zł (wykonane zostały w 86,44% planu rocznego).
W przeliczeniu na 1 m2 p.u. miesięcznie:
• planowane koszty obsługi to 0,18 zł./m2 miesięcznie
• wykonane koszty obsługi to 0,16 zł./m2 miesięcznie
Koszty obsługi zasobów rozliczane są na poszczególne
grupy lokali w stosunku do wielkości sprzedaży zewnętrznej a następnie kwota przypadająca na lokale mieszkalne

rozliczana jest w stosunku do powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych.
5. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości
Koszty
Wyszczególnienie

% wykonania
planu

Wykonanie

Koszty eksploatacji i utrzymania
nieruchomości

21 623 254,20 zł

99,39%

K-ty sprzedaży zewnętrznej

21 481 926,09 zł

99,47%

141 328,11 zł

89,49%

K-ty utrzymania lokali
na potrzeby własne SM

Przychody
Wyszczególnienie

% wykonania
planu

Wykonanie

Przychody z eksploatacji
nieruchomości

21 707 744,96 zł

100,49%

Przychody zewnętrzne

21 566 416,85 zł

100,50%

141 328,11 zł

89,49%

Przychody od lokali własnych

Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości za 2012 r.
przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie

Mienie SM

Nieruchomości
mieszkaniowe

Koszty eksploatacji

1 810 513,12 zł

19 671 412,97 zł

Przychody

2 464 087,91zł

19 102 328,94 zł

Wynik

653 574,79 zł

- 569 084,03 zł

podatek dochodowy

- 124 179,21 zł

- 15 510,33 zł

Wynik netto
z tego:

529 395,58 zł

- 584 594,36 zł

Wynik nieruchomości
Wynik pożytków
z nieruchomości wspólnej

- 650 717,36 zł
66 123,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. na nieruchomościach mieszkaniowych występują:
• wyniki dodatnie (9 nieruchomości)
+ 256 157,00 zł,
• wyniki ujemne (43 nieruchomości)
- 906 874,36 zł,
• saldo
- 650 717,36 zł.
6. Fundusz remontowy
a) przychody funduszu remontowego zostały wykonane w 99,20% planu rocznego – 4 417 803,94 zł.
Przychody z tytułu odpisu podstawowego od lokali
mieszkalnych zostały wykonane w 99,96% planowanych
na 2012 r. Planowanych remonty wykonano na kwotę
5 960 176,82 zł, co stanowi 90,23% wartości planowanej
na 2012 r.
b) Na dzień 31.12.2012 r. fundusz remontowy wykazuje saldo ujemne – 4 208 623,94 zł. Po uwzględnieniu
kredytu w wysokości 4 542 118,93 zł. saldo funduszu
remontowego zamyka się kwota 333 494,99 zł.
Stanisława Dziaduszek
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Remonty planowane do wykonania w 2013 r.
Jak co roku w wiosennym wydaniu gazetki spółdzielczej „Nasz Dom” przedstawiamy Państwu plan rzeczowy
robót remontowych na bieżący rok. Zakres rzeczowy planu
uwzględnia wnioski z przeprowadzonych jesiennych przeglądów zasobów, jak również wnioski i sugestie zgłaszane
przez mieszkańców w tym zakresie. Jest kompromisem
potrzeb i możliwości finansowych funduszu remontowego
poszczególnych nieruchomości.
Podobnie jak w latach poprzednich głównymi zadaniami będą roboty związane z termomodernizacyją budynków mieszkalnych tj. ul. Peowiaków 56, 58, 60, ul. Wspólna
8, 12 ul. J. Piłsudskiego 31, 35 wraz z lokalami handlowymi
w parterze budynku, budynek usługowo-administracyjny
ul. J. Piłsudskiego 33 oraz pawilonu handlowego przy ul.
Peowiaków 68a. Szacunkowa wartość tych robót wynosi
ok. 3 101 tys. zł. Prace termomoderniazcyjne budynków
– części mieszkalnych w całości będą finansowane z kredytu bankowego w ramach Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21.XI.2009 r. (Dz. U. nr 223 poz.
1459).
Kontynuujemy prace związane z remontami balkonów,
jak również rozpoczęte będą nowe zadania – remonty balkonów w budynkach, gdzie w trakcie przeglądów stwierdzony został zły stan techniczny płyt balkonowych. Prace
związane z remontami balkonów z konieczności dzielimy
na etapy uwzględniając możliwości finansowe danych nieruchomości i potrzeby w tym zakresie.
Wydatki funduszu remontowego uwzględniają również:
remonty chodników, parkingów, klatek schodowych,
wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, piwnicach
oraz na klatkach schodowych, wymianę pionów kanalizacyjnych i wodnych,
coroczne przeglądy zasobów wymagane przez Prawo
Budowlane takie jak: przeglądy instalacji gazowych,
przewodów spalinowych i wentylacyjnych, instalacji
elektrycznych zapewniające bezpieczeństwo.
koszty działalności Zakładu Konserwacji związane z bieżącą konserwacją zasobów.
Szacunkowa wartość robót remontowo – konserwacyjnych w 2013 r. wynosi ok. 7 505 tys. zł w tym sfinansowane
z kredytu bankowego ok. 2 623 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
1. Termomodernizacja budynków /docieplenie/ budynki
ul. Peowiaków 56, 58, 60.
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2. Remont malarski klatek schodowych budynki ul. Peowiaków 38, 70, 74
3. Remont – przebudowa i grupowanie przewodów kominowych ponad połącią dachu budynek ul. Peowiaków 50.
4. Montaż okien uchylnych na klatkach schodowych budynki ul. Peowiaków 68, 70, 72, 74.
5. Wymiana pionu kanalizacyjnego budynek ul. Peowiaków 76 – kl. I mieszkania 2, 8, 14, 20, 26.
6. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.
OSIEDLE KILIŃSKIEGO
1. Przebudowa nasad kominowych budynek ul. Kilińskiego 7.
2. Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji
na termomodernizację budynku ul. Kilińskiego 31.
3. Remont malarski klatek schodowych budynki ul. Kilińskiego 3a, Kamienna 1, J. Piłsudskiego 14
4. Wymiana wyłazu dachowego budynki ul. Kamienna 1,
3, 7, J. Piłsudskiego 10, Kilińskiego 42
5. Wymiana zaworów podpionowych w instalacji centralnego ogrzewania budynek ul. J. Piłsudskiego 10.
6. Remont nasad kominowych budynek
ul. J. Piłsudskiego 10
7. Przebudowa wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynek ul. Piłsudskiego 10.
8. Remont chodników przy bud. ul. Kilińskiego 42.
9. Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców przecieków przez złącza płyt WK-70 bud. ul. Kilińskiego 42.
10. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku ul. Redutowa 2.
11. Opracowanie dokumentacji kolorystyki – malowanie
elewacji budynek ul. Redutowa 4.
12. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.
OSIEDLA:
ORZESZKOWEJ, OBOŹNA, LUBELSKIE PRZEDMIEŚCIE
1. Remont malarski klatek schodowych budynki ul. Ciepła
4, J. Piłsudskiego 19, E. Orzeszkowej 32, 40,
Oboźna 21, 31.
2. Remont chodników i dojść do klatek schodowych przy
budynkach ul. Ciepła 6, E. Orzeszkowej 11 wraz z chodnikiem w kierunku budynku E. Orzeszkowej 17, Oboźna
21 str. zachodnia.
3. Remont ciągu pieszo – jezdnego od budynku ul. Oboźna 25 do rzeki Łabuńki
4. Termomodernizacja budynku /docieplenie/ wraz z remontem balkonów ul. J. Piłsudskiego 31, 35.
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5. Wymiana nasad kominowych budynki ul. E. Orzeszkowej 13, 17, 22
6. Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych budynki
ul. E. Orzeszkowej 13 – kl. II, 22 – kl II (2 piony)
7. Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicach budynek ul. E. Orzeszkowej 17
8. Remont płyt balkonowych w budynkach ul. E. Orzeszkowej 22 kl. I, Oboźna 29 kl. I, II.
9. Remont wiatrołapów – wejść do budynków w budynkach ul. Oboźna 3, 9, 13, 23.
10. Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV
w budynkach ul. Oboźna 7,
11. Wymiana wyłazu dachowego budynki
ul. Oboźna 9, 13, 19.
12. Remont parkingu w rejonie budynków Ciepła 4, 6, J, Piłsudskiego 19.
13. Przebudowa terenu rekreacyjnego w rejonie budynku
ul. E. Orzeszkowej 38 „przy fontannie”
14. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.
BUDYNEK w RADECZNICY – ul. Parkowa 2
1. Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV
2. Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym na
osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli
mieszkań.
OSIEDLE REYMONTA
1. Remont: chodników, parkingu i placu gospodarczego
budynek ul. J. Piłsudskiego 67; chodników ul. Wąska 18.
2. Remont nasad kominowych budynek ul. J. Piłsudskiego
67, Wiejska 3, Wąska 18, 20.
3. Remont malarski klatek schodowych budynki ul. Wiejska 9, Wąska 3, Wspólna 18
4. Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV
budynki ul. Wiejska 19, 21, 23
5. Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców nieszczelności na złączach płyt WK-70 budynki Wiejska 19,
21, 23, Wąska 3
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6. Remont płyt balkonowych w budynkach ul. Wąska
16 kl. I, Wąska 18 kl. I, Wspólna 6, Wspólna 10 – str.
wschodnia
7. Wymiana drewnianych okien na klatkach schodowych
na okna PCV w budynkach ul. Wąska 20.
8. Termomodernizacja budynku /docieplenie/ Wspólna 8, 12.
9. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.
OSIEDLE SZWEDZKA – BRZOZOWA
1. Wymiana drewnianych okien na klatkach schodowych
na okna PCV w budynku ul. Szwedzka 21, 31, 33.
2. Remont kanalizacji deszczowej II etap w rejonie budynku ul. Szwedzka 33.
3. Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców nieszczelności na złączach płyt WK-70 w budynkach przy
ul. Szwedzkiej 21, 31, 33, Brzozowej 20, 26.
4. Wymiana zaworów podpionowych w instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach przy ul. Szwedzkiej 21,
31, 33, Brzozowej 20, 26.
5. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.
OSIEDLE LUBELSKA
1. Remont płyt balkonowych w budynku ul. Lubelska 36
– kl. III, IV, V.
2. Wykonanie zadaszeń nad remontowanymi balkonami
/V kondygnacja/ w w/w budynku.
3. Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców nieszczelności na złączach płyt WK-70 w budynku ul. Lubelska 36.
4. Wymiana zaworów podpionowych w instalacji centralnej ciepłej wody w budynku ul. Lubelska 36
5. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
na osiedlu - pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.
Zarząd Spółdzielni

„Park Handlowy Orzeszkowej” – miejsce wygodnych zakupów
Każdy kto odwiedzi wschodnią część osiedla Orzeszkowej zlokalizowaną przy ul. Piłsudskiego zauważy, że
miejsce to wpisało się trwale na mapie zakupowej miasta. Atrakcyjna oferta handlowa, duża ilość sklepów
odpowiadają codziennym potrzebom zakupowym
mieszkańców miasta a także bogata oferta usługowa
oraz dogodna lokalizacja z licznymi miejscami parkingowymi to bez wątpienia atuty tego miejsca.

Lokalizacja
Miejsce to znajduje się przy jednej z głównych arterii miejskich ul. Piłsudskiego i jest dobrze skomunikowane z po-

zostałymi dzielnicami miasta. Rejon ten charakteryzuje się
dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej. Dojazd
ułatwiają ulice Kilińskiego i Ciepła od strony południowej
miasta i ulica Okrzei od strony północnej.

Charakter
„Park Handlowy Orzeszkowej” posiada kompleksową ofertę
dla osób chcących zrobić zakupy w wygodny i szybki sposób. Szeroki zakres oferowanych towarów przemysłowych,
spożywczych jak i usług wyróżnia to miejsce spośród konkurencji. To miejsce codziennych zakupów, dzięki obecnemu doborowi handlujących odpowiadają codziennym
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potrzebom zakupowym mieszkańców oraz osób z pozostałych części miasta. Dzięki temu Klienci mogą w wygodny sposób zrobić niezbędne zakupy i skorzystać z szeregu
usług nie oferowanych w innych centrach handlowych.
Miejsce to charakteryzuje się dogodną komunikacją oraz
dostępnymi miejscami parkingowymi przy obiektach handlowych.
„Na ternie osiedla znajdują się punkty handlowe regionalnych
wytwórców artykułów mięsno-wędliniarskich. Przez cały rok
działa zielony ryneczek, na którym sprzedawane są produkty
wytworzone przez okolicznych rolników” – mówi Katarzyna
Starek, Klientka.
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księgarnie z artykułami szkolno-biurowymi, lombard
a także sklep spożywczy.
pawilon Orzeszkowej 28 – obiekt o charakterze usługowo-handlowym. Oferta to usługi finansowe placówka SKOK, bankomat, ubezpieczenia, usługi medyczne:
stomatolog, protetyk, dermatolog, ginekolog a także
sklepy spożywcze, usługi fotograficzne, punkt LOTTO,
salonik prasowy KOLPORTER.
pasaż lokali usługowych zlokalizowany na parterze
budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 31-35
z placówkami banków m.in. Raiffeisen Bank, Bank Spółdzielczy, PKO BP; lokalem telefonii komórkowej T-Mobile, aptekami, usługami kosmetycznymi i ubezpieczeniowymi UNIQA.
Całość oferty uzupełnia „zielony ryneczek”, na którym
odbywa się sprzedaż artykułów owocowo-warzywnych, co
stwarza lepsze możliwości zaopatrzenia się w produkty lokalne. W bezpośrednim sąsiedztwie ryneczku usytuowane
są kioski lokalnych producentów wędlin.
Takie połączenie daje możliwości zaopatrzenia się
w świeże produkty spożywcze a zarazem promuje rozwój
lokalnej przedsiębiorczości.
„Można tu kupić wszystko co potrzebne dla domu” – mówi
Anna Wolska, Klientka i mieszkanka osiedla”.

Oferta
Centralnym punktem, wokół którego usytuowane są obiekty handlowe jest ulica Piłsudskiego. Ofertę handlową Paru
Handlowego Orzeszkowej stanowi:
PHU Sezam – z ofertą odzieżową, obuwniczą; punktami sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego,
pasmanterii, elektrycznych, papierniczo zabawkowych,
upominków, kosmetyków a także firmowych sklepów
mięsno-wędliniarskich i rybnych. Pawilon otwarty
w dni powszednie w godzinach 9.30 – 18.30; w soboty
9.30 – 15.30.
D.T. Hetman – oferta usługowa to: fryzjer, apteka, krawiectwo, szewskie, salon GSM, kantor, xero, lombard,
dorabianie kluczy, jubiler, zegarmistrz, usługi finansowe,
bankomat oraz fotograficzne. W obiekcie zlokalizowane
są sklepy z odzieżą, garniturami, artykułami sportowymi,
kosmetycznymi, zabawkowymi, RTV – AGD oraz telewizją satelitarną CYFROWY POLSAT. Znajdziesz tam markowe ubiory między innymi takich firm jak: Stanley czy
GRAVIK. Całość oferty uzupełnia market spożywczy Delikatesy Centrum oraz nowo otwarty zieleniak m.in. z produktami ekologicznymi. Obiekt otwarty w dni powszednie w godzinach 9.00 – 18.00; w soboty 9.00 – 15.00.
PHU Smyk – zlokalizowany na rogu ulicy Piłsudskiego
i Ciepłej. W ofercie tego obiektu znajdziemy m.in. usługi
prawno – podatkowe, punkt tłumaczy z języków obcych, ubezpieczenia, usługi karwickie oraz fryzjerskie,
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Informacje dodatkowe
Powyższymi obiektami handlowymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu.
Wszelkie informacje na temat wolnych lokali czy powierzchni handlowych znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni
www.smlukasinski.zamosc.pl
e-mail: lokalowy@sml.zamosc.pl
lub pod numerem tel. 84 638 03 51.
Karol Rajtar
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Spółdzielczość mieszkaniowa – co dalej?
Nie ustaje dyskusja dotycząca roli i znaczenia spółdzielczości a w szczególności spółdzielczości mieszkaniowej.
Wydawało się, że dotychczasowe działania „uzdrowicieli” spółdzielczości zmierzające do jej likwidacji ostatecznie
wygasną. Tak się jednak nie stało. Temat zmian prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ciągle
wraca na wokandę sejmową. W styczniu br. Sejm powołał
Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia kilku projektów
złożonych przez poszczególne ugrupowania polityczne.

Niektóre zmierzają wprost do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Wywołuje to naturalny sprzeciw i oburzenie.
W wielu regionach Polski odbywają się otwarte spotkania
spółdzielczości wyrażających sprzeciw. Takie spotkanie odbyło się również w naszym regionie.
Poniżej przedstawiamy tekst listu otwartego skierowanego do Komisji Nadzwyczajnej Spółdzielców Lubelszczyzny.
Jerzy Nizioł

Komisja Nadzwyczajna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego

List otwarty uczestników spotkania n.t.
„Spółdzielczość mieszkaniowa - co dalej?”
W dniu 4 marca 2013 r. na prośbę członków spółdzielni
mieszkaniowych województwa lubelskiego - Rada Nadzorcza i Zarząd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie zorganizowały spotkanie
z Posłami na Sejm RP i Senatorami RP z Ziemi Lubelskiej
na temat „Spółdzielczość mieszkaniowa - co dalej?”, poświęcone omówieniu projektów ustaw spółdzielczych.
Po wysłuchaniu wystąpień prof. dr hab. Henryka Ciocha, Senatora RP, Przewodniczącego Senackiego Zespołu
ds. Spółdzielczości i dr Jerzego Jankowskiego – Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady
Spółdzielczej oraz wypowiedzi uczestników spotkania
podczas ożywionej, merytorycznej dyskusji, tym listem
zwracamy się do wszystkich Członków Szanownej Komisji
Nadzwyczajnej powołanej przez Sejm RP o zapoznanie się
z naszymi wnioskami opartymi na: wieloletnim doświadczeniu, szacunku, prawdziwej demokracji, spółdzielczej
solidarności i troski o zapewnienie spokojnego i bezpiecznego mieszkania dla polskiej rodziny.
Reprezentujemy grono członków spółdzielni mieszkaniowych, z którymi obcujemy na co dzień, znamy ich opinie
na temat proponowanych zmian w przedmiotowej ustawie,
wiemy jakie są ich oczekiwania i jakie obawy. Z ogromnym
niepokojem patrzymy na to, co dzieje się wokół spółdzielczości mieszkaniowej na przełomie ostatnich lat, jak sukcesywnie postępuje proces degradacji prawno-organizacyjnej zmierzający do jej unicestwienia, jak w obliczu prawa
gwałcona jest nasza autonomia i prawo własności. Ufamy,
że z Państwa pomocą uda się ten proces zatrzymać oraz
wypracować dobre i stabilne prawo spółdzielcze, zgodne
z oczekiwaniami ponad 10 milionowej rzeszy mieszkań-

ców spółdzielni mieszkaniowych, zgodne z Konstytucją RP
i przepisami Prawa Unii Europejskiej.
W 1989 r. podczas Kongresu Polskiej Spółdzielczości, tuż
przed wejściem w życie sławnej już „specustawy z 1990 r.”,
Prezes Międzynarodowego Związku Spółdzielczego – Lars
Marcus powiedział do zgromadzonych:
„Uważam, że polska gospodarka będzie potrzebowała silnych i samorządnych spółdzielni, które powinny przede wszystkim służyć swoim członkom, a tradycje spółdzielczego działania nie powinny stać się ofiarą
przemian”.
Minęły 23 lata, minął Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012, zakończył obrady V Kongres Spółdzielczości
(listopad 2012 r.), czy coś się zmieniło? Dlaczego polska
spółdzielczość w tym mieszkaniowa stała się ofiarą przemian? Brak nam dobrego i stabilnego prawa, które winno
służyć ludziom.
Projekt ustawy autorstwa grupy posłów Platformy Obywatelskiej służy jedynie doraźnym i politycznym celom
i dlatego:

Wnioskujemy o:
1. Odrzucenie poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Platformy Obywatelskiej autorstwa pani poseł Lidii Staroń (druk sejmowy nr
819), który likwiduje spółdzielnie mieszkaniowe.
To już trzeci projekt Pani poseł. Dwa poprzednie nie uzyskały akceptacji parlamentarzystów, pierwszy w głosowaniu nie uzyskał większości sejmowej, drugi został wycofany
z laski marszałkowskiej. Część przepisów ustawy o spółdziel-
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niach mieszkaniowych, które weszły w życie w 2007 r. (dzięki
posłom z PO), zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodne z Konstytucją RP, w tym sztandarowy przepis o mieszkaniu za złotówkę. Niestety w 2009 r.
posłowie potwierdzili je jako obowiązujące. Jest to zjawisko
kuriozalne i niespotykane w praktyce legislacyjnej.
Przedmiotowy projekt między innymi:
− narusza przepisy Konstytucji RP, a w tym podstawowe
zasady demokracji,
− bagatelizuje prawo Unii Europejskiej naruszając zasady swobody przedsiębiorczości, lojalnej współpracy
oraz dobrowolności zrzeszania się poprzez między innymi nakazanie spółdzielniom organizowanie walnych
zgromadzeń często z koniecznością dzielenia ich na
części co prowadzi do dezorganizacji w podejmowaniu uchwał, czy wprowadzenie kadencji członkom Rad
Nadzorczych itp.
− likwiduje podstawową zasadę funkcjonowania spółdzielni- solidaryzm spółdzielczy - opartą na wzajemnej
pomocy,
− ogranicza obywatelom zaspokajanie swoich potrzeb
mieszkaniowych w formie spółdzielczej,
− narzuca tylko jedną formę zarządzania nieruchomością
- wspólnotę - ograniczając posiadaczom praw do lokali
prawo wyboru,
− prowadzi do likwidacji spółdzielni mieszkaniowej w tym
do likwidacji majątku wspólnego, który służy wszystkim posiadaczom praw do lokali, uzyskiwane z niego
pożytki ograniczą obniżenie kosztów utrzymania pozostałych budynków,
− dopuszcza bezkarne zaleganie z opłatami eksploatacyjnymi przez 6 m-cy, zmuszając pozostałych członków
do utrzymywania dłużników, spowoduje to opóźnienia
w należnych opłatach i wynikające z nich konsekwencje,
− pociąga za sobą negatywne skutki finansowe m.in. wzrost
bezrobocia, zmniejszone wpływy do budżetu z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
− prowadzi do wycofania się Państwa i uniknięcie odpowiedzialności za tak „wspaniałomyślnie" oddane obywatelom na własność lokale wybudowane w budynkach
z wielkiej płyty wymagające w najbliższym czasie olbrzymich nakładów finansowych na rewitalizację, z którą
wspólnoty i właściciele nie będą sobie mogli poradzić.
i.t.d.
2. Opracowanie dobrej i stabilnej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych gwarantującej działania
zgodne z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej.
Szanowni Posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP nie
dopuście do tego aby jednostki narzucały swoją wolę 10
milionom spółdzielców, aby jednoznacznie i bezwzględnie nakazywały sposób w jaki należy zarządzać majątkiem
spółdzielni mieszkaniowej, będącym prywatną własnością
jej członków.
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3. Przywrócenie członkom spółdzielni mieszkaniowych prawa decydowania o sobie i wyborze formy
zarządzania, która winna być rozstrzygnięta w statutach spółdzielni.
Pozwólcie członkom spółdzielni mieszkaniowych na
dobrowolne członkostwo, pozwólcie decydować czy mają
mieszkać we wspólnocie, czy w spółdzielni. Nie ograniczajcie kadencyjności członkom Rad Nadzorczych (posłowie
takich ograniczeń nie mają), członkom zarządu i nie narzucajcie zasad ich wyboru. Pozwólcie aby o tym czy organizować Zebranie Przedstawicieli, czy Walne Zgromadzenie
mogli zadecydować sami, poprzez stosowne regulacje statutowe.
4. Ustalenie i wprowadzenie w życie jednolitego prawa
spółdzielczego dla wszystkich branż spółdzielczych
funkcjonujących w Polsce.
Cała branża spółdzielczości jako sektor gospodarki rynkowej Polski, potrzebuje nowej, funkcjonalnej, przyjaznej
ustawy, która pozwoli na jej doskonalenie i rozwój. Jest to
jeden z kierunków prowadzących do eliminowania skutków obecnego kryzysu. Spółdzielczość w Polsce funkcjonuje blisko 200 lat. Przetrwała różne zawieruchy, mamy
bogate doświadczenie, mądrych spółdzielców, ekspertów
i znawców prawa spółdzielczego i nie jest prawdą, że spółdzielczość jest reliktem poprzedniego systemu politycznego. Oddajmy sprawę w ich ręce.
Ze swej strony uważamy, że wzorem do naśladowania
powinna być ustawa z 29 października 1920 r., która uznana została za jeden z najbardziej nowatorskich aktów prawnych uchwalonych w ówczesnej Europie.
5. Przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym statusu
beneficjenta w pozyskiwaniu środków unijnych na
modernizację zasobów i na działalność kulturalnooświatową.
W tym względzie nie zawsze spółdzielnie mieszkaniowe traktowane były i są na równi z innymi uprawnionymi
podmiotami gospodarki. Dobrze byłoby aby takie umocowanie prawne zostało zawarte.
Sądzimy, że nasze uwagi i wnioski będą pomocne
w odrzuceniu poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa grupy posłów Platformy
Obywatelskiej.
Jednocześnie wnosimy o uchwalenie dobrego i stabilnego prawa o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych.
Niniejszy list otwarty został jednomyślnie przyjęty przez
uczestników spotkania.
Lublin, dnia 4 marca 2013 r.
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Dodatkowa emerytura za mieszkanie
Od pewnego czasu emitowane w telewizji reklamy
informują seniorów o możliwości podniesienia swoich
dochodów o dodatkowe środki finansowe w zamian za
zrzeczenie się prawa do własnego mieszkania. Występujące w reklamach osoby wydają się szczęśliwe i zadowolone, jednak specjaliści z dziedziny prawa i finansów
przestrzegają przed tego typu ofertami.

Aktualnie oferowanym produktem finansowym są tzw.
dożywotnie renty hipoteczne proponowane przez fundusze hipoteczne. Działalność tego typu firm prowadzona
jest w oparciu o Kodeks Cywilny i nie ma żadnego związku
z sektorem bankowym. Fundusze hipoteczne funkcjonują
podobnie jak parabanki. Często oferta tych instytucji nazywana jest mylnie odwróconą hipoteką. Regulacje prawne
dotyczące odwróconej hipoteki są obecnie przedmiotem
prac rządu i mają w przyszłości być alternatywą dla hipotecznej renty dożywotniej. Efektem prowadzonych prac
będzie ustawa dająca osobom zdecydowanym oddać swoje mieszkanie w zamian za określone świadczenie finansowe większą niż dotychczas ochronę.
Szukający możliwości dodatkowego dochodu emeryt
może obecnie podpisać stosowną umowę z funduszem
hipotecznym, który w rzeczywistości jest zwykłą prywatną firmą używającą w nazwie słowa fundusz. Działalność
takiej instytucji nie podlega żadnemu nadzorowi Państwa,
a tym samym jakimkolwiek gwarancjom lub zabezpieczeniom. W podpisywanej notarialnie umowie emeryt
przepisuje prawo do swojego mieszkania na fundusz hipoteczny, który w zamian zobowiązuje się wypłacać skalkulowaną według własnych wyliczeń dożywotnią rentę.

Fundusz zapewnia emerytowi potwierdzone notarialnie
prawo do dożywotniego zamieszkiwania w lokalu, który
z chwilą podpisania umowy staje się wyłączną własnością
funduszu. Przy ustalaniu wysokości świadczenia brane są
pod uwagę wiek, płeć oraz wartość rynkowa nieruchomości. Dostępne wyliczenia oraz opinie fachowców podają,
że korzystając z oferty funduszu hipotecznego faktycznie
sprzedajemy swoje mieszkanie za jedną trzecią jego wartości. Dla porównania eksperci zatrudnieni przez fundusze
twierdzą, że jest to co najmniej połowa. Celowo użyłem
stwierdzenia sprzedaż, ponieważ w rzeczywistości emeryt
sprzedaje swoje mieszkanie w zamian za określone świadczenie. Równie dobrze tego typu umowę możemy podpisać np. z sąsiadem.
Właśnie dlatego oferta funduszy hipotecznych może
okazać się bardzo niebezpieczna np. w sytuacji upadłości funduszu. Nie dość, że utraciliśmy prawo własności do
naszego mieszkania, to jeszcze nie będzie komu wypłacać
nam obiecanej renty. A co w przypadku, jeśli nowy właściciel lokalu zechce nas z niego wyrzucić, lub w najlepszym
układzie utrudnić nam dotychczasowe, spokojne zamieszkiwanie. W ten sposób ulegając sugestiom emitowanych
reklam możemy bezpowrotnie stracić dorobek całego naszego życia. Powyższe obawy nie są bezpodstawne. Przykładem może posłużyć stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zakwestionował aż pięć
postanowień znajdujących się we wzorcach umowy dożywocia stosowanych przez wiodący na rynku fundusz hipoteczny. Jako przykład podam jeden z zakwestionowanych
zapisów, który dopuszczał możliwość bezwarunkowego
żądania zrzeczenia się przez konsumenta prawa do użytkowania lokalu (czyli służebności osobistej mieszkania)
w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Byłoby to równoznaczne z poleceniem opuszczenia mieszkania i utratą
dachu nad głową.
Powyższe nie oznacza, że pomysł oddania prawa do
własnego mieszkania w zamian za miesięczne świadczenie
finansowe jest zły i świadczy o tym chociażby coraz większe zainteresowanie tego typu produktami. Tym bardziej
potrzebne są w tym zakresie stosowne regulacje prawne
chroniące interes ludzi starszych, często nie zorientowanych
w obowiązującym ustawodawstwie, a przede wszystkim
zawiłych przepisach. Ma to ułatwić wspomniana wcześniej
ustawa normująca zagadnienie tzw. odwróconej hipoteki,
którą będą mogły oferować wyłącznie banki posiadające
gwarancję skarbu Państwa. Tym samym gwarancje Państwa będą posiadały wypłacane comiesięczne świadczenia.
To rozwiązanie ma jednak jeden zasadniczy minus. Zgodnie z przygotowanym projektem ustawy świadczenie nie
będzie wypłacane dożywotnio (tak jak w przypadku renty
hipotecznej), a przez z góry określony okres.
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Najbardziej istotną i ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa zamieszkiwania różnicą jest fakt, że prawo własności do lokalu mieszkalnego będzie przechodziło na bank
nie w chwili podpisania umowy, a dopiero po upływie 12
miesięcy od dnia śmierci osoby korzystającej z odwróconej
hipoteki. W tym okresie spadkobiercy będą mogli wystąpić o jednorazową wypłatę reszty niewypłaconego świadczenia, lub ubiegać się o prawo do lokalu pod warunkiem
zwrotu sumy kwot wypłaconych wcześniej właścicielowi
mieszkania. Takie rozwiązanie w odróżnieniu do renty hipotecznej nie pozbawia rodziny prawa do spadku.
Już dziś wiadomo, że oferowana przez banki odwrócona
hipoteka będzie rozwiązaniem bardziej zrozumiałym, korzystnym oraz bezpiecznym, lecz oczywiście nie idealnym.
Również w tym przypadku za stanowiące często dorobek
całego życia mieszkanie otrzymamy świadczenie którego
łączna wartość będzie znacząco zaniżona w stosunku do
wartości rynkowej naszego mieszkania. Właśnie dlate-
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go oferta odwróconej hipoteki powinna być skierowana
przede wszystkim do ludzi samotnych i nie posiadających
rodziny, która otoczyłaby w razie potrzeby opieką i której
można byłoby zapisać w spadku mieszkanie. Tym bardziej,
że w naszym kraju istnieje tradycja pozostawiania czegoś
materialnego po sobie i właśnie taką rzeczą najczęściej jest
dom lub mieszkanie.
Rozumiejąc różnego rodzaju życiowe sytuacje i potrzeby proponuję poczekać na nowe regulacje prawne dotyczące odwróconej hipoteki oraz zdecydowanie odradzam
ulegania wprowadzającym w błąd reklamom oferującym
cudowną i świetlaną przyszłość. Osoby rozważające możliwość skorzystania z tego typu rozwiązań powinny mieć
świadomość, że instytucje finansowe zostały powoływane
nie po to by nam pomagać, lecz wyłącznie po to by na nas
zarobić.
Krzysztof Krzysztoń

Wieści z Osiedla Orzeszkowej-Reymonta
Zima zaskoczyła nas wszystkich. A już było tak pięknie.
Czekaliśmy na kwitnące bzy, czeremchy i głogi. Tak kwitnie
nasze Osiedle Orzeszkowej-Reymonta każdą wiosną. No,
ale czasami zdarza się także i tak, że przyroda zaskakuje nas
niewyobrażalnymi zjawiskami.
Z matką naturą nie można walczyć. Nie mniej jednak
można w inny sposób cieszyć się życiem i dniem codziennym. Nie przerwaliśmy w tym ciężkim, śnieżnym okresie
naszych różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
i innych. Działały Kluby Seniora, odbywały się zajęcia plastyczne i komputerowe z dziećmi, organizowane wspólnie
przez Spółdzielnię Mieszkaniową i Zarząd Osiedla. Regularnie ćwiczyły nasze Panie uczestniczące w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bo przecież już od 9 lat działa Klub Jogi
prowadzony przez Panią mgr Iwonę Chrzan. Klub mieści się
w budynku za Zakładem Karnym i cieszy się dużą popularnością.
Wiele lat temu powołano także w Osiedlu Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które prowadzi
zajęcia w Klubie Jogi ”Iwona” pod kierownictwem Zarządu
Osiedla. W m-cu marcu, przed wichurą śnieżną, zdążyliśmy
jeszcze wyjechać do Skaraszowa na zajęcia nordic- walking
w terenie – bardzo się udały – uczestniczki przyjechały dotlenione i zadowolone.
Od 10 lat działają intensywnie dwie grupy aerobicu dla
Pań w różnym wieku.
Ćwiczy tam ponad 80 kobiet – zajęcia prowadzi także
Pani mgr Iwona Chrzan –odbywają się w Zespole Szkół nr 3.
Trzeba też wspomnieć o naszym kobiecym Święcie 8 Marca
- przeżyłyśmy je wprawdzie skromnie, ale dostojnie i radośnie. Dyskusja na spotkaniu dotyczyła różnorodnych prob-
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lemów kobiecych i osiedlowych. Życzenia złożył kobietom
Jerzy Nizioł – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej i w imieniu
Zarządu Osiedla Łukasz Kwiatkowski – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Z-ca Przewodniczący Zarządu Osiedla.
W planach na przyszłość mamy wycieczki, ciekawe
spotkania i oczywiście zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zapraszamy do udziału w naszym życiu osiedlowym. Telefon
kontaktowy – 84 639 03 34, 602 703 862 i 609 924 651.
Janina Gąsiorowska
Przewodnicząca Zarządu Oś. Orzeszkowej-Reymonta

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

życzymy
wszystkim mieszkańcom
wszelkiego dobra na każdy
dzień oraz spokoju,
radości i wiele optymizmu.
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Spółdzielcy: do Trybunału Konstytucyjnego
zaskarżymy tzw. ustawę śmieciową

PAP | 01.03.2013 |

Z

wiązek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zapowiada, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego
tzw. ustawę śmieciową. Opłata za
wywóz śmieci ma wszystkie cechy podatku,
dlatego ustawodawca powinien ustalić górną jej granicę – uważa prezes związku Jerzy
Jankowski.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach stawki za wywóz śmieci są ustalane autonomicznie przez gminy; opłata za śmieci posegregowane
ma być niższa od tej za niesegregowane.
Jak podkreślał podczas piątkowej konferencji prasowej
Jankowski, w ocenie Związku opłata za wywóz śmieci ma
„charakter publiczny”. – Ona ma wszystkie cechy podatku
– jest powszechna i obowiązująca. W stosunku do zarządców spółdzielni stosuje się także ustawę karno–skarbową.
Dlatego ustawodawca powinien ustalić górną granicę tej
opłaty – dodał.
Według Jankowskiego ustawa błędnie nakłada na
spółdzielnie mieszkaniowe, a konkretnie na ich zarządy,
obowiązek zbierania od członków tej spółdzielni deklaracji nt. liczby mieszkających w danym lokalu osób, jak
i przyjmowania opłat za wywóz śmieci. – Według przepisów to samorząd stał się właścicielem śmieci i to z nim
powinni rozliczać się mieszkańcy – zaznaczył.
Prezes Związku uważa też, że ustawa nie daje spółdzielniom żadnych mechanizmów pozwalających na weryfikację deklaracji złożonych przez mieszkańców (chodzi
o liczbę osób mieszkających w lokalu). – Nie mamy możliwości sprawdzenia, czy mieszkaniec zadeklarował prawdę, czy w mieszkaniu mieszkają dwie czy dziesięć osób
– zaznaczył.
Zdaniem Jankowskiego tzw. ustawa śmieciowa niewłaściwie określa zarząd spółdzielni, jako właściciela nieruchomości, który będzie składać deklarację o wysokości
opłaty za swoich lokatorów.
Według obowiązującego prawa spółdzielnia mieszkaniowa nie może pełnić roli właściciela nieruchomości i składać deklaracji za mieszkańców – uważa prezes
Związku. – Bez względu na to, czy chodzi o mieszkanie
lokatorskie, własnościowe lub mieszkanie, w stosunku

(fot. AFP/JACQUES DEMARTHON)

do którego ustanowiono odrębną własność, w żadnym
z tych przypadków nie sprawuje ona zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali
– dodał Jankowski. – W ustawie śmieciowej spółdzielnia
mieszkaniowa ponosi ryzyko ekonomiczne niepłacenia
opłat przez ludzi, którzy mają odrębną własność – zaznaczył. Według niego m.in. to kwalifikuje ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach „do kosza”.
Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw.
ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Samorządy dostały 18–miesięczny
okres przejściowy. Od 1 lipca br. gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem
i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych.
Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.
Gminy są zobowiązane, by do końca 2020 r. stopień
recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego
użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r.
odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych
odpadów. (PAP)
Przedruk
Internet:http;//finanse.wp.pl/kat,33474,title
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Atrakcyjne ubezpie
Jest takie powiedzenie: „Wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej”. Czy Pani lubi swój dom?
Mariola Sowińska, Dyrektor Oddziału UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w Lublinie, przy ulicy Leonarda 18: Oczywiście. Dom, poza dobrem materialnym stanowi wartość,
której nie można kupić za żadne pieniądze, a mianowicie
poczucie bezpieczeństwa i ciepła ze strony najbliższych.
Również dlatego warto dbać o własne czerty kąty...
Znam przypadki, gdy utrata lub uszkodzenie mieszkania stworzyły w świadomości wielu ludzi uszczerbek nie
tylko w majątkowym wymiarze. Również dotkliwe są straty
emocjonalne.
Nie wszyscy troszczą się o własny dom jednakowo.
Owszem. Większość z nas dba i troszczy się o dom
i wspólne mienie. Lecz niestety nie wszyscy są równie odpowiedzialni. Na takie sytuacje także musimy być przygotowani.
... a jeszcze lepiej powiedzieć: ubezpieczeni...
Zgadza się. Proponowana przez UNIQA ochrona w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym jest gwarantowana we wszystkich naszych
rodzajach ubezpieczenia mieszkań. Może być przydatna
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, przykrych
w skutkach zdarzeń. Miejmy na uwadze, że sąsiad z góry
może zalać nam mieszkanie, a jego dziecko może niechcący wybić nam szybę. Ktoś inny podczas parkowania może
porysować nasz samochód... Jeśli sąsiad lub sprawca był zawczasu przezorny i kupił ubezpieczenie mieszkania z OC to
odszkodowanie pokryje nam i każdej innej osobie wszelkie
straty. Dzięki temu możemy spać spokojnie i nie martwić
się nieprzewidzianymi wydatkami.
UNIQA zapewnia także usługę assistance, oferowaną
jako rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania. To bardzo pomocne rozwiązanie. W razie wystąpienia szkody możemy
liczyć na wsparcie przy naprawie np. sprzętu AGD lub RTV
oraz w organizacji pomocy technicznej, medycznej czy interwencyjnej w czasie zdarzenia.
Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie mieszkania
w UNIQA?
Ubezpieczenie ma wiele zalet. Pierwsza to możliwość
niskich miesięcznych opłat - promocyjna wysokość składki
zaczyna się już od 5 zł, a następne progi to 10, 15, 18, 20 aż
do 60 zł miesięcznie. Składka w takiej wysokości z pewnością nie obciąży miesięcznego budżetu domowego. Poza
tym każdy może wybrać najbardziej optymalną dla siebie
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wysokość składki, a tym samym - wartość odszkodowania
za poniesione straty. Dodatkowa zaletą jest pakietowy system produktu.
Czyli?
Dla przykładu: Klient, który wybierze składkę w wysokości 18 zł miesięcznie będzie miał zapewnione: ubezpieczenie mieszkania (na 150 tys. zł), szyb (w przypadku
stłuczenia: odszkodowanie do kwoty 2 tys.), ubezpieczenie
mienia w piwnicy (odszkodowanie do kwoty 1,5 tys. zł)
oraz w przypadku rabunku poza mieszkaniem (np. kradzież
torebki, koszty wymiany dokumentów) odszkodowanie na
kwotę do 1,5 tys. zł. Ponadto gwarantujemy pomoc, na
przykład medyczną ze strony specjalisty, który przyjedzie
na miejsce zdarzenia. A jeśli tym specjalistą będzie serwisant sprzętu AGD, zapłacimy tylko za wymienianą część
w pralce, a nie za jego pracę - koszty tzw. robocizny pokryje
UNIQA. Ubezpieczenie OC w UNIQA z kwotą odszkodowania nawet w wysokości 200 tys. gwarantuje więc rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa w życiu.
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eczenie mieszkania
Skąd bierze się taka atrakcyjność tej oferty?
W tego rodzaju ubezpieczeniu, proponowanym przez
UNIQA, nie ma udziałów własnych ani potrąceń amortyzacyjnych. Suma ubezpieczenia odnawia się co miesiąc – zatem brak jest tzw. konsumpcji po szkodzie, a składka nie
wzrasta kolejnych miesiącach. Nie ma również progu kwoty minimalnej, za którą towarzystwo nam nie zapłaci.
Zawsze namawiam wszystkie osoby, zainteresowane ubezpieczeniem, do porównywania ofert i zadawania
szczegółowych pytań. Eksperci UNIQA z pewnością na nie
odpowiedzą i profesjonalnie podpowiedzą wybór najlepszych rozwiązań, dopasowanych do możliwości i potrzeb.
Czy ubezpieczenia mieszkań w UNIQA są chętnie zawierane?
W skali całego kraju współpracujemy z ponad tysiącem spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów gospodarujących zasobami mieszkaniowymi, w skali lubelskiego
Oddziału – z ponad 160. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy ponad pół miliona mieszkań w Polsce, w tym
32 tys. właścicieli i użytkowników mieszkań na Lubelszczyźnie. Za ubiegły rok zajęliśmy pod tym względem
5 miejsce w kraju.

W biznesie jest takie powiedzenie: myślisz globalnie, żyjesz – lokalnie. Czy taka filozofia działania towarzyszy UNIQA również tutaj - na Lubelszczyźnie?
Choć jesteśmy jednym z Oddziałów międzynarodowego koncernu to stawiamy na lokalność. Obejmujemy swoim zasięgiem Lublin, Zamość, Radom, Puławy, Chełm i Białą
Podlaskę. W tym roku obchodzimy 10 - lecie działalności.
Ja przyznam się z dumą, że pracuję dla UNIQA już 16 rok!
A nasz młody zespół, złożony z ludzi utożsamiających się
z UNIQA, stawiający na zaufanie Klientów, na elastyczność
oferty to grupa licząca 15 osób w Oddziale w Lublinie,
ponad 115 agentów i 340 osób współpracujących z nami
w całym regionie.
Naszym Klientom proponujemy dostępny, prosty,
przejrzysty i atrakcyjny system ubezpieczeń. Docieramy do
zainteresowanych bezpośrednio oraz za pośrednictwem
zarządów spółdzielni. Każdy nasz Klient jest dla nas na swój
sposób jedyny i unikalny.
Gratulujemy wyników i entuzjazmu! I życzymy kolejnego roku obfitującego w sukcesy w postaci rosnącego grona lojalnych Klientów!

Kontakt:
UNIQA TU SA Oddział w Lublinie
ul. Leonarda 18, tel. 81 537 21 00
e-mail: oddzial.lublin@uniqa.pl
UNIQA TU SA Filia w Zamościu
ul. Piłsudskiego 17, tel. 84 639 50 52
e-mail: filia.zamosc@uniqa.pl
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AKTY WANDALIZMU

– jeszcze wykroczenie, czy już przestępstwo?
Wandalizm to w najprostszych słowach niszczenie bez
wyraźnego powodu cudzego mienia. Wandalizm z reguły
przynosi wymierne szkody, których negatywnym następstwem jest zubożenie właściciela rzeczy, a w przypadku mienia publicznego całego społeczeństwa. W naszej Spółdzielni
koszty dokonywanych przez wandali uszkodzeń lub zniszczeń zmuszeni są ponosić solidarnie wszyscy mieszkańcy.
Ponieważ czynów tych dokonują przeważnie osoby (głównie młodzież i dzieci) zamieszkujące w naszej Spółdzielni
absurdalność takiego postępowania polega na pośrednim
wyrządzaniu krzywdy samemu sobie. Jestem pewien, że
młody człowiek malujący sprejem po elewacji nie zdaje sobie sprawy z tego, że koszt naprawy (ponownego odmalowania ściany) pokryją wszyscy, również jego rodzice.
Przypadki bezmyślnego niszczenia naszego wspólnego mienia każdego roku pochłaniają znaczące środki
finansowe. Gdyby nie akty wandalizmu środki te można
byłoby przeznaczyć na inne cele. Najczęściej niszczona jest
zieleń i elementy tzw. małej architektury (ławki osiedlowe,
kosze na śmieci, itp.) Zdarzają się również wybicia szyb
w drzwiach wejściowych do budynków oraz dewastacja
osprzętu elektrycznego np. wyłączników oświetlenia. Poważnym problemem stało się w ostatnich latach malowanie różnego rodzaju napisów na elewacjach budynków.
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Zuchwałość, a raczej bezmyślność tego typu zachowań jest
tym większa, że najczęściej niszczone są nowe i kosztowne
elewacje docieplonych w ostatnim okresie nieruchomości.
Akty tego typu wandalizmu administracja spółdzielcza odnotowuje co pewien czas, jednak zdarzenie mające miejsce w miesiącu styczniu bieżącego roku w jednym
z budynków na osiedlu Peowiaków przekroczyło wszelkie
granice zdrowego rozsądku. Trudno mi określić inaczej fakt
pomazania pisakiem ścian dwóch klatek schodowych. Tym
bardziej, że napisy zostały wykonane następnego dnia po
zakończeniu remontu polegającego na kompleksowym
pomalowaniu przez pracowników Spółdzielni ścian i sufitów. Niestety, w wyniku czyjejś bezmyślności prace musiały
być wykonane ponownie, co w konsekwencji wpłynęło na
ich ostateczny koszt.
Wspomniana dewastacja wspólnego mienia, jak również inne tego typu zdarzenia zostały zgłoszone do Policji
z wnioskiem o ściganie oraz ukaranie sprawców. W tym
zakresie toczą się obecnie postępowania wyjaśniające,
dlatego apelujemy do ewentualnych świadków o kontakt
np. z administracją osiedla. Ma to istotne znaczenie w procesie ustalania sprawców tych zdarzeń. Oczywiście osoby
udzielające tego typu informacji mogą zastrzec sobie anonimowość.
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Niedawno przeczytałem w prasie (przedruk z Gazety Pomorskiej) że w 2012 roku pięciu młodocianych tzw.
graficiarzy zamieszkujących w Golubi-Dobrzyniu zostało
ukaranych przez tamtejszy Sąd karą pozbawienia wolności
w zawieszeniu za niszczenie elewacji budynków. Sprawcy
otrzymali wyroki od trzech do dwunastu miesięcy pozbawienia wolności. Wymierzona kara dotyczyła wyłącznie
bezprawnego wykonywania napisów na ścianach budynków. Co bardziej istotne ten sam Sąd orzekł wobec wandali
również obowiązek naprawienia szkody opiewającej na
kwotę ponad 35 tysięcy złotych.
Zastanawiając się nad surowością powyższego wyroku
postanowiłem ustalić, jak obowiązujące prawo definiuje
tego typu zachowanie i jakie konsekwencje może ponieść
osoba wykonująca malunki w miejscach publicznych.
Na wstępie chciałbym przytoczyć wyrażone w uchwale
stanowisko Sądu Najwyższego, który stwierdził, że: umieszczenie napisu lub rysunku w miejscu do tego nie wyznaczonym może stanowić „uszkodzenie mienia” w rozumieniu
art.288 Kodeksu Karnego, lub w zależności od wysokości szkody wykroczenie z art. 124 Kodeksu Wykroczeń. Powyższe dotyczy działań, które w sposób znaczący pomniejszają wartość
materialną bądź użytkową budynku, obiektu lub innej rzeczy.
W pozostałych przypadkach takie działanie stanowić może
wykroczenie uregulowane w art. 63a Kodeksu Wykroczeń.
Już sam fakt unormowania w Kodeksie Karnym tego
typu zachowań kwalifikowanych jako przestępstwo powinien skutecznie odstraszać osiedlowych wandali. Respekt
powinna wzbudzać przede wszystkim treść art. 288 KK,
który stanowi:

Rok 15

Nr 1/2013/Marzec

tych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.

§ 2.
Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karane.
Analizując treść powyższego artykułu warto zwrócić
uwagę na dwie istotne kwestie. Przede wszystkim z treści
§ 1 możemy wywnioskować, że każdy czyn narażający
właściciela rzeczy na szkodę przewyższającą kwotę 250
złotych podlega przepisom Kodeksu Karnego i traktowany jest jak przestępstwo. Ponadto aby zostać uznanym za
winnego, a w konsekwencji podlegać ukaraniu wystarczy
podjąć (niekoniecznie skuteczne) działanie zmierzające
do zniszczenia cudzej rzeczy, lub do takiego czynu namawiać lub prowokować. Podobnie potraktowana zostanie
osoba, która dostarczy sprawcy np. farbę, lub stanie na
tzw. czatach.
Bezprawne wykonywanie na ścianach napisów, rysunków lub innych tego typu działań wbrew woli właściciela
nieruchomości zostało precyzyjnie uregulowane w art. 63a
Kodeksu Wykroczeń. Z treści powyższego przepisu dowiadujemy się, że:

§ 1.
Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, - podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2.
§ 1.
Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do
użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.

§ 2.
W wypadku niższej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Ponieważ § 4 cytowanego artykułu dopuszcza możliwość ścigania przestępstwa określonego w § 1 lub § 2 wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego informuję, że wszystkie tego typu zdarzenia są skrupulatnie dokumentowane
i zgłaszane stosownym organom ścigania. Wycofanie złożonego wniosku, mogące uchronić sprawcę przed dotkliwą karą pozbawienia wolności lub grzywny może nastąpić
wyłącznie po przyznaniu się do winy i naprawieniu wyrządzonej szkody.
Dokonując dalszej analizy grożących konsekwencji należy przytoczyć treść art. 124 Kodeksu Wykroczeń, który
stanowi:

§ 1.
Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 zło-

W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek
przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz
nawiązkę do wysokości 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu pierwotnego.
Biorąc pod uwagę dostępny wachlarz przepisów odnoszących się aktów wandalizmu oraz jednoznaczność
zawartych w nim regulacji, a także rodzaj i wysokość sankcji grożących za dewastację naszego wspólnego mienia
zupełnie nie rozumiem sprawców tego typu zachowań.
Tym bardziej, że malowanie po ścianach nie przynosi im
żadnej korzyści, a wątpliwa twórczość najczęściej jest bezzwłocznie zamalowywana. Wprawdzie co jakiś czas odkrywane są nowe malunki i napisy, to jednak wzmożone zainteresowanie tym problemem pracowników Spółdzielni
oraz mieszkańców, a także zauważalna w ostatnim okresie
aktywność i determinacja Policji dają nadzieję na znaczący
postęp w walce z osiedlowymi wandalami. Jestem przekonany, że przy odrobinie wsparcia ze strony świadków tego
typu zdarzeń ustalenie, złapanie, a w końcu surowe ukaranie sprawców dewastacji pozostanie już tylko kwestią
czasu.
Krzysztof Krzysztoń
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Stosowanie przepisów ruchu drogowego
na wewnętrznych drogach osiedlowych
Zdecydowana większość kierujących pojazdami doskonale orientuje się w zapisach ustawy „Prawo o ruchu
drogowym” pamiętając, że przepisy tzw. Kodeksu Drogowego stosuje się na drogach publicznych, a także w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu (art. 1 ust. 1 pkt. 1).
Ta sama ustawa zobowiązuje do stosowania przepisów
Kodeksu Drogowego do ruchu odbywającego się poza
miejscami określonymi powyżej w zakresie koniecznym
dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych (art. 1 ust. 1
pkt. 1 i 2).
Zdarza się, że te z pozoru proste zapisy ustawy w praktyce są niezrozumiałe i często źle interpretowane przez kierowców. Dzieje się tak również przy okazji dyskusji w temacie uprawnień funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej
zobowiązanych do egzekwowania obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
Podejmując próbę wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości
posłużę się rysunkiem, na którym przedstawione zostały trzy
proste przykłady dróg wewnętrznych.
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Przykład 1 przedstawia drogę wewnętrzną, na wjeździe
której ustawiony został znak D-40 wyznaczający początek
tzw. „Strefy zamieszkania”. Powyższy znak informuje, że
w wyznaczonej strefie tj. na każdej drodze za znakiem obowiązują (tak jak na drogach publicznych) wszystkie przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Dodatkowo w strefie
zamieszkania obowiązują tzw. szczególne przepisy ruchu
drogowego, a mianowicie: całkowity zakaz postoju poza
miejscami do tego wyznaczonymi, ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz bezwzględne pierwszeństwo pieszych
przed pojazdami samochodowymi. Strefa zamieszkania
może obejmować zarówno drogi wewnętrzne, jak również
drogi publiczne tzn. znak D-40 może zostać ustawiony
także przy drodze publicznej. Koniec strefy zamieszkania
powinien być oznaczony znakiem D-41 ustawianym przy
wyjeździe ze strefy.
Przykład 2 przedstawia drogę wewnętrzna, na wjeździe
której ustawiony został znak D-52 wyznaczający początek
tzw. Strefy ruchu. Powyższy znak informuje, że w wyznaczonej strefie tj. na każdej drodze za znakiem obowiązują
(tak jak na drogach publicznych) wszystkie przepisy usta-
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wy prawo o ruchu drogowym. Strefa ruchu może być wyznaczana wyłącznie drodze lub drogach wewnętrznych.
Koniec strefy ruchu powinien być oznaczony znakiem D-55
ustawianym przy wyjeździe ze strefy.
Przykład 3 przedstawia drogę wewnętrzną, na której
nie została wyznaczona żadna strefa. W tym przypadku
przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” obowiązują
wyłącznie w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie wynikającym
ze znaków i sygnałów drogowych. Analizując ten przepis
trudno nie dostrzec bardzo ogólnego charakteru punktu
pierwszego zobowiązującego kierowców do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób. Zdecydowanie bardziej precyzyjny i konkretny jest zapis punktu 2 nakazujący kierowcom
bezwzględne stosowanie się do wszystkich ustawionych
na takiej drodze znaków drogowych.
W praktyce zapisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
nakazują przestrzegania przepisów wynikających z każdego ustawionego przy drodze znaku drogowego. W tym
wypadku nie ma znaczenia klasyfikacja drogi o ile znak został ustawiony przez właściciela lub zarządcę drogi z zachowaniem odpowiednich przepisów lub procedur. Powyższe
dotyczy również wszystkich uliczek osiedlowych oraz zatok
i parkingów przyblokowych. Mając na uwadze obowiązujące przepisy (odnosząc się do wszystkich trzech przykładów przedstawionych na rysunku) możemy zostać ukarani
mandatem karnym za postawienie auta (bez wymaganych
uprawnień) na miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. We wszystkich trzech przypadkach funkcjona-
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riusze policji lub straży miejskiej będą mieli pełne prawo
do ukarania kierowcy, który naruszy (widoczny na rysunku)
znak B-1 informujący o zakazie ruchu w obu kierunkach.
Poruszając się po drogach wewnętrznych powinniśmy
zachować szczególną czujność w strefie zamieszkania,
w której jak wspomniałem wcześniej nie możemy przekraczać prędkości 20km/h oraz zobowiązani jesteśmy (także na
całej powierzchni drogi) ustąpić pierwszeństwa pieszym.
Posługując się kolejnym przykładem warto pamiętać, że
w strefie zamieszkania zaparkowany na drodze samochód
pomimo braku zakazu zatrzymywania się i postoju narusza
przepis mówiący o zakazie postoju poza miejscami do tego
wyznaczonymi (przykład 1). W przypadku Strefy ruchu lub
drogi wewnętrznej na której nie została wyznaczona żadna
strefa parkowanie samochodu wzdłuż drogi jest dopuszczalne (przykład 2 i 3), o ile takie zachowanie nie narusza
innych norm lub przepisów.
Przedstawione wyjaśnienia wskazują jednoznacznie
na uprawnienia służb Policji oraz Straży Miejskiej zobowiązanych do interwencji w przypadku naruszenia odpowiednich (zgodnych z kompetencjami) przepisów ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”. Warto pamiętać, że powyższe
służby nie mogą odmówić nam interwencji również na
drodze wewnętrznej na której nie została wyznaczona żadna strefa. Oczywiście dotyczy to sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób lub przypadków ewidentnych naruszeń
przepisów wynikających z ustawionych przy takiej drodze
znaków drogowych.
Krzysztof Krzysztoń

Wzajemne pomaganie
Jesteśmy mieszkańcami jednego osiedla. Obok nas żyją
rodziny, ludzie samotni, chorzy. Czy znamy ich? Czy mamy
świadomość ich sytuacji życiowej? A może nie chcemy ich
poznać?
Decydując się na mieszkanie w środowisku osiedlowym,
gdzie mamy zapewnione podstawowe wygody, zobowiązujemy się też do przestrzegania zasad dobrego współżycia z sąsiadami. Mając na uwadze nasze wspólne dobro,
zwracam się do Państwa z propozycją. Stwórzmy dla siebie
bezpieczne osiedle. Zobaczmy piękno w nas samych, gdzie
wrażliwość, troska i empatia zajmują ważne miejsce. Jeśli
uważacie Państwo, że są osoby żyjące na tej samej klatce,
które z różnych powodów zamykają drzwi przed światem
zewnętrznym, pomóżmy im przełamać barierę. Może potrzebują naszego wsparcia? Może uśmiech nasz będzie kluczem do ich drzwi?
Od stycznia tego roku jestem koordynatorem działań
podejmowanych na rzecz mieszkańców naszej Spółdzielni będących w trudnej sytuacji życiowej. Odwiedziłam
wiele mieszkań i wiem że oprócz pomocy doraźnej cza-

sem sama rozmowa może być częścią terapii. Wolontariusze z którymi współpracuję to wyjątkowi ludzie. Są to
uczniowie i osoby starsze, które zadeklarowały swoją pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Dla nich samych
to radość pomagania i satysfakcja. Widziałam uśmiech
na twarzach osób u których pojawiają się wolontariusze.
Wiem, że praca z nimi to przyjemność. Potrzebuję jednak
Państwa zaangażowania aby nasze działania były efektywniejsze i sprawniejsze. Razem możemy sprawić aby
nasze osiedle było wzorem współpracy i pomocy między
mieszkańcami. Może będziemy przykładem dla innych
miast?
Bądźmy więc czujni na potrzeby naszych sąsiadów, zareagujmy jeśli poproszą o pomoc i wpuśćmy wiosnę do ich
domów. Nie pozwólmy na ich samotność.
Jestem do Państwa dyspozycji, skontaktuję się z każdą
osobą która będzie potrzebowała pomocy.
Iwona Proczka
tel. 696 258 338
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Dla naszego bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych
potrzeb człowieka. W codziennym życiu największe znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo publiczne stanowiące ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie
i mienie obywateli.
Właściwy poziom bezpieczeństwa powinny zagwarantować nam przepisy obowiązującego prawa oraz instytucje
i organy odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem
zasad w nich zawartych. Powyższe dotyczy przede wszystkim norm prawnych uregulowanych w kodeksach np. karnym lub wykroczeń.
Dbałością o bezpieczeństwo i porządek publiczny,
a także egzekwowaniem prawa zajmują się funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej. W praktyce są to dwie niezależne struktury organizacyjne posiadające różne zadania
i kompetencje. Jedyne co łączy powyższe służby to wspólny cel zmierzający do zapewnienia wszystkim obywatelom
bezpiecznych warunków życia.
Pomimo poprawiającego się z każdym rokiem poziomu bezpieczeństwa mieszkańcy Spółdzielni mają wiele
zastrzeżeń do zachowania osób (przeważnie młodzieży),
które dopuszczają się naruszeń obowiązującego prawa
i zasad współżycia społecznego. Najczęściej spotykane
na naszych osiedlach wykroczenia to akty wandalizmu
oraz zakłócanie porządku publicznego lub domowego.
Tego typu zachowania nie mogą być tolerowane, a ich
sprawcy powinni mieć świadomość grożących konsekwencji. Oczywiście w czynnościach zmierzających do
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego uczestniczy również administracja spółdzielcza, jednak jest to
funkcja wyłącznie pomocnicza. Zadaniem administracji
spółdzielczej jest monitoring wszystkich niepożądanych
zdarzeń oraz informowanie kompetentnych służb o oko-

licznościach np. wykroczeń. W praktyce podejmowane
działania mogą okazać się nie wystarczające, ponieważ
pracownicy Spółdzielni nie są bezpośrednimi świadkami
naruszających prawo sytuacji oraz mogą przekazywać
istotne informacje z dużym opóźnieniem. Należy zaznaczyć, że skuteczność działań Policji oraz Straży Miejskiej
najczęściej uzależniona jest możliwości podjęcia interwencji bezpośrednio w chwili zdarzenia. W tym zakresie
największe możliwości mają sami mieszkańcy, którzy
mogą natychmiast, bez zbędnej zwłoki zaalarmować
kompetentne służby. Warto pamiętać, że wszystkie zgłoszenia na telefony dyżurne Policji oraz Straży Miejskiej
mogą być dokonywane anonimowo. Wprawdzie zgodnie
z procedurą dyżurny prosi osobę zgłaszającą o podanie
nazwiska, to jednak w każdym przypadku przysługuje
nam prawo odmowy podania swoich danych personalnych. Oczywiście nawet gdy podamy nasze nazwisko
funkcjonariusze nie mają prawa ujawnić osobie trzeciej
źródła zgłoszenia, ponieważ zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
Analizując aktywność służb porządkowych warto
przypomnieć, że mieszkańcy Spółdzielni przy każdej
okazji zgłaszają postulaty zwiększenia ilości patroli na
osiedlach i tego typu wnioski są jak najbardziej słuszne.
Obecność Policji i Straży Miejskiej na osiedlach odstrasza
potencjalnych sprawców wykroczeń zwiększając nasze
poczucie bezpieczeństwa. W praktyce w pełni zasadne
oczekiwania mieszkańców nie są możliwe do zrealizowania. Powodem jest ograniczona liczba funkcjonariuszy
w stosunku do ilości osiedli i ulic uniemożliwiająca jednoczesne patrolowanie całego miasta. Mając na uwadze
powyższe najlepiej sprawdza się system interwencyjny
działania Policji i Straży Miejskiej, której funkcjonariusze
podejmują czynności przede wszystkim w wyniku telefonicznych zgłoszeń. Oczywiście nie zwalnia to służb porządkowych z obowiązku patrolowania naszych osiedli
oraz w razie potrzeby podejmowania interwencji z własnej inicjatywy.
Podsumowując chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę
większego niż dotychczas zaangażowania mieszkańców
we współpracę ze służbami Policji oraz Straży Miejskiej.
Tym bardziej, że organy te zostały powołane dla naszego bezpieczeństwa oraz po to, aby nam pomagać. Dzwoniąc i prosząc o interwencję musimy mieć świadomość, że
w ten sposób możemy ochronić nasze wspólne mienie,
czyjeś zdrowie, a w skrajnych przypadkach może nawet
życie.
Krzysztof Krzysztoń
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Na dobry nastrój
Zima zbliża się ku końcowi. Coraz bardziej nie możemy
doczekać się wiosny oraz zastrzyku energii z budzącej się
do życia przyrody.
Natura wstaje z zimowego snu, co bardzo pozytywnie
wpływa zarówno na nas jak również na nasz organizm.
Wcześniej witamy dzień, mamy coraz więcej czasu do
działania. Budząca się przyroda nas zaciekawia, pobudza,
zachwyca swoim urokiem. Nagle po raz kolejny w naszym
życiu ujawnia się piękno tego świata. Wszystko pachnie,
a do życia budzi się nie tylko natura, ale również radość,
optymizm i nadzieja.
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Niestety, jednak niektórych z nas zima, pomimo niewątpliwie swojego uroku, zostawia w słabej kondycji. Dlatego
warto może wyjść na spacer, nie wymaga on specjalistycznego sprzętu ani odpowiednich warunków atmosferycznych. Można wybrać opcję spacerów z kijkami, czyli popularny również w Polsce nordic walking, albo wybrać się na
basen, który doda zdrowia, zrelaksuje jak również zapewni
świetną zabawę. Wiosna to także wspaniały czas na wyciągnięcie roweru i udanie się na przejażdżkę. Jest to nie tylko
ogromna frajda dla całej rodziny, ale także ciekawy sposób
na przyjemny wysiłek fizyczny.
Przede wszystkim pamiętajmy jednak o wzajemnej
życzliwości, optymizmie, i mocy uśmiechu. Uśmiechając
się, możemy przywrócić radość zarówno sobie jak i innym.
Marzena Hubala

ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH
W związku ze zmianą kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2013 r.
określonych komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent zmianie uległo kryterium dochodowe w dodatku mieszkaniowym.
Tak więc dochód brutto dla gospodarstwa jednoosobowego nie może przekroczyć – 1 454, 51 zł, zaś w gospodarstwie wieloosobowym – 1 038, 94 zł na każdego członka rodziny.
Pozostałe kryteria dotyczące dodatku mieszkaniowego nie ulegają zmianom, a mianowicie warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do mieszkania; czyli o dodatek mogą starać się najemcy lokali komunalnych, osoby mające
mieszkania lokatorskie, własnościowe a także posiadające odrębną własność. Jeśli mieszkamy w lokalu należącym do
kogoś innego, aby dostać dodatek, trzeba mieć zawartą tzw. umowę użyczenia.
Kolejnym kryterium przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego jest metraż zajmowanego mieszkania:
dla 1 osoby – 35 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 45,50 m2
dla 2 osób – 40 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 52,00 m2
dla 3 osób – 45 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 58,50 m2
dla 4 osób – 55 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 71,50 m2
albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie.
Warunkiem jest spisanie ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową, dotyczącej sposobu spłaty zadłużenia.
Jeśli spełniamy powyższe warunki należy zgłosić się do biura Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu pok.
nr 15 lub 16 celem potwierdzenia wniosku.
Halina Bednarz-Puszka
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Wiosenna akcja „Czysty Lublin”
Nie wiem jak Państwa, ale mnie bardzo irytują różnego rodzaju ulotki i plakaty reklamowe wywieszane samowolnie w niemal każdym dostępnym miejscu. Fakt, że
pomimo ich usuwania ciągle naklejane są nowe świadczy
o powszechnym poczuciu bezkarności osób, które z naruszeniem prawa oraz wbrew woli właściciela nieruchomości
lekceważą obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Kolejnym irytującym widokiem są zauważalne szczególnie w okresie wiosennym psie ekskrementy szpecące tereny zielone, a czasem nawet chodniki. Pomimo bieżącego
sprzątania tego typu zanieczyszczeń przez pracowników
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku każdego dnia
pojawiają się nowe dowody świadczące o braku poszanowania podstawowych obowiązków posiadaczy psów.
Mając na uwadze powyższe z dużym zainteresowaniem
przeczytałem informację w sprawie działań podjętych
w tym zakresie przez przedstawicieli Straży Miejskiej miasta Lublina. Poszukując szczegółów interesującego mnie
tematu ustaliłem, że w tym właśnie mieście realizowana
jest obecnie akcja „Czysty Lublin”. W ramach tej jak najbardziej potrzebnej i społecznie uzasadnionej akcji przedstawiciele Straży Miejskiej zobowiązani zostali przede wszystkim do walki z nielegalnymi wysypiskami śmieci, a także
kontroli zanieczyszczonych posesji oraz terenów objętych
nadzorem zarządców i administratorów. Szczególna uwaga
Strażników Miejskich została zwrócona na szpecące miasto
ulotki i plakaty naklejane w miejscach do tego nie przeznaczonych. Efektem podejmowanych działań są mandaty
karne nakładane przeważnie na firmy i instytucje. Konsekwencją tych działań oprócz korzyści estetycznych w po-

staci czystego miasta są dodatkowe wpływy do miejskiej
kasy.
Niewątpliwie najczęściej podkreślanym, a jednocześnie
komentowanym elementem wspomnianej akcji są kontrole przestrzegania obowiązku sprzątania nieczystości po
swoich podopiecznych przez właścicieli psów. Przy okazji
sprawdzana jest również realizacja obowiązku wyprowadzania psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za
agresywną także w kagańcu. Z uwagi na fakt, że czworonogi wyprowadzane są głównie we wczesnych godzinach
porannych Komendant Straży Miejskiej w Lublinie zmienił
godziny pracy swoich podwładnych. Specjalne patrole
kontrolują tereny na które najczęściej wyprowadzane są
zwierzęta już od godziny piątej rano. Tego typu czynności
wykonywane są codziennie, również w godzinach popołudniowych. Z informacji pozyskanych od Rzecznika Lubelskiej Straży Miejskiej dowiedziałem się, że od początku
roku Strażnicy nałożyli na właścicieli psów 75 mandatów
karno-porządkowych. Wprawdzie liczba skutecznych interwencji dowodzi wyjątkowego zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków, to jednak kluczowa w tej sprawie jest opinia samych Lublinian zadowolonych z pomysłu
oraz sposobu jego realizacji. Zamieszkujący w tym mieście
znajomi z którymi miałem okazję rozmawiać wypowiadają
się o całej akcji bardzo pochlebnie wskazując na widoczne
na osiedlach efekty pracy Strażników Miejskich.
Uważam, że tego typu inicjatywny są bardzo potrzebne
oraz godne naśladowania.
Krzysztof Krzysztoń

Nie płać za śmieci, wójt zajmie ci pensję
wp.pl/Dziennik Gazeta Prawna I 04.03.2013 109:10
Biada tym, co po 1 lipca nie będą regulowali w urzędach gmin opłat za śmieci. W życie wchodzą przepisy, które
umożliwiają wójtom wyegzekwowanie pieniędzy od dłużników. Z zajęciem pensji włącznie - pisze” Dziennik Gazeta
Prawna”.
Zgodnie z nowymi przepisami już od najbliższej środy w procesie poboru opłaty za śmieci wójtowie zyskają status organu egzekucyjnego, dzięki czemu to gmina
bezpośrednio wyegzekwuje od krnąbrnych mieszkańców
należne jej środki, Należą do nich możliwość zajęcia pensji, środków na rachunku pieniężnym czy majątku ruchomego.
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Zdecydowanemu przyspieszeniu ulegnie cała procedura, Przyczyni się to do większej ściągalności opłat za śmieci,
Od niej zależy bowiem prawidłowe funkcjonowanie administracji w wielu gminach.
Zdaniem ekspertów takie wyposażenie wójtów i burmistrzów w kompetencje organu egzekucyjnego powinno
poprawić efektywność egzekucji, jednak nie rozwiązuje to
wszystkich problemów i nie może być traktowane jako panaceum na wszelkie bolączki wynikające z ustawy, w tym
jedną z podstawowych - jak zachęcić mieszkańców do składania prawdziwych deklaracji stanowiących podstawę do
obliczenia opłaty.
Przedruk
Internet: http://finanse.wp.pl/kat,1036071,title
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Samorządy próbują obejść ustawę śmieciową
Ustawa śmieciowa spędza sen z powiek nie tylko samorządowcom, ale również firmom, które będą musiały wziąć
udział w przetargach na świadczenie usług. Jednak można
w łatwy sposób obejść ten wymóg. Urzędnicy znaleźli sposób na wybór tej firmy, która im odpowiada - pisze „Rzeczpospolita”.
Zgodnie z ustawą przetargi na wybór firmy zajmującej
się odbiorem odpadów komunalnych muszą zostać rozstrzygnięte w ciągu najbliższych trzech miesięcy, aby od
1 lipca firmy na podstawie umów z miastami zaczęły odbierać śmieci od mieszkańców. Jeśli jednak przetargi się
nie udadzą, wówczas urzędnicy mogą podpisać kontrakty
z tzw. wolnej ręki.
- Wówczas należy się spodziewać, że oddadzą rynek
„swoim”, czyli firmom komunalnym. A to niekoniecznie
musi być dobre dla mieszkańców, bo monopoliści będą
mogli dyktować wysokie ceny - twierdzi jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej”.

W samej Warszawie funkcjonuje obecnie około 100
firm. Jak twierdzi ratusz, na rynku zostaną tylko najwięksi:
cztery-pięć podmiotów.
Związek Gmin Śląska Opolskiego zaapelował do prezydenta RP, by w trybie nadzwyczajnym przesunął wejście
w życie ustawy śmieciowej o pół roku. Bronisław Komorowski może to zrobić w trybie nadzwyczajnej inicjatywy
legislacyjnej.
Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowała natomiast
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę przepisów
ustawy. Jej zdaniem przepisy są niespójne. Brakuje m.in.
określenia sposobu, w jaki rozstrzygane byłyby spory między mieszkańcami a firmami. Również radni Inowrocławia
jednogłośnie uchwalili złożenie wniosku do TK, twierdząc,
że ustawa ubezwłasnowolnia gminy.
Przedruk
Internet: http://wp.pl/kat,6992,title

Opłata za śmieci również dla działkowców
Właściciele ogródków działkowych i działek rekreacyjnych muszą mieć się na baczności. Nowa ustawa
śmieciowa wywraca dotychczasowy system do góry
nogami. Oni też zapłacą więcej.
Według przepisów, które wejdą 1 lipca, gmina może
wydać uchwałę, że będzie odbierać odpady z tzw. nieruchomości niezamieszkałych (ogródków działkowych, firm,
działek rekreacyjnych itp.). Opłata obliczana jest wówczas
według wzoru: liczba zużytych pojemników razy stawka za
wywóz jednego pojemnika. Gminy jednak wcale nie muszą
takiej uchwały podejmować.

Niektóre już teraz stwierdziły, że nie obejmą systemem odbioru nieruchomości niezamieszkałych. Tak
będzie m.in. w Otwocku czy Wyszkowie. W obydwu
gminach poinformowano nas, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przepisy pozostają bez zmian.
To na właścicielu będzie ciążył obowiązek, aby podpisać
umowę z odpowiednią firmą, zajmującą się odbiorem
odpadów.
Przedruk
Internet: http://finanse.wp.pl/kat,1329,title

Segregacja śmieci zamknie zsypy
Wyższe opłaty za wywóz śmieci czy zamknięcie zsypów
na klatkach schodowych wieżowców. Taki problem będą
musiały rozstrzygnąć spółdzielnie mieszkaniowe – informuje „Dziennik Polski”.
Nowe zasady gospodarowania odpadami zakładają, że
osoby segregujące śmieci będą płacić za ich odbiór nawet
o połowę mniej od mieszkańców, którzy wszystko wyrzucają do jednego pojemnika. Taka zmiana w przepisach
zacznie obowiązywać od początku lipca i może oznaczać
koniec zsypów w wieżowcach.
Mieszkańcy wysokich budynków mają dwie propozycje. Pierwsza jest taka, że lokatorzy wyrzucają śmieci tak jak

obecnie. Druga, że segregują, płacą mniej, ale zostają zamknięte zsypy. Mieszkańcy zaś zjeżdżają na dół, aby wrzucić odpady do pojemników.
Za zamknięciem zsypów przemawiają też względy sanitarne i bezpieczeństwa. To właśnie z tego powodu w nowych wieżowcach się ich nie buduje - w budynkach nie ma
źródła zanieczyszczeń, nieprzyjemnego zapachu i zagrożenia pożarem.

Przedruk
Internet: http://wp.pl/kat,104132,title,Segregacja-smieci-zamknie
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Szanowni czytelnicy „Naszego Domu”
Pragnę zapewnić czytelników tak popularnego i poczytnego pisma, jakim jest kwartalnik „Nasz Dom”, że Koło PZW „Padwa” działające pod patronatem tutejszej Spółdzielni Mieszkaniowej nadal prowadzi działalność, realizuje swoje zadania
statutowe.
W 2012 roku Zarząd Koła w pełni wykonał zaplanowane
na ten rok imprezy wędkarskie, w tym zawody o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyły się 9.09.2012 r. na
zbiorniku w Nieliszu.
Początek roku 2013 to okres, w którym podsumowana jest
działalność władz Koła za okres minionej 4-letniej kadencji.
W dniu 27 stycznia 2013 roku w świetlicy tutejszej Spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła PZW „Padwa”
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniami władz Koła za okres kadencji, dokonano wyboru nowych władz Koła oraz zatwierdzono plany pracy na 2013 rok.
Biorący udział w obradach Walnego Zgromadzenia - Prezes Spółdzielni – Pan Jerzy Nizioł pozytywnie ocenił dotychczasową działalność naszego Koła, pogratulował nowym
władzom jak też zadeklarował dalszą pomoc w popularyzacji
wędkarstwa.
W składach osobowych nowo wybranych władz tutejszego Koła zaszły pewne zmiany i tak:
nowym Prezesem Zarządu Koła PZW „Padwa” został kol.
Artur Szopa,
powołano kol. Jerzego Pawliszaka do pełnienia funkcji
Sekretarza Koła.
niewielkie zmiany nastąpiły też na stanowiskach funkcyjnych członków władz Koła.
Wielu dotychczasowych działaczy pełni nadal swoje funkcje i to od wielu lat.
Powierzeniem i podziałem funkcji zajęto się na pierwszym
posiedzeniu nowo wybranych władz Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w dniu 4 lutego 2013 roku.
Na koniec 2012 roku Koło PZW „Padwa” liczyło 230 członków.
Mamy nadzieję, że w roku bieżącym liczba ta zwiększy się.
Dlatego też serdecznie dziś zapraszam wszystkich chętnych
uprawiania wędkarstwa do naszej siedziby, przy ul. Peowiaków 62, w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 14-tej do
godz. 18-tej.
Na rok bieżący zaplanowaliśmy, podobnie jak w latach
poprzednich organizację 7 różnego rodzaju imprez wędkarskich.
Korzystając z okazji goszczenia w tutejszym piśmie, pragnę w imieniu Zarządu Koła oraz własnym złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich czytelników „Naszego Domu” oraz dla
obecnych i przyszłych miłośników wędkarstwa.
Wszystkiego dobrego w 2013 roku
Henryk Adamczuk
/Skarbnik Koła/
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Przegląd wydarzeń

kulturalnych
Wspólne kolędowanie
Nowy Rok kalendarzowy 2013 rozpoczęliśmy wspólnym
kolędowaniem pokoleń. Organizatorem przedsięwzięcia
była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego, a współorganizatorem Zarząd Osiedla Orzeszkowej
- Reymonta.
Spotkanie odbyło się w dniu 8.01.2013 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28. W kolędowaniu
uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD, Teatru Młodego
Aktora przy Młodzieżowym Domu Kultury i Spółdzielni
Mieszkaniowej, młodzież z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 przy
ul. Szczebrzeskiej oraz seniorzy z Klubu Seniora „U Waleriana” i mieszkańcy Spółdzielni.
Celem spotkania była integracja pokoleń oraz wspólne
śpiewanie kolęd.

Spotkanie z cyklu „Ciekawy człowiek”
Spotkanie w ramach tego cyklu odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28.
Gościem spotkania był znany i ceniony zamościanin artysta
fotograf Stanisław Orłowski. Tematem spotkania była „Fotografika – moja życiowa pasja”
Informujemy, że od nowego roku spotkania z cyklu „
Ciekawy Człowiek”, odbywać się będą jeden raz w kwartale,
o czym będziemy Państwa informować na zamieszczonych
plakatach w gablotach osiedlowych i tablicach ogłoszeń.

XIV Zawody Modeli Balonów
„O Puchar Prezydenta Miasta Zamość”
W dniu 17.03.2013r. na Rynku Wielkim odbyła się XIV edycja Zawodów Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze „O Puchar Prezydenta Miasta Zamość”. Organizatorem zawodów
była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego i Aeroklub Ziemi Zamojskiej.
Do udziału w zawodach przystąpiły zespoły reprezentujące:
Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie
Spółdzielczy Dom Kultury przy SM w Świdniku
Modelarnia przy SM im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Klub Modelarski „Orlik” z Hrubieszowa
Modelarnia przy SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu
Kierownikiem Zawodów był Andrzej Niezgoda instruktor Modelarni przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.
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Jarosław Jurecki z Modelarni przy SM w Świdniku
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Zawody były jednocześnie eliminacjami do balonowych mistrzostw Polski dla młodzików pn. ”26 Mały Puchar Gordona–Benneta”. Do tych zawodów zakwalifikowali się młodzi
modelarze z Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie.

Ferie zimowe dla dzieci

Loty uczestników oceniali sędziowie chronometrażyści
w osobach Jan Jakubowski i Krzysztof Korzeniowski.
Przez kilka godzin w zimowej scenerii, ponad dachami
zamojskiej starówki, unosiły się barwne modele balonów.
W ocenie jury w klasyfikacji zespołowej zwyciężyła drużyna z Modelarni Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie. Na
drugim miejscu uplasowali się modelarze przy Spółdzielczym Domu Kultury w Świdniku, natomiast trzecie miejsce
zajęli modelarze z Modelarni przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego.
W klasyfikacji indywidualnej największą ilość punktów, a tym samym kolejne miejsca zajęli:
Kacper Mynarczyk z Modelarni GOK w Sawinie
Piotr Mazurek z Klubu Modelarskiego „Orlik” w Hrubieszowie

W ramach prowadzonej działalności społeczno-kulturalnej
Spółdzielnia Mieszkaniowa umożliwiła dzieciom i młodzieży korzystanie z zajęć świetlicowych.
Głównym zadaniem było bezpieczne i atrakcyjne wypełnienie uczestnikom czasu wolnego.
W okresie dwutygodniowego wypoczynku, zorganizowano dzieciom wyjścia na lodowisko, kina, gdzie obejrzały
animowany film „Zambezia”.
Dodatkową atrakcją był wyjazd autokarem do Roztoczańskiego Parku Krajoznawczego, podczas którego nie
zabrakło zabaw na śniegu, zjazdu z „Szopowej Góry”, a na
zakończenie ogniska.
Aby umożliwić dzieciom kontakt ze sztuką zorganizowano wyjście do BWA na wystawę młodego malarza – Marcina Kowalika połączoną z ciekawą prelekcją Dyrektora
BWA Jerzego Tyburskiego.
W czasie zimowego wypoczynku opiekunowie dbali
także o rozwój sprawnościowy uczestników. Nie zabrakło
ćwiczeń rozwijających pamięć i myślenie.
W świetlicy odbyły się konkursy z nagrodami pod hasłem:
„Luty miesiącem miłości”, „Życie na innej planecie – czy
istnieje?” Ilustracja do obejrzanego filmu „Zambezia”
Działalność plastyczna dzieci nie była ograniczona żadnymi ramami, chodziło o przelanie swojej wrażliwości na
karton, by miały swobodę i radość w tworzeniu. Przeważała technika plakatowa i pastel. Najciekawsze prace zostały
nagrodzone.
I miejsce zdobyła Patrycja Wybranowska, II miejsce zdobyła Gabriela Muzyczuk.
Odbył się również konkurs – „Mam talent”, gdzie uczestnicy prezentowali swoje zdolności muzyczne, taneczne,
zręcznościowe i sportowe.
I miejsce w tej konkurencji uzyskał Daniel Napieraj za
brawurowe wykonanie piosenki „Ona tańczy dla mnie”
II miejsce zdobyła Weronika Mazurek z ciekawym układem choreograficznym.
W ostatni dzień ferii nastąpiło podsumowanie konkursów, a uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku.
W czasie tych 10-ciu dni dzieci uczyły się działalności
i zabawy w zespole poszanowania własnej godności, życzliwości i koleżeństwa.
Z ich zachowania i relacji wynika, że wróciły z ferii zadowolone, nawiązały się nowe przyjaźnie.
Małgorzata Bender
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Kalendarz

imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, marzec-grudzień 2013 r.
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Odowiedzialny
za wykonanie

Współorganizatorzy
sponsorzy

1

Kiermasz świąteczny
/Wielkanocny/

marzec

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

Zarząd Osiedla
TPD

2

Turniej tenisa
stołowego

kwiecień

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

3

Konkurs plastyczny
p.n. „To już 55 lat
Spółdzielni Mieszk.”

kwiecień-sierpień

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Zarząd Osiedla

Dział OiZ

Zarząd Osiedla
Orzeszk.-Reymonta
Zespół Szkół Nr 3
MDK, TPD
Zespół Szkół Nr 4
Galeria BWA
Zarząd Osiedla
Orzeszk.-Reymonta
Zespół Szkół Nr 3
MDK, TPD
Zespół Szkół Nr 4
Przedszkola Nr 3 i 13
mieszkańcy SM

4

Przegląd twórczości
własnej – szukamy
talentów

kwiecień-listopad

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

5

Osiedlowy rajd
rowerowy

maj

Zamość-Michalów
-Zamość

Dział OiZ

6

Turniej brydża
sportowego

maj

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

Zarząd Osiedla

Dział OiZ

Zarząd Osiedla
Orzeszk.-Reymonta
Zespół Szkół Nr 3
MDK, TPD

7

Dzień Matki

maj

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

8

Zajęcia świetlicowe
w okresie wakacji

lipiec

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

TPD, MDK

9

XVII Piknik Rodzinny

sierpień

tereny SM
nad rz. Łabuńką

Dział OiZ

Zarząd Osiedla
zespoły artystyczne
sponsorzy finansowi

10

Jesienny rajd
rowerowy

wrzesień

tereny Roztocza

Dział OiZ

11

Święto pieczonego
ziemniaka

wrzesień

Wólka-Wieprzecka

Dział OiZ

Z.O., TPD. MDK

12

Jesienny przegląd
twórczości

październik

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

Zarząd Osiedla

13

Andrzejki

listopad

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

14

Spotkania z cyklu
„Ciekawy człowiek”

1 x w kwart.

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Dział OiZ

osoby interesujące,
zasłużone, właściciele
placówek, pisarze,
poeci, artyści,
przedstawiciele, org.
pozarządowych

15

Wolontariat

cały rok

mieszkańcy SM

Dział OiZ

Zespół Szkół Nr 4
Zespół Szkół Społeczn.

16

Akcja pomocy
mieszkańcom

2 x w roku

mieszkańcy SM

SM
ZO

Wielkanoc - Z. O.
Boże Narodzenie - SM

17

Forum na temat
bezpieczeństwa,
ładu i porządku

wrzesień

świetlica SM
ul. Orzeszkowej 28

Zarząd Osiedla

SM

