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Aby zapobiec dalszej eskalacji problemu wła-
dze miasta Zamościa na wniosek Radnego Je-
rzego Nizioła, będącego jednocześnie Preze-
sem naszej Spółdzielni, podjęły w ubiegłym 
roku stosowne środki zabezpieczające. Uchwałą 
Rady Miasta Nr XL VI/447/10 z dnia 27 wrześ-
nia 2010 roku został wprowadzony w Rozdziale 
VI Regulaminu utrzymania porządku i czystości 
w mieście Zamość punkt czwarty „zabraniają-
cy dokarmiania dziko żyjących gołębi w innych 
miejscach, niż miejsca wskazane przez właści-
ciela nieruchomości”.

Powyższy zapis oznacza, że dokarmianie dziko 
żyjących gołębi traktowane jest na równi z zanie-
czyszczaniem miejsc publicznych i narusza zapis 
Art. 145 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi, że 
„kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostęp-
ne dla publiczności, a w szczególności drogę, uli-
cę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega ka-
rze grzywny albo karze nagany.

Szkodliwość i uciążliwość gołębi miejskich stała 
się faktem, a o negatywnych skutkach ich dokarmia-
nia informują służby porządkowo-sanitarne oraz or-
ganizacje zajmujące się ochroną dziko żyjącego pta-
ctwa. Zdecydowana większość z nas rozumie jakie 
zagrożenie niesie za sobą niekontrolowany wzrost 
populacji gołębia miejskiego, jednak część miesz-
kańców w dalszym ciągu je dokarmia szkodząc 
w ten sposób sobie oraz swoim sąsiadom.

Ten z pozoru piękny ptak będący dodatkowo sym-
bolem pokoju jest jednym ze szkodników zagraża-
jących społecznościom miejskim. Wszystkie facho-
we publikacje jednoznacznie potwierdzają, że jest on 
roznosicielem wielu groźnych chorób, insektów, pa-
sożytów i wirusów, a dodatkowo zanieczyszcza na-
sze mienie i nas samych toksycznymi odchodami.

Władze wielu miast lekceważąc problem do-
puściły do nadmiernego przyrostu ilości dziko ży-
jących gołębi. Miasta te obecnie wydają z budże-
tów ogromne środki finansowe na nierówną i często 

Mandat za dokarmianie gołębi

W chwili obecnej Kodeks Wykroczeń za naru-
szenie powyższego artykułu przewiduje mandat 
karny do wysokości 500 złotych.

Ponieważ plaga gołębi miejskich to przede 
wszystkim wina tzw. dokarmiaczy wprowadzenie 
powyższego zakazu daje Spółdzielni dodatkowy 
atut w walce z osobami, które pomimo wielu upo-
mnień, a nawet ostrzeżeń w dalszym ciągu dostar-
czają ptakom pokarm. W obecnej sytuacji nie po-
zostaje nic innego, jak zgłaszać takie przypadki do 
Straży Miejskiej, której funkcjonariusze mają peł-
ne uprawnienie do nałożenia mandatu karnego za 
dokarmianie dziko żyjących gołębi.

Krzysztof Krzysztoń

bezskuteczną walkę z ich plagą. Bardzo kosztow-
ne jest również usuwanie negatywnych skutków 
zanieczyszczeń odchodami oraz dezynfekcja i de-
zynsekcja gniazd i siedlisk usytuowanych często 
w trudno dostępnych miejscach. Zdesperowani 
mieszkańcy zmuszeni są montować na parapetach 
kolce, a w oknach siatki uniemożliwiające wlaty-
wanie oswojonych ptaków do mieszkań. Na osied-
lach instalowane są kosztowne systemy odstrasza-
nia gołębi, do walki tej używane są także tabletki 
aborcyjne, a nawet ptaki drapieżne. Także część na-
szych mieszkańców już dziś odczuwa negatywne 
skutki natarczywego zachowania gołębi. Przykła-
dem mogą tu służyć osoby zamieszkałe w budyn-
kach wysokościowych przy ulicy Orzeszkowej.



3

Zgodnie ze statutem Spółdzielni § 35 pkt. 5 
Walne Zgromadzenie zobowiązane jest podjąć 
uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej 
którą zgodnie ze statutem § 173 przeznaczyć moż-
na na:
a. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją 

i utrzymaniem nieruchomości w zakresie ob-
ciążającym członków, 

b. prowadzenie działalności społecznej, oświato-
wej i kulturalnej.

Na tym samym posiedzeniu biegły rewident 
wybrany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Pani 
Joanna Zdanowska wpisana na listę biegłych re-
widentów uprawnionych do badania sprawozdań 
pod nr 11297 przedstawiła informację z przepro-
wadzonego badania sprawozdania finansowego 
Spółdzielni.
Opina jest pozytywna.
„Zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuje dane 
liczbowe i objaśnienia słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie in-

formacje istotne dla oceny sytuacji majątko-
wej i finansowej badanej spółdzielni na dzień 
31.12.2010r., jak też jej wyniku finansowego za 
rok obrotowy od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z określonymi w powoła-
nej wyżej ustawie zasadami ( polityką) rachun-
kowości oraz na podstawie prawidłowo prowa-
dzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawo-
zdania finansowego przepisami prawa i statu-
tem jednostki.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest 
kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachun-
kowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 
ze zbadanego sprawozdania są z nim zgodne.” 

Stanisława Dziaduszek

Dnia 29.03.2010r. Rada Nadzorcza Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego 
w Zamościu przyjęła sprawozdanie finansowe za 
2010 r.

Koszty działalności za 2010 r. wyniosły 21 815 
294,30 zł., przychody 22 112 323,46 zł. ogólny 
wynik przed opodatkowaniem 297 029,16 zł.

A. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nierucho-
mości za 2010 r. wyniósł: 34 299,06 zł. (przed 
opodatkowaniem) z tego:

1. Nieruchomości mieszkaniowe – 355 285,88 zł.
2. Nieruchomości mienie Spółdzielni +389 584,94 zł. 

B. Wynik na pozostałej działalności Spółdzielni 
wyniósł:

Usługi rem.-kons. Zakładu 
Konserwacji

+ 12 401,99 zł.

Działalność społeczno-kulturalna – 11 692,31 zł.
Pozostałe przychody + 9 333,39 zł.
Pozostałe koszty i przychody 
operacyjne

+ 564,53 zł.

Koszty i przychody finansowe + 252 122,50 zł.
Razem + 262 730,10 zł.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 
osób prawnych wolne od podatku są dochody spół-
dzielni mieszkaniowych prowadzącej działalność 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane 
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w czę-
ści przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem 
tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyska-
nych z innej działalności gospodarczej niż gospo-
darka zasobami mieszkaniowymi. 

W związku z powyższym należny podatek do-
chodowy za 2010 r. w Spółdzielni wyniósł 154 
620,00 zł. a działalność Spółdzielni w ujęciu bi-
lansowym zamknęła się nadwyżką przychodów 
nad kosztami (wynik dodatni po opodatkowaniu) 
w wysokości:
- wynik z działalności Spółdzielni + 519 430,87 zł.
- wynik z odsetek od lokali mieszkalnych i wy-

nik z ustalenia praw do lokali oraz z pożytków 
nieruchomości wspólnych + 100 293,96 zł.

RAZEM (nadwyżka bilansowa) 619 724,83 zł.

Wynik finansowy za 2010 r.
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Z uwagi na często występującą ze strony miesz-
kańców błędną interpretacją pojęć oraz utożsa-
mianie Zarządu Osiedla Orzeszkowej i Reymon-
ta ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Waleriana 
Łukasińskiego wyjaśniamy:
• działalność zarządów osiedli oparta jest na prze-

pisach ustawy o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 r. z późniejszymi zmianami, Sta-
tucie Miasta oraz statutach osiedli przyjętych 
przez zebrania mieszkańców i uchwalonych 
przez Radę Miejską.

 Zarząd osiedla, w zależności od przyjętych 
w statucie ustaleń liczy od 5 do 9 członków, pra-
cami Zarządu kieruje Przewodniczący. Zarzą-
dy osiedli prowadzą samodzielnie gospodarkę 
finansową w ramach budżetu miasta. Zarządy 
osiedli mogą prowadzić działalność gospodar-
czą pozyskując w ten sposób dodatkowe środ-
ki finansowe. Takim przykładem jest Zarząd 
Osiedla Orzeszkowej i Reymonta, który prowa-
dzi targowisko osiedlowe przy ul Orzeszkowej 
28 a pozyskane środki przeznacza na działal-
ność statutową. Zarządy Osiedli współpracu-
ją z wieloma instytucjami i organizacjami spo-
łecznymi, owocem tej współpracy są wymierne 
korzyści dla społeczności lokalnej.

 Obszar działania zarządu osiedla i jego grani-
ce określa Rada Miejska w drodze uchwały po 
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjaty-

wy. Obszar działania Zarządu Osiedla Orzesz-
kowej i Reymonta obejmuje nie tylko zasoby 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łu-
kasińskiego ale również posesje prywatne. 

• organami Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wale-
riana Łukasińskiego są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza 
3) Zarząd

 Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz 
reprezentuje ją na zewnątrz, realizuje cele i za-
dania wynikające ze statutu oraz ustawy z dnia 
16 września 1982 r. prawo spółdzielcze, ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw. 
Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz 
ich rodzin. Przedmiotem działalności Spółdzielni 
jest obsługa nieruchomości na własny rachunek, 
wynajem nieruchomości na własny rachunek, za-
rządzanie nieruchomościami na zlecenie a także 
prowadzenie działalności związanej z remontem 
i konserwacją obiektów budowlanych i działal-
ności związanej z kulturą, rekreacją i sportem.

 Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalno-
ści, współpracuje z instytucjami kultury i oświa-
ty, z organizacjami społecznymi oraz zarządami 
osiedli: Orzeszkowej - Reymonta, Planty, Kiliń-
skiego, Powiatowa. 

Janina Wojtas

Zarząd Osiedla
a Zarząd Spółdzielni

KONKURS – „Na Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego po raz kolejny zaprasza mieszkańców do udziału 
w konkursie „Na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2011 r.”
1. Celem konkursu jest podnoszenie estetyki na osiedlach administrowanych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową.
2. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy posiadający ukwiecone balkony i ogródki 

przyblokowe.
3. Przeglądu oceny dokona komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni w terminie do 19.08.2011 r.
4. Decydującym kryterium w ocenie balkonów będą najciekawsze kompozycje kwiatowe.
5. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas trwania XV Pikniku Rodzinnego nad 

rzeką Łabuńką w dniu 28.08.2011r.
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Dostęp do wysokości naliczeń 
i salda opłat eksploatacyjnych bez wychodzenia z domu

Elektroniczny system internetowy umożliwiający 
każdemu mieszkańcowi Spółdzielni dostęp do włas-
nej kartoteki księgowej, powstał pod koniec 2007 
roku. System umożliwia przy pomocy łącza inter-
netowego sprawdzenie wysokości aktualnych nali-
czeń pobieranych za użytkowanie lokalu mieszkal-
nego, a także salda opłat eksploatacyjnych. Można 
również zapoznać się ze szczegółową ewidencją po-
szczególnych naliczeń oraz dokonanych wpłat. Pro-
gram daje też dostęp do kartoteki z danymi osobo-
wymi oraz cechami zamieszkiwanego lokalu. 

Aby skorzystać z elektronicznej informacji za-
interesowana osoba powinna posiadać dostęp do 
Internetu. Udostępnienie dokonywane jest poprzez 

„Twój czynsz”. Automatycznie zostanie ona prze-
kierowana na serwer z danymi.

Sprawdzanie własnych danych za pomocą łącza 
internetowego pozwala w sposób szybki i skuteczny, 
a co ważniejsze bez wychodzenia z domu, uzyskać 
natychmiastowy dostęp do interesujących nas infor-
macji. Jest to bardzo korzystna usługa, która z każ-
dym dniem zyskuje coraz więcej zwolenników. 

Szczegóły dotyczące korzystania z informacji 
elektronicznej, a także niezbędną pomoc możemy 
uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11, lub 
dzwoniąc pod numer 084 638 03 64.

Marcin Ulanowski

W oknie logowania powinna wprowadzić otrzy-
mane wcześniej w Spółdzielni login i hasło. Pra-
widłowe zalogowanie umożliwia dostęp do danych 
wyłącznie osoby zainteresowanej.

stronę internetową Spółdzielni www.smlukasinski.
zamosc.pl. Do obsługi programu wystarczy zwykła 
przeglądarka internetowa.

Legitymująca się tytułem prawnym do lokalu 
osoba otrzymuje identyfikator (login) i hasło star-
towe. Powyższe dane po okazaniu dowodu osobi-
stego uzyskamy w siedzibie Spółdzielni przy uli-
cy Wiejskiej 17, pokój numer 11. W tym samym 
momencie informatyk Spółdzielni pełniący jedno-
cześnie funkcję administratora programu uaktyw-
nia osobiste konto mieszkańca.

Po wejściu na stronę internetową Spółdzielni za-
interesowana osoba powinna kliknąć na zakładce 
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Nowe władze w Zarządzie osiedla
Dnia 30 marca 2011 r. odbyło się zebranie spra-

wozdawczo-wyborcze Zarządu Osiedla Orzesz-
kowej – Reymonta za lata 2007-2010 r. Wybrano 
nowe władze Zarządu. Aktualny skład Zarządu na 
lata 2011-2014 przedstawia się następująco:

1. Janina Gąsiorowska
 – przewodnicząca
2. Łukasz Kwiatkowski
 – zastępca przewodniczącej
3. Krystyna Milczuk
 – sekretarz
4. Ryszard Zawadzki
 – skarbnik, przewodniczący Komisji ds. Bezpie-

czeństwa i Porządku Publicznego
5. Helena Kasprzyk
 – członek, przewodnicząca Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Turystyki
6. Grzegorz Kukiełka
 – członek Zarządu
7. Janusz Grzejszczak
 – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Tadeusz Jarosz
2. Zenon Łaba
3. Józef Ostasz

Dyżury Zarządu Osiedla:
Czwartek godz. 16 00 - 17 00
 - przewodnicząca Zarządu Osiedla

godz. 17 00 - 18 30
- Zebranie Zarządu Osiedla

Dyżury Policji:
Czwartek - godz. 17.00 - 18.00

Zarząd Osiedla
prowadzi Kółka zainteresowań:

- komputerowe - Szkoła Podstawowa Nr 3
- plastyczne - świetlica SM, przy ul. Orzeszkowej 28 
wtorki godz.11.45 - 13.30

- ćwiczenia gimnastyczne - Szkoła Podstawowa Nr 3
 poniedziałek, środa godz. 17.30 - 18.30.

W związku ze zbliżającymi sięW związku ze zbliżającymi się
Świętami ZmartwychwstaniaŚwiętami Zmartwychwstania
Pańskiego, Zarząd OsiedlaPańskiego, Zarząd Osiedla
życzy wszystkim mieszkańcomżyczy wszystkim mieszkańcom
miłych i spokojnych Świąt,miłych i spokojnych Świąt,
dobrego wypoczynku, wiele radościdobrego wypoczynku, wiele radości
z przeżywanych chwilz przeżywanych chwil
w gronie rodzinnym, wśród przyjaciół.w gronie rodzinnym, wśród przyjaciół.

Alleluja, Alleluja!Alleluja, Alleluja!
Wznosim swe wołanieWznosim swe wołanie
I składamy serce swojeI składamy serce swoje

W Pańskie ZmartwychwstanieW Pańskie Zmartwychwstanie

Zarząd OsiedlaZarząd Osiedla
Orzeszkowej - ReymontaOrzeszkowej - Reymonta
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Proces sukcesywnego ogradzania kontenerów 
Spółdzielnia rozpoczęła w 2007 roku wykonując 
pierwsze tego typu zabezpieczenie przy budyn-
ku Kilińskiego 7. W dniu dzisiejszym ogrodzo-
nych jest już 19 z 31 dużych kontenerów obsłu-
gujących zasoby Spółdzielcze. Wykonywanie tego 
typu czynności zostało wymuszone koniecznoś-
cią zabezpieczenia pojemników na odpady przed 
podrzucaniem śmieci dokonywanym przez oso-
by nieuprawnione, nie zamieszkujące w zaso-
bach Spółdzielni. Grodzenie kontenerów spotka-
ło się z akceptacją mieszkańców, a co ważniejsze 
pozwoliło na ograniczenie rosnących w szybkim 
tempie kosztów wywozu nieczystości.

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nasilające 
się z każdym dniem zjawisko pozostawiania śmie-
ci w workach pod zamkniętym ogrodzeniem. Tym 
razem nie są to odpady obce, lecz śmieci pozosta-
wiane świadomie przez naszych mieszkańców. Nie 
zabezpieczone worki narażone są na rozerwanie, 
grzebią w nich psy i koty, a także szukające poży-
wienia ptactwo. Reszty dopełnia wiatr i w ten spo-
sób duże ilości przeróżnych śmieci roznoszone są 
po całym osiedlu.

Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w małym 
metalowym kluczyku, jaki każdy z nas otrzymał 
za pośrednictwem administracji osiedla. Co bar-
dziej zapobiegliwi zrobili sobie dodatkową jego 
kopię, ale z pewnością są i tacy, którzy zwyczaj-
nie go zagubili. Wyrzucanie śmieci to w naszych 
gospodarstwach niemal codzienna czynność dlate-
go wykonujemy ją np. idąc do pracy czy po zaku-
py. Nierzadko zapominamy kluczyka i wtedy jedy-
nym wyjściem jest pozostawienie naszych śmieci 
przy bramce. Liczymy na to, że po jakimś czasie 
sprzątnie je gospodarz terenu, ale problem nasila 
się w momencie gdy postępujemy tak po południu, 
wieczorem, czy w dni wolne od pracy. 

Powinniśmy już dziś zastanowić się nad tym 
problemem, którego z pewnością nikt za nas nie 
rozwiąże. Dobrze jest posiadać w domu jeden, lub 
nawet dwa klucze zapasowe, np. po to aby jeden 

egzemplarz nosić przy sobie. Zagubiony kluczyk 
najprościej dorobić pożyczając go od sąsiadów, 
kopia takiego klucza jest także dostępna do wypo-
życzenia w administracji osiedla. 

Oczywiście zdecydowana większość mieszkań-
ców tak nie postępuje, ale negatywne skutki opi-
sywanego zachowania pośrednio dotyczą każdego 
z nas. Wszyscy oczekujemy porządku i czystości, 
dlatego warto zwracać uwagę tym, przez których 
tworzy się bałagan i nieporządek. Tym bardziej, 
że zjawisko pozostawiania śmieci pod ogrodze-
niem choć marginalne zaczyna w coraz większym 
stopniu przeszkadzać naszym mieszkańcom oraz 
utrudniać pracę osób dbających na co dzień o po-
rządek.

Mały kluczyk – duży problem

Na koniec warto zapamiętać, że pozostawianie 
worków ze śmieciami pod kontenerem stanowi na-
ruszenie Art. 145 Kodeksu Wykroczeń, który sta-
nowi, że: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca 
dostępne dla publiczności, a w szczególności dro-
gę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podle-
ga karze grzywny lub nagany”. Mandat nakłada-
ny przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej zgodnie 
z Kodeksem Wykroczeń może wynosić nawet 500 
zł. Powyższa kwota jest niewspółmiernie wyższa 
od kosztów dorobienia zapasowego kluczyka do 
furki kontenera.

Krzysztof Krzysztoń
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Utrzymania czystości w naszym otoczeniu jest 
jednym z podstawowych obowiązków każdego 
mieszkańca. Przypominają o tym stosowne przepi-
sy i regulaminy wyznaczające odpowiednie normy 
i wzory zachowań. Zagadnienia związane z potrze-
bą utrzymania czystości znalazły swoje unormo-
wanie w prawie ogólnokrajowym w formie Usta-
wy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 
a uchwalą Rady Miasta został wprowadzony jako 
prawo lokalne Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Zamościa. Zbiór sto-
sownych regulacji, w tym nakazów i zakazów po-
zwala odpowiednim służbom porządkowym egze-
kwować uchwalone wcześniej przepisy. Powyższe 
dotyczy również nakładania kar finansowych na 
osoby naruszające ustalone normy porządkowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w swoich regula-
cjach prawnych również posiada stosowne zapisy 
nakładające na mieszkańców określone obowiąz-
ki w zakresie utrzymania czystości. Przykładem 
może tu służyć regulamin porządku domowe-
go i współżycia mieszkańców zawierający wzory 
określonych zachowań. Uregulowania te powin-
ny zagwarantować utrzymanie naszych zasobów 
mieszkaniowych we właściwym stanie porządko-
wym i estetycznym.

Analizując treść przytoczonych przepisów na-
suwa się stwierdzenie, że utrzymanie czystości 
to przede wszystkim nasz obowiązek, jednak trudno 
mi się z taką tezą zgodzić. Przecież większość z nas 
dba o własne mieszkanie i nie robi tego z przymu-
su, lecz z naturalnej potrzeby utrzymania porząd-
ku w swoim otoczeniu. W końcu to nie przepisy, 
lecz nasza estetyczna wrażliwość sprawia, że czę-
sto krytycznie odnosimy się do wszelakich przeja-
wów bałaganiarstwa, a nawet niechlujstwa. Nic nie 
stoi na przeszkodzie abyśmy tę wrażliwość skiero-
wali także na nasze otoczenie. Decyzja w powyż-
szej sprawie nie należy do twórców przepisów pra-
wa, lecz wyłącznie do nas samych.

Niestety dbając o indywidualne mienie część 
z nas zapomina o potrzebie dbałości o nasze mie-
nie wspólne. Powyższe dotyczy na szczęście małej 
grupy mieszkańców, jednak ich uporczywe zacho-
wanie potrafi skutecznie pogorszyć estetykę na-

szych osiedli. Nie mogę 
zrozumieć osób wyrzu-
cających reszki jedzenia 
przez okna, czy tzw. pala-
czy których niedopałki za-
śmiecają teren pod balko-
nami. Poraża mnie widok 
psa, który w obecności 
swojego właściciela za-
nieczyszcza trawnik po-
łożony bezpośrednio przy 
chodniku oraz stada gołębi, które dzięki tzw. do-
karmiaczom „bombardują” nasze osiedla, bu-
dynki a w końcu nas samych ptasimi odchodami. 
Nikt mnie nie przekona, że takie zachowanie czło-
wieka jest właściwe i w jakimś stopniu uzasadnio-
ne. Dla mnie to zwykłe bałaganiarstwo i brak sza-
cunku dla osób żyjących w naszym najbliższym 
otoczeniu. Ubolewam, że osoby takie pomimo wie-
lu apeli nie widzą w swoim zachowaniu nic nie-
właściwego. Co więcej zdarza się, że na upomnie-
nia reagują niczym nie uzasadnioną agresją.

Jestem przekonany, że zdecydowana większość 
mieszkańców naszej Spółdzielni oczekuje osied-
li czystych i zadbanych. Osiągnięcie takiego stanu 
to przede wszystkim zadanie administracji osied-
lowych i gospodarzy terenów odpowiedzialnych 
za porządek wokół poszczególnych nieruchomo-
ści. Służby te na co dzień realizują określone za-
dania i obowiązki wynikające z przepisów prawa 
oraz wymogów stawianych przez Zarząd i Organy 
Nadzorcze Spółdzielni. Bardzo ważnym elemen-
tem wpływającym na efektywność tych działań są 
uwagi i postulaty, a także krytyczne oceny samych 
mieszkańców.

Podsumowując należy stwierdzić, że te trzy wy-
mienione wcześniej elementy: przepisy prawa, na-
sza wrażliwość estetyczna i działalność służb po-
rządkowych są w stanie w pełni zagwarantować 
idealny stan estetyczny osiedli spółdzielczych. Po-
winniśmy jednak mieć świadomość własnej roli 
w tym procesie ponieważ to, czy tak się stanie za-
leży już wyłącznie od nas samych.

Krzysztof Krzysztoń

Czyste osiedle
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Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Urząd Miasta, mającym 
na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem loka-
lu mieszkalnego. 

Od 1 marca 2011r. obowiązują nowe kwoty maksymalnego dochodu (czyli wartość po odliczeniu 
kosztów uzyskania przychodu i składek ZUS) przypadającego na każdą osobę w danym gospodarstwie 
domowym.

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć – 1 274,32 zł, zaś w wieloosobo-
wym – 910,23 zł na każdego członka rodziny. 

Zmianie nie uległy warunki dotyczące metrażu zajmowanego mieszkania i wynoszą odpowiednio:
dla 1 osoby - 35m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 45,50 m2

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

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

dla 4 osób - 55m2 + (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 %.

Przypominamy, że o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również osoby posiadające zadłużenie 
z tytułu opłat za mieszkanie po wcześniejszym spisaniu ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczą-
cej sposobu spłaty zadłużenia. 

Wszelkie informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego zostaną Państwu udzielone w siedzibie 
Spółdzielni w pokoju nr 15 oraz pod numerem tel. 84 638 03 51. 

Anna Kołtun

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

WAKACJE 2011 „Atrakcyjnie, Aktywnie, Bezpiecznie”
Związek Harcerstwa 

Polskiego, Komenda Hufca 
im. Dzieci Zamojszczyzny 
w Zamościu zaprasza 
wszystkie dzieci i młodzież 
(również nie należącą do 
ZHP) na wakacyjny aktywny 
wypoczynek i spotkanie 
z przygodą.

Kolonie i obozy ZHP prowadzone są pod 
nadzorem Kuratorium Oświaty a wychowawcy to 
doświadczeni nauczyciele – instruktorzy posiadający 
uprawnienia wymagane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Organizatorzy obiecują bezpieczny, 
aktywny, atrakcyjny wypoczynek.

Majdan Sopocki, Roztocze
Kolonia tematyczna dla najmłodszych. 

9 – 20 lipca 2011

Obóz survivalowy.
18 – 28 lipca 2011

Poronin – Zakopane
Obozy turystyczno – wypoczynkowe dla 

pasjonatów polskich Tatr. 
5 – 17 lipca 2011
18 – 30 lipca 2011

Zainteresowani mogą zgłaszać się do Komen-
dy Hufca ZHP w Zamościu, Rynek Wielki 5, I 
piętro (nad pizzerią Verona), tel. fax 84 638 40 
80, e-mail: zamosc@zhp.pl

Pełna oferta programowa kolonii i obozów za-
mieszczona jest na stronie internetowej:
www.zamosc.zhp.pl

Komenda Hufca dysponuje dwoma ośrodkami 
wypoczynkowymi w Majdanie Sopockim na Roz-
toczu, do których zaprasza na imprezy integracyj-
ne, zielone szkoły, wycieczki i biwaki. 

 Zapraszamy !
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w pozycji uchylonej. Złodziejom wystarczy parę 
minut, aby wejść do środka mieszkania, rozejrzeć 
się w nim i dokonać kradzieży pieniędzy i wartoś-
ciowych przedmiotów. 

Należy również zachować szczególną ostrożność 
w stosunku do obcych osób odwiedzających nasze 
mieszkania, a podających się za pracowników róż-
nych instytucji lub organizacji. Osoby te powinny być 
wyposażone w odpowiednie legitymacje lub upo-
ważnienia wydane przez pracodawców – egzekwuj-
my od nich okazanie takich dokumentów. Ważnym 
jest również, aby nie zostawiać obcych osób samych 
w przedpokojach lub pokojach naszych mieszkań – 
miejmy je zawsze w zasięgu naszego wzroku. Jeśli 
ich zachowanie wzbudzi nasz niepokój należy wy-
prosić te osoby z mieszkania i natychmiast powia-
domić odpowiednie służby lub instytucje. 

Bardzo pomocne i przynoszące wymierne efek-
ty jest zaangażowanie wszystkich sąsiadów w pil-
nowanie naszych mieszkań i osiedli. Jeśli zauważy-
cie Państwo obce osoby podejrzanie zachowujące 
się na klatkach schodowych lub w okolicach bloku 
nie zwlekajcie i powiadomcie o zauważonym fak-
cie Policję.

Komenda Miejska Policji w Zamościu
Zamość, ul. Wyszyńskiego 2,

tel. (084) 677-14-17 lub (084) 677-14-62
telefony alarmowe 997, 112

Wśród wielu potrzeb każdej osoby, podstawo-
wą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. Wokół 
każdego z nas pojawiają się wciąż nowe zagroże-
nia – okrucieństwo, przemoc, kradzieże, narkoty-
ki. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń, boimy się 
wychodzić wieczorem z domu, obawiamy się rów-
nież o nasze dzieci idące do szkoły lub bawiące się 
na podwórkach. Każdy dramatyczny wypadek bu-
dzi w nas często pretensje do tych, którzy o nasze 
bezpieczeństwo ustawowo dbać powinni. Stróże 
prawa, jakimi są funkcjonariusze Policji, mimo, że 
coraz skuteczniej walczą z przestępczością, ocze-
kują na pomoc społeczności lokalnych. 

Jednym z niebezpieczeństw, które może spot-
kać każdego z nas są włamania do mieszkań. Moż-
na jednak nieco zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
takich zdarzeń. Należy pamiętać o kilku zasadach 
bezpieczeństwa i przestrzegać ich podczas co-
dziennego życia. 

Przed wyjściem z domu należy dokładnie za-
mknąć wszystkie okna i drzwi, nie zapominając 
o drzwiach balkonowych. Nie należy pozostawiać 
bez opieki klucza do domu (pod wycieraczką, czy 
doniczką). Szczególnie należy zadbać o mieszka-
nia usytuowane na parterach oraz niskich piętrach. 
Tak położone mieszkania są najbardziej „atrakcyj-
ne” dla włamywaczy. Dlatego też wychodząc na-
wet na przysłowiowe pięć minut należy dokładnie 
zamknąć drzwi i okna – nie zostawiając ich nawet 

Szanowni mieszkańcy,
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Jak się nie dać wiosennemu przesileniu?Jak się nie dać wiosennemu przesileniu?
Ogólnie rozumiana żywność, którą spożywamy 

jest rodzajem paliwa, dostarczającego naszemu or-
ganizmowi energii oraz niezbędnych składników od-
żywczych do prawidłowego funkcjonowania. Wraz 
z nadejściem wiosny rodzi się w nas nowa chęć do 
życia. Często okazuje się jednak, ze jest ona tłumio-
na zmęczeniem, ociężałością i mimo wszystko ob-
niżonym nastrojem po zimowym rozleniwieniu. 

Musimy zdawać sobie sprawę, że to, co spoży-
wamy wpływa nie tylko na nasz wygląd i sylwet-
kę, ale na wszystkie aspekty naszego życia takie 
jak samopoczucie, nastrój, zdolność do koncentra-
cji, łaknienie, sen, życie seksualne a więc ogólne 
na zdrowie. Niewłaściwe pożywienie jest dla nas 
niejednokrotnie katalizatorem wielu chorób.

Najszybsze i najważniejsze zmiany, których na-
leży dokonać w swoim żywieniu by pokonać tzw. 
wiosenne przesilenie i jak najszybciej nabrać ni-
czym niezmąconej chęci życia to:
• Rozpoczynanie dnia od wypicia ciepłej wody 

z odrobina soku z cytryny a nie od kubka kawy. 
Będzie to takie małe oczyszczenie układu po-
karmowego.

• Jedzenie śniadania by mieć energię na resztę 
dnia i wykorzystać gotowość układu pokarmo-
wego do pracy. Nie musi to być ogromny posi-
łek zwłaszcza, jeżeli do tej pory nie jadaliśmy 
śniadań osłabiając w ten sposób swoje funkcje 
trawienne.

• Wolne spożywanie posiłków i dokładne gryzie-
nie. Dzięki temu najemy się mniejszą, ale odpo-
wiednią dla nas porcją, bez głodowania. Ponadto 
dobrze rozdrobniony pokarm będzie dokładniej 
strawiony a więc organizm wykorzysta więcej 
zawartych w nim składników pokarmowych.

• Picie napoi ciepłych, niesłodzonych, najczęś-
ciej wody 30 minut przed i około 30 minut po 
posiłku – pijąc tuz przed lub w trakcie rozcień-
czamy enzymy trawienne 

• Nie przejadanie się na noc – często ze swojej 
praktyki zauważam, ze najlepiej czują się oso-
by, które jedzą do 19 a nawet 18, wcale nie te, 
które przestrzegają zasady „nie później niż 3 go-
dziny przed snem”. Późne posiłki nawet, jeżeli 
kładziemy się późno spać bardzo niekorzystnie 
wpływają na nasz układ pokarmowy i obciążają 
narządy wewnętrzne.

• Brak monotonii w jedzeniu a wprost przeciw-
nie bardzo duże urozmaicanie swojej codzien-

nej diety. Oznacza to by nie jeść tego samego 
częściej, niż co 4-5 dni. W ten sposób dostar-
czamy sobie większej ilości składników po-
karmowych, zmuszamy układ pokarmowy do 
trawienia różnych pokarmów, co pozytywnie 
wpływa na przemianę materii oraz zmniejsza-
my ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nieto-
lerancji pokarmowych.

• Jeść w spokoju, nie w biegu i odpowiednio łą-
czyć grupy produktów tak by nie zakłócały na-
wzajem swojego trawienia

Pamiętać należy, że dieta to nie chwilowa zmia-
na, zalecona np. na 3 miesiące. Dieta jest sposo-
bem żywienia, który jako nieodzowny element na-
szego życia, będzie nam towarzyszyć codziennie. 

Równie ważna jest aktywność fizyczna. Każde 
ćwiczenie, jazda na rowerze, chodzenie po scho-
dach, pływanie, taniec a nawet spacer ożywiają 
nasz organizm.

Ponadto rezerwujmy codziennie, najlepiej zaraz 
po przebudzeniu, chwilę tylko dla siebie... by się 
wyciszyć, zrobić kilka głębokich oddechów, być 
tylko ze sobą, zatrzymać się przed kolejnym zabie-
ganym dniem. Podelektować się życiem. 

Konsultant ds. żywienia człowieka i dietetyki
dr Monika Dąbrowska Molenda
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NI i żadne argumenty, nawet ekonomiczne, do 
nich nie przemawiały? 

• pali papierosa w oknie, strzepuje popiół na pa-
rapety sąsiada a potem wyrzuca przez okno nie-
dopałek i zaśmieca teren pod blokiem (po co 
smrodzić popielniczkę, skoro można „pstryk-
nąć” peta na ziemię niczyją, bo tak niektó-
rzy traktują wszystko, co znajduje się poza ich 
„czterema ścianami”);

• wyrzuca przez okno chleb i resztki jedzenia, bo 
przez cały rok dokarmia „głodne ptaszki” (kaw-
ki i gołębie, które tylko zanieczyszczają para-

pety i balkony),
• nie dorósł do posiadania psa, po-
nieważ nie zdaje sobie sprawy z obo-
wiązków z tym związanych: wy-

puszcza zwierzę na dwór bez 
kagańca i smyczy, zapominając 
o przywołaniu go do domu i licząc 
na litość sąsiadów, którzy wieczo-
rem, nie mogąc znieść szczekania 
pod oknami, wpuszczą psa na klat-
kę, będącą praktycznie jego dru-
gim domem;
• nie sprząta klatki schodo-

wej (o umyciu okna nie mó-
wiąc!), bo to przecież nie jego 

mieszkanie i dlaczego właś-
nie on miałby to zrobić, 
skutecznie ją zagraca niepo-
trzebnymi w domu szafka-
mi, kwietnikami, skrzynkami 
itp. Problem ten dotyczy tak-
że piwnic.

Myślę, że jeżeli te słowa 
dotrą wreszcie do adresa-
tów, to dobrego sąsiada bę-
dzie można spotkać nie tyl-
ko w cytowanych słowach 
piosenki.

Mieszkaniec osiedla

• mimo tylu informacji i apeli, do kontenera na 
odpadki organiczne, wrzuca butelki plastiko-
we, szkło, papier i tekturę, i nie zastanawia się, 
że kilka kroków dalej stoją pojemniki na surow-
ce wtórne (makulaturę, szkło białe i kolorowe, 
plastiki) i że przez jego bezmyślność na wysy-
pisku trzeba będzie dokonać segregacji śmieci, 
za którą dodatkowo zapłacimy my WSZYSCY. 
Szkoda, że niektórzy, niezależnie od wieku 
i profesji, wciąż nie pojmują zasady segrega-
cji odpadów. Czyżby byli NIEWYUCZAL-

Jak niedobrze mieć sąsiada, który:

Parafrazując słowa znanej piosenki „Jak dobrze mieć sąsiada”,
śpiewanej niegdyś przez Alibabki, chciałoby się powiedzieć
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o najwyższą czystość. Pamiętaj, że najmniejszy 
brud, czy to podłogi, czy też drzwi może zniechę-
cić potencjalnego klienta.

Po czwarte spójrz krytycznie na mieszkanie i usuń 
wszelkie choćby najmniejsze usterki np. skrzypią-
ce drzwi, przeciekający kran, obdrapana ściana. 
Czym lepsze wrażenie, tym większe prawdopodo-
bieństwo sprzedaży.

Po piąte przygotuj się na wizytę. Uprzątnij naczy-
nia, pochowaj pranie oraz wszelkie zbędne przed-
mioty. Zadbaj o dobre samopoczucie klienta, niech 
inni domownicy nie przeszkadzają w tym czasie.

W przypadku, gdy nie możesz poświęcić odpo-
wiednio dużo czasu na sprzedaż, dobrym rozwią-

Na rynku można znaleźć wiele ofert sprzedaży 
mieszkań, zarówno tych nowo wybudowanych jak 
i starych. W przypadku dużej liczby ofert możemy 
mieć problem z jego sprzedażą. W takim razie co 
zrobić, aby atrakcyjnie sprzedać nasze mieszka-
nie? Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, któ-
re mogą pomóc w jego sprzedaży. 

Po pierwsze przygotuj odpowiednią ofertę. 
Oprócz podstawowych informacji tj. lokalizacja, 
metraż, podaj kilka informacji o okolicy np. odle-
głość od szkoły, przystanku, centrum handlowe-
go itp. Opisz jej atrakcyjność. Sprecyzuj zalety 
dla potencjalnego nabywcy. Dobrym rozwiąza-
niem jest umieszczenie oferty na specjalistycz-
nych portalach internetowych, które umożliwiają 
dodatkową ekspozycję zdjęć. Nie należy jednak 

Jak przygotować mieszkanie na sprzedażJak przygotować mieszkanie na sprzedaż

zaniem jest skorzystanie z usług profesjonalisty tj. 
pośrednika w obrocie nieruchomościami, który po-
może w przeprowadzeniu transakcji począwszy od 
stworzenia oferty i udzielenia odpowiednich rad, 
kończąc na jej sfinalizowaniu. Ważne jest, aby ko-
rzystać z usług wykwalifikowanych pośredników, 
posiadających licencję zawodową. 

Mam nadzieję, że wskazówki te pomogą w sprze-
daży. Życzę udanych transakcji. 

Karol Rajtar

zapominać o tradycyjnych formach np. ogłosze-
nie w prasie.

Po drugie przygotuj się do sprzedaży, abyś był po-
strzegany jako wiarygodny partner. Przygotuj do-
kumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem. 

Po trzecie przygotuj mieszkanie. Podstawowym 
warunkiem jest czystość. Według specjalistów 
mieszkanie sprzedaje się „w kuchni i łazience” co 
znaczy, że w tych pomieszczeniach należy zadbać 
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Remont ?
stycznych parametrów, jak: kubatura, powierzch-
nia zabudowy, szerokość, długość, wysokość, bądź 
liczba kondygnacji. 

Rozróżnianie tych pojęć jest niezwykle ważne, 
gdyż główna, sprawdzająca się w większości przy-
padków, zasada jest taka: konserwacji nie trzeba 
zgłaszać, przebudowa wymaga uzyskania pozwo-
lenia na budowę, natomiast remont należy zgłosić 
we właściwym wydziale Urzędu Miejskiego. Dla-
tego też, aby uniknąć ewentualnych sankcji, nale-
ży przestrzegać procedur przyjętych w regulaminie 
Spółdzielni, zgłaszając z odpowiednim wyprze-
dzeniem zamiar przeprowadzenia prac z określe-
niem ich przewidywanego zakresu. 

Występując do Spółdzielni, każdy mieszkaniec 
uzyska wydaną w oparciu o obowiązujące podsta-
wy prawne, opinię, określającą podstawowe uwa-
runkowania formalne związane z planowanym za-
kresem prac.

A teraz nieco
o zdrowym rozsądku w praktyce

Bywa, iż na pewnym etapie eksploatacji miesz-
kania postanawiamy np. wymienić drzwi wejścio-
we z klatki schodowej.

Oczywiście, w takim zamiarze nic zdrożnego 
nie ma, bo oprócz poprawy estetyki, często zysku-
jemy również poprawę poczucia bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania /solidna konstrukcja, ate-
stowane zamki itp./.

Jednakże zdarzają się przypadki, iż niektórzy 
mieszkańcy wpadają na doskonały w swoim mnie-
maniu pomysł, by przy okazji powiększyć otwór 
drzwiowy, często połączony z opcją zmiany kie-
runku otwierania skrzydła drzwiowego tj. na klat-
kę schodową.

Motywacja nasza jest na pozór logiczna: w ten 
oto prosty sposób, nasz przedpokój staje się bar-
dziej funkcjonalny, w naszej ocenie, nawet bar-
dziej niż przewidział to projektant. 

Często o poprawności i legalności takiego roz-
wiązania zapewniają nas choćby akwizytorzy, róż-
nych firm usługowo – montażowych, którzy mając 

Mieszkańcy naszej Spółdzielni to ludzie o róż-
nych profesjach, często również przedstawiciele 
różnorakich specjalności technicznych, czasami 
nawet pokrewnych branży budowlanej. Jednak-
że nie wszyscy w jednakowym stopniu zdają so-
bie sprawę z tego, że remont własnego mieszkania 
nie powinien opierać się na przekonaniu o zupeł-
nej dowolności działań przy prowadzeniu prac re-
montowych, hołdującym zasadzie „wolnoć Tomku 
w swoim domku” Tak powierzchowne i nieodpo-
wiedzialne potraktowanie tematu, często niesie ze 
sobą konsekwencje zarówno finansowe jak rów-
nież prawne. 

Na początek troszeczkę prawa

Prawo Budowlane formułuje następujące, pod-
stawowe definicje:

Remont - wykonywanie w istniejącym obiek-
cie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, które nie sta-
nowią bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym. 

Przebudowa - wykonywanie robót budowla-
nych, w wyniku, których następuje zmiana para-
metrów użytkowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charaktery-

– tak ale zgodny z prawem
i... zdrowym rozsądkiem
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dozna uszczerbku na zdrowiu – to duża odpowie-
dzialność.

Pracownicy pionu technicznego Spółdzielni, 
często napotykają na różne techniczne i prawne 
nieprawidłowości przy prowadzonych samowolnie 
remontach, często obejmujących radykalną zmianę 
układu funkcjonalnego mieszkania, bądź przebu-
dowę instalacji wewnętrznych, a nawet nieprawid-
łowe podpięcia do przewodów wentylacyjnych.

W naszej ocenie, nieprawidłowości te czasami 
wynikają z niewiedzy remontujących mieszkania, 
ale zdarzają się też całkiem nierzadkie przypadki 
świadomego działania, często również zagrażają-
cego przy okazji bezpieczeństwu innych miesz-
kańców.

Mając na uwadze cel absolutnie nadrzędny tj. 
zapewnienie mieszkańcom warunków do tech-
nicznego bezpieczeństwa w miejscu zamieszka-
nia, Spółdzielnia wzmoże monitoring prowadzo-
nych prac remontowych.

Zwracamy się także do naszych mieszkańców, 
aby w razie jakichkolwiek wątpliwości interpre-
tacyjnych przy zamierzonych pracach remonto-
wych, zasięgali opinii pracowników Działu Eks-
ploatacji SM.

Marek Garbaczewski

na uwadze własny interes, podejmą się takich prac 
nie zważając na obowiązujące w tym przedmiocie 
prawo, czy warunki techniczne.

Musimy jednak sobie uświadomić, iż decydu-
jąc się na tak przeprowadzone samowolne zmiany, 
kilkakrotnie naruszamy prawo:
 Powiększając otwór drzwiowy w ścianie kon-
strukcyjnej, w praktyce dokonujemy ingeren-
cji w konstrukcję budynku, co stanowi przebu-
dowę, a więc wymaga sporządzenia projektu 
i uzyskania pozwolenia na budowę.
 Zmieniając kierunek otwarcia skrzydła drzwi 
wejściowych, na klatkę schodową dokonujemy 
zmiany w stosunku do pierwotnego projektu, 
sporządzonego w oparciu o obowiązujące wa-
runki techniczne – do tego również nie mamy 
prawa.
 Stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa użytko-
wania obiektu, wskutek osłabienia elementów 
konstrukcyjnych budynku, związanego z wy-
cięciem części zbrojenia w prefabrykatach, czy 
zmniejszeniem długości oparcia nadproży.
 Zmniejszając realną szerokość ciągów komuni-
kacyjnych na klatce schodowej, stwarzamy za-
grożenie dla innych użytkowników.
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w któ-

rej przebiegające dziecko czy przechodząca star-
sza osoba, w związku z nagłym otwarciem drzwi, 
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Remonty planowane do wykonania w 2011 r.
OSIEDLE SZWEDZKA

- BRZOZOWA - LUBELSKA
1. Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkań-

ców przecieków przez złącza płyt WK-70; ul. 
Szwedzka 21, 31, 33, Brzozowa 20, 26

2. Remont chodnika i placu gospodarczego 
przed budynkiem ul. Brzozowa 26

3. Wymiana na klatkach schodowych okien 
drewnianych na okna PCV bud. ul. Brzozowa 
26; Lubelska 36

4. Wymiana stalowych drzwi zewnętrznych na 
drzwi aluminiowe budynek ul. Lubelska 36

5. Remont wiatrołapów i uzupełnienie płytek na 
cokole bud. ul. Lubelska 36A

6. Wymiana stolarki okiennej w budynkach 
mieszkalnych na osiedlu - pojedyncze okna 
zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 

 
OSIEDLE KILIŃSKIEGO

1. Remont chodników i dojść do klatek schodo-
wych w nieruchomościach ul. Kamienna 1, 3, 
7; Kilińskiego 7

2. Remont płyt balkonowych bud. ul. Kilińskie-
go 3a - 10 szt.

3. Remont orynnowania i obróbek blacharskich 
dachu bud. ul. Kilińskiego 3a

4. Remont - poszerzenie parkingu przy budynku 
ul. Kilińskiego 42 /od strony PEC/

5. Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkań-
ców przecieków przez złącza płyt WK-70 
bud. ul. Kilińskiego 42

6. Wymiana na klatkach schodowych okien drew-
nianych na okna PCV bud. ul. Kilińskiego 31

7. Wymiana stolarki okiennej w budynkach 
mieszkalnych na osiedlu - pojedyncze okna 
zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 

 
OSIEDLE REYMONTA

1. Wymiana drewnianych okien piwnicznych 
na okna PCV bud. ul. Wspólna 12, 18; Wiej-
ska 13

2. Usunięcie przecieków do piwnic /przy szafie 
telekomunikacji/ bud. ul. Wąska 1

3. Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców 
przecieków przez złącza płyt WK-70 bud ul. 
Wąska 3

4. Remont płyt balkonowych bud. ul. Wspólna 
8 - 10 szt. /strona wschodnia/; ul. Wąska 3 

Plan remontów na 2011 r. powstał po prze-
prowadzonych jesiennych przeglądach zasobów 
mieszkaniowych jak również uwzględnia uwagi 
i sugestie w tym zakresie zgłoszone przez miesz-
kańców. Jest kompromisem potrzeb i możliwości 
finansowych funduszu remontowego danych nie-
ruchomości. 

Głównymi zadaniami w planie są roboty termo-
modernizacyjne budynków mieszkalnych ul. Peo-
wiaków 68, 74, 80A, 80B, Orzeszkowej 21, 30, 
38 których szacunkowa wartość wynosi ok. 1 793 
tys zł. Prace te w całości sfinansowane będą kre-
dytem bankowym w ramach ustawy o wspieraniu 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remon-
tów. Spółdzielnia realizując prace termomoder-
nizacyjne otrzyma premię termomodernizacyjną 
przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go w wysokości ok. 286 tys. zł., która pomniejszy 
zaciągnięty kredyt.

Kolejnymi zadaniami w planie remontów są re-
monty balkonów. Prace te są kontynuowane z lat 
poprzednich. Rozpoczynamy również nowe za-
dania w budynkach gdzie w trakcie przeglądów 
stwierdzony został zły stan techniczny płyt balko-
nowych. Zakres z konieczności dzielimy na eta-
py uwzględniające możliwości finansowe danych 
nieruchomości i potrzeby w tym zakresie. 

Wydatki funduszu remontowego uwzględ-
niają również:
• przeglądy zasobów wymagane przez Prawo 

Budowlane takie jak: przeglądy instalacji ga-
zowych, przewodów wentylacyjnych i spali-
nowych, instalacji elektrycznych zapewniające 
bezpieczeństwo mieszkańcom. 

• remonty chodników, parkingów, klatek schodo-
wych, wymianę stolarki okiennej, 

• koszty działalności Zakładu Konserwacji zwią-
zane z bieżącą konserwacja zasobów.
Szacunkowa wartość robót remontowo – kon-

serwacyjnych w 2011 r. wynosić będzie ok. 6.049 
tys. zł., Rzeczywistą wartość robót określi przetarg 
na roboty remontowe, który corocznie jest ogła-
szany przez Spółdzielnię w celu wybrania wyko-
nawców zewnętrznych.

Na poszczególnych osiedlach planujemy wy-
konać n/w prace:
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OSIEDLA: ORZESZKOWEJ,
OBOŹNA, LUBELSKIE PRZEDMIEŚCIE

1. Remont chodnika i dojść do klatek schodo-
wych przy budynkach ul. Oboźna 7, 9, 13, 25

2. Wymiana wyłazu dachowego bud. ul. Oboźna 
3 kl. II; ul. Oboźna 7 kl. II; ul. Orzeszkowej 3, 
kl. III; ul. Orzeszkowej 11 kl. I; ul. Orzeszko-
wej 15 kl. I

3. Remont posadzek wiatrołapów bud. Oboźna 
7 kl. III, VI; Oboźna 13 kl. IV, VI 

4. Wymiana drewnianych okien piwnicznych na 
okna PCV bud. ul. Oboźna 9, 13, 27, 31

5. Wymiana docieplenia ścian szczytowych z płyt 
azbestowych na docieplenie w technologii lek-
kiej-mokrej bud. ul. Oboźna 9, 13, 21 

6. Remont płyt balkonowych bud. ul. Oboźna 9 
kl. V - 10 szt.; ul. Oboźna 27 kl. III, IV - po 
8 szt.; ul. Oboźna 29 kl. V; ul. J. Piłsudskiego 
19 kl. X - 10 szt.

7. Remont parkingu przy budynkach ul. Orzesz-
kowej 15 - 11

8. Miejscowe naprawy tynku na kominach /
uszczelnienie/ bud. ul. Orzeszkowej 13, 22; 
ul. J. Piłsudskiego 15

9. Wymiana drewnianych okien na klatkach 
schodowych i w zsypach na okna PCV bud. 
ul. Orzeszkowej 17

10. Malowanie klatek schodowych bud. ul. 
Orzeszkowej 5, 17, 22, 36

11. Remont chodnika str. południowa budynku 
ul. Orzeszkowej 22 (przy BGŻ) - przełożenie 
kostki, wykonanie odwodnienia 

12. Termomodernizacja budynków / docieplenie/ 
wraz z remontem balkonów bud. ul. Orzesz-
kowej 21, 38; ul. Orzeszkowej 30 - dokończe-
nie prac dociepleniowych - prace z 2010 r.

13. Opracowanie audytu energetycznego bud. ul. 
Orzeszkowej 36, 40

14. Uszczelnienie złączy płyt WK-70 bud. Pił-
sudskiego 35 kl. IV

15. Remont miejscowy obróbek blacharskich da-
chu bud. ul. J. Piłsudskiego 15

16. Umocowanie paneli dociepleniowych ścian 
szczytowych bud. ul. Ciepła 4

17. Wykonanie wentylacji stropodachu - kominki 
w dachu bud. ul. Sadowa 4

18. Remont parkingu przy pawilonie ul. Orzesz-
kowej 28 - strona wschodnia

19. Wymiana stolarki okiennej w budynkach 
mieszkalnych na osiedlu - pojedyncze okna 
zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 

kl. III, i 1/2 kl. IV - 15 szt.; Wąska 5 ostatnia 
kondygnacja mieszkanie 19, 20 - 2 szt.; ul. 
Wąska 20 kl. I, II - 30 szt.; ul. Wiejska 3 kl. 
II, III - 20 szt.; ul. Wiejska 7 - 10 szt. /strona 
południowa i zachodnia/; ul. Wiejska 15 - 10 
szt.; ul. Wiejska 19 kl. III - 10 szt.; ul. Wiej-
ska 21 kl. III - 10 szt.; ul. Wiejska 23 kl. IV 
- 10 szt.; ul. Piłsudskiego 67 kl. V, VI, VII - 
45 szt.

5. Remont ścian wiatrołapów bud. ul. Wąska 18 
klatki I, II, klatka V - ściany i posadzka 

6. Remont placu gospodarczego - wymiana na-
wierzchni strona zachodnia przy pomieszcze-
niu gospodarczym bud. ul. Wąska 18, 20

7. Wykonanie obróbek blacharskich, malowa-
nie ścian zewnętrznych wiatrołapów bud. ul. 
Wiejska 19

8. Wymiana stolarki okiennej w budynkach 
mieszkalnych na osiedlu - pojedyncze okna 
zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 

 
BUDYNEK w RADECZNICY

- ul. Parkowa 2
1. Remont opaski przy budynku str. zachodnia
2. Wymiana wyłazu dachowego
3. Wymiana stolarki okiennej w budynkach 

mieszkalnych na osiedlu - pojedyncze okna 
zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 

 
OSIEDLE PEOWIAKÓW

1. Wymiana drewnianych okien piwnicznych 
i strychowych na okna PCV bud. ul. Peowia-
ków 58, 66

2. Opracowanie audytu energetycznego bud. ul. 
Peowiaków 56, 80

3. Remont chodnika i dojść do klatek schodo-
wych przy budynku ul. Peowiaków 58

4. Miejscowy remont obróbek blacharskich da-
chu bud. ul. Peowiaków 60, 64, 80

5. Wymiana drewnianych okien piwnicznych na 
okna PCV bud. ul. Peowiaków 60

6. Wymiana drewnianych okien strychowych na 
okna PCV bud. ul. Peowiaków 62

7. Termomodernizacja budynków / docieplenie/ 
wraz z remontem balkonów bud. ul. Peowia-
ków 68, 74, 80a, Peowiaków 80b - dokończe-
nie prac dociepleniowych i remontu balko-
nów - prace z 2010 r.

8. Wymiana stolarki okiennej w budynkach 
mieszkalnych na osiedlu - pojedyncze okna 
zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 
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Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i zasady postępowania
Naszemu zdrowiu i życiu zagrażają skutki nie-

przewidzianych awarii, katastrof i klęsk żywioło-
wych.

Awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu 
a obecnie w Japonii jest najlepszym dowodem, że 
na taką ewentualność musimy być przygotowani 
zwłaszcza, że w sąsiedztwie naszych granic dzia-
łają elektrownie jądrowe nie zawsze spełniające 
europejskie i światowe normy bezpieczeństwa.

Istotnym elementem Systemu Wykrywania 
i Alarmowania - ostrzegania ludności w czasie po-
koju jest ustalony, powszechnie obowiązujący sy-
stem sygnałów alarmowych. 

/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
20.10.2006 r. w sprawie systemów wykrywania 
i właściwości organów w tych sprawach /Dz.u. nr 
191, poz 1415/.

Alarm o skażeniach

1. Sposoby ogłoszenia alarmu
Akustyczny system alarmowy

- przerywany modulowany dźwięk syreny
- sekwencja krótkich sygnałów wydawanych syg-

nałem dźwiękowym pojazdu lub innym podob-
nym urządzeniem w stosunku 1 : 1 w przybliże-
niu w stosunku 1 sekunda wydawania dźwięku 
oraz 1 sekunda przerwy.

Środkami masowego przekazu: Uwaga! Uwaga! 
ogłaszam alarm o skażeniach ........................./ ro-
dzaj skażenia / dla ......................
Wizualny sygnał alarmowy: znak czarny w kształ-
cie trójkąta.

2. Sposób odwołania alarmów 
Akustyczny system alarmowy

- dżwięk ciągły trwaja 3 minuty

Środkami masowego przekazu: powtarzana trzy-
krotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! odwo-
łuję alarm o skażeniach dla................

3. Zasady postępowania gdy uprzedzono o zagro-
żeniu skażeniami lub ogłoszono alarm o ska-
żeniach.

- włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na czę-
stotliwości /kanał/ stacji lokalnych,

- postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi 
w komunikatach,

- wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej,
- nałóż maskę lub środek zastępczy,
- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne,
- zamknij okna i mieszkanie,
- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym 

w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub 
przez organy Obrony Cywilnej,

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
- uszczelnij okna pomieszczeń, w których się 

znajdujesz mokrym papierem lub szmatami,
- przygotuj wilgotne tampony na nos i usta do 

ochrony dróg oddechowych /najlepiej nawilżyć 
je wodnym roztworem sody oczyszczonej/.

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
- wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej

Dariusz Gocki

Telefony alarmowe
 Numer alarmowy ogólny - 112
 Policja - 997
 Straż Miejska - 986
 Straż Pożarna - 998
 Pogotowie ratunkowe - 999
 Pogotowie energetyczne - 991
 Pogotowie gazowe - 992
 Pogotowie ciepłownicze - 993
 Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994
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Obowiązek udostępnienia mieszkania
Posiadanie lokalu mieszkalnego oraz za-

mieszkiwanie w budynku wielorodzinnym wiąże 
się z przyjęciem określonych zasad i wymogów 
w zakresie udostępniania lokalu uprawnionym 
osobom. Dzieje się tak między innymi dlate-
go, że instalacje wewnętrzne (elektryczna i gazo-
wa) oraz piony wodne, kanalizacyjne, kominowe 
i wentylacyjne, a także ściany nośne stanowią tzw. 
części wspólne budynku.

Wynikający z przepisów prawa obowiązek udo-
stępnienia mieszkania służy zapewnieniu miesz-
kańcom odpowiednich warunków zamieszkiwa-
nia, a przede wszystkim utrzymaniu właściwego 
poziomu bezpieczeństwa. Powyższy obowiązek 
dotyczy wszystkich użytkowników mieszkań 
bez względu na tytuł prawny do lokalu, czy cha-
rakter zamieszkiwania. Komu i w jakich okolicz-
nościach powinniśmy umożliwić dostęp do nasze-
go mieszkania regulują stosowne przepisy ustaw 
i wewnętrznych regulaminów.

W ustawie Prawo spółdzielcze powyższy obo-
wiązek normuje treść art. 61 ust. 1 i 3, z którego 
dowiadujemy się, że „W razie awarii wywołującej 
szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem 
szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiąza-
na niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia 
awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odma-
wia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo 
wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Po-
licji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – 
także przy jej udziale”. Ten sam artykuł informuje, 
że „Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oso-
ba korzystająca z lokalu powinna także udostęp-
nić spółdzielni lokal w celu: 1) dokonania okreso-
wego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach 
również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia 
technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu nie-
zbędnych prac i ich wykonania, 2) zastępczego 
wykonania przez spółdzielnię prac obciążających 
członka spółdzielni albo osobę nie będącą człon-
kiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela 
lokalu niebędącego członkiem spółdzielni”.

Wynikający z treści ustawy obowiązek udo-
stępnienia mieszkania zawarty został również 
w Regulaminie używania lokali oraz porządku do-
mowego i współżycia mieszkańców w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Za-

mościu. Przywołany regulamin jest wewnętrznym 
aktem prawnym i obowiązuje wszystkich miesz-
kańców Spółdzielni. Zawarty w regulaminie § 11 
stanowi, że „Ze względu na bezpieczeństwo ogó-
łu mieszkańców i troskę o mienie Spółdzielni, każ-
dy z użytkowników lokalu zobowiązany jest umoż-
liwić służbom Administracji Osiedla wejście do 
lokalu w celu przeprowadzenia okresowych prze-
glądów instalacji, urządzeń, ciągów spalinowych, 
kontroli sprawności zainstalowanych urządzeń 
pomiarowych i dokonania odczytu wskazań tych 
urządzeń oraz w przypadku wystąpienia awarii 
w budynku”.

Obowiązek udostępnienia lokalu nie dotyczy 
wyłącznie mieszkańców Spółdzielni, lecz wszyst-
kich właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych. Powyższe reguluje zapis art. 13 
ust. 2 Ustawy o własności lokali informujący, że: 
„Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obo-
wiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest 
to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, 
remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości 
wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, 
jego części lub innych lokali w dodatkowe insta-
lacje”.

Mając na uwadze treść przytoczonych regulacji 
prawnych trudno nie odnieść wrażenia, że umoż-
liwienie dostępu do lokalu uprawnionym osobom 
jest jednym z podstawowych obowiązków na-
łożonych na właścicieli i użytkowników miesz-
kań. Wprawdzie zdarzają się mieszkańcy, którzy 
uchylają się od tego obowiązku, jednak muszą 
mieć świadomość wynikających z takiego zacho-
wania konsekwencji. Naruszenie przepisów pra-
wa może narazić opornego mieszkańca na dole-
gliwości karno-finansowe ze strony policji, straży 
miejskiej a także nadzoru budowlanego. Ponadto 
wszelkie koszty naprawy szkód wywołanych nie 
udostępnieniem mieszkania ponosi ich sprawca, 
w tym wypadku osoba naruszająca swój ustawo-
wy obowiązek. 

Warto o tym pamiętać czytając wywieszane na 
tablicach ogłoszeń zawiadomienia, które informu-
ją nas o planowanych przeglądach i innych czyn-
nościach dokonywanych przez służby administra-
cyjno-techniczno Spółdzielni. 

Krzysztof Krzysztoń
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Nie dopełnienie powyższego obowiązku może 
skutkować tym, że mieszkanie zostanie potrakto-
wane jak lokal nieopomiarowany. W takim wypad-
ku obciążenie za wodę naliczone zostanie ryczał-
tem stosując zasadę 8,1 m3 miesięcznie na osobę. 
• Usankcjonowana i unormowana zostanie moż-

liwość odczytu wodomierza dokonanego jed-
nostronnie przez użytkownika mieszkania. Od-
czyt taki może być podany w formie pisemnej, 
lub telefonicznej przy spełnieniu określonych 
warunków:
- podane przez użytkownika pisemne wska-

zanie licznika powinno zawierać adres, nu-
mer licznika, datę odczytu, stan wodomierza 
z dokładnością do jednego litra (do trzech 
miejsc po przecinku) oraz powinno być po-
twierdzone czytelnym podpisem,

- przekazując telefonicznie wskazanie licznika 
osoba zgłaszająca stan wodomierza powinna 
dodatkowo podać swoje imię i nazwisko.

W przypadku jednostronnego odczytu wodo-
mierza dokonanego przez użytkownika mieszka-
nia kolejny odczyt musi być dokonany osobiście 
przez upoważnionego przez Spółdzielnię pracow-
nika. W przeciwnym wypadku mieszkanie zo-
stanie potraktowane jak lokal nieopomiarowany 
i rozliczone ryczałtem.

Na uwagę zasługuje fakt, że Spółdzielnia nie 
będzie ponosić odpowiedzialności za ewentual-
ne błędy powstałe w wyniku jednostronnego od-
czytu wodomierza dokonanego przez mieszkańca. 
Mając na uwadze powyższe każdy właściciel lub 
użytkownik mieszkania powinien dołożyć wszel-
kich starań, aby udostępnić lokal do odczytu. 
• W przypadku nie udostępnienia wodomierza 

do odczytu, oraz nie skontaktowania się z ad-
ministracją osiedla Spółdzielnia będzie mia-
ła prawo naliczyć tzw. zużycie prognozowa-
ne w oparciu o średniodobowe zużycie wody 
wykazane w tym lokalu w poprzednim okresie 
rozliczeniowym. Obciążenie za zużycie wody 
w kolejnym okresie rozliczeniowym musi być 
dokonane na podstawie faktycznego odczytu 
wodomierza, a przy braku takiej możliwości 
w oparciu o ryczałt ustalany dla lokali nieopo-
miarowanych.

• Jeżeli pracownik dokonujący odczytu stwier-
dzi, że poprzedni stan wodomierza jest więk-
szy od obecnego, a wodomierz działa prawidło-

Jednym z ważniejszych pod względem kosztów 
składnikiem należności wnoszonych za użytko-
wanie lokali mieszkalnych jest opłata za zużycie 
wody. Wzrastająca w szybkim tempie cena wody 
i odprowadzania ścieków powoduje, że w wielu 
mieszkaniach koszty te stanowią drugą, po kosz-
tach centralnego ogrzewania najbardziej obciąża-
jącą budżety domowe pozycją. Powyższe sprawia, 
że właściwe rozliczenie zużycia wody na poszcze-
gólnych mieszkańców nabiera coraz większego 
znaczenie i stawia przed Spółdzielnią oraz samy-
mi mieszkańcami dodatkowe wymagania. 

Prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym 
rozliczenie zużycia wody uzależnione jest przede 
wszystkim od odczytów wodomierzy indywidual-
nych zamontowanych w mieszkaniach. Odczyty 
powinny być przeprowadzone szybko, sprawnie, 
rzetelnie, a przede wszystkim w sposób uniemoż-
liwiający powstawanie błędów.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółdziel-
ni opracował Zasady rozliczania kosztów zużycia 
wody i odprowadzania ścieków, które po zatwier-
dzeniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni będą 
załącznikiem do regulaminu rozliczania kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz usta-
lania opłat za używanie lokali w Spółdzielni im. 
W. Łukasińskiego w Zamościu. 

Przygotowany dokument przewiduje między 
innymi:
• Wyartykułowanie bezwzględnego obowiąz-

ku udostępnienia wodomierza do odczytu, któ-
ry powinien być dokonany osobiście przez 
uprawnionego przez Spółdzielnię pracownika 
w terminie określonym w pisemnym ogłosze-
niu. Osoba obecna przy odczycie (domownik) 
będzie zobowiązana potwierdzić fakt i prawid-
łowość dokonanego odczytu własnoręcznym 
podpisem złożonym na karcie odczytowej.

• W przypadku nieobecności podczas odczytu 
wodomierzy właściciel lub użytkownik loka-
lu będzie miał obowiązek skontaktowania się 
z administracją osiedla celem ustalenia kolejne-
go, dodatkowego terminu odczytu. Planowana 
nieobecność, która uniemożliwi odczyt wodo-
mierza indywidualnego powinna być wcześ-
niej zgłoszona do administracji osiedla. Dłuż-
szą nieobecność (przez co najmniej dwa okresy 
rozliczeniowe) użytkownik powinien zgłosić 
w formie pisemnego oświadczenia.

Zmiany w zasadach dotyczących odczytów wodomierzy



21

wo, powstała nadpłata nie będzie korygowana. 
W takim przypadku użytkownik będzie posia-
dał nadpłatę za zużycie wody do momentu, gdy 
faktyczny, kolejny odczyt stanu wodomierza 
okaże się wyższy od stanu wodomierza stano-
wiącego przyczynę nadpłaty. W okresie wystę-
powania nadpłaty w lokalu wykazywane będzie 
zerowe zużycie wody.
Wprawdzie przytoczone przykłady zmian 

w sposobie odczytu wodomierzy oraz pozyski-
wania informacji o stanach liczników nakładają 
na właścicieli i użytkowników mieszkań obowią-
zek większego zaangażowania w udostępnienie 
urządzeń pomiarowych, to nie ulega wątpliwo-
ści że wdrożenie takich zasad jest niezbędne do 
prawidłowego rozliczenia kosztów związanych 
ze zużyciem wody. Lekceważenie wynikające-
go z przepisów ustawy obowiązku udostępnienia 
mieszkania może stanowić przyczynę niewłaści-

wego, niezgodnego ze stanem faktycznym obcią-
żenia poszczególnych mieszkańców, lub całkowi-
cie uniemożliwić dokonanie rozliczenia. Ustalenie 
rzeczywistego zużycia wody w poszczególnych 
lokalach jest także warunkiem koniecznym pra-
widłowego rozliczenia różnic powstałych pomię-
dzy wodomierzem głównym, a sumą wodomierzy 
indywidualnych zamontowanych w mieszkaniach. 
Nieprawidłowy odczyt jednego wodomierza może 
skutkować okresowymi dysproporcjami (zwięk-
szeniem lub zmniejszeniem) wysokości wody 
technologicznej w całym budynku.

Mając na uwadze powyższe pozostaje mieć 
nadzieję, że przygotowane zmiany wprowadza-
ne przede wszystkim w interesie ogółu mieszkań-
ców znajdą zrozumienie i będą stosowane podczas 
najbliższego oraz w trakcie kolejnych odczytów 
wodomierzy.

Krzysztof Krzysztoń

Pomimo, że czas sprawozdań, podsumowań 
już przeminął to chciałbym przekazać wszystkim 
czytelnikom kilka informacji o działalności Koła 
PZW „Padwa” w Zamościu. Od wielu lat tutej-
sze Koło objęte jest patronatem przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskie-
go w Zamościu. Działalność naszego Koła jest 
z pewnością uzupełnieniem tak wielu pożytecz-
nych i ważnych form działalności tutejszej Spół-
dzielni. Obok wielu sekcji, Kół i Klubów istnieją-
cych przy tutejszej Spółdzielni – Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego „Padwa” w Zamościu 
realizując swoje zadania statutowe – wzbogaca 
ofertę form kulturalnego i pożytecznego spędze-
nia wolnego czasu, relaksu i wypoczynku po pra-
cy, jak też wykazania się swoimi umiejętnościami 
czy też zdolnościami. W różnorodnych dziedzi-
nach i formach. W dniu 6 lutego b.r. obradowało 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków 
tutejszego Koła. Pozytywnie oceniono pracę sta-
tutowych władz Koła i realizację planów za 2010 
rok. W zakresie działalności sportowej: w roku 
ubiegłym zorganizowano 8 różnego rodzaju im-
prez wędkarskich, w tym jedna – uświetniająca 
obchody 60-lecia powstania Koła. W imprezach 
sportowych uczestniczyło w sumie 182 zawodni-
ków, w tym: 142 mężczyzn, 9 kobiet oraz 31 mło-
dych wędkarzy. 

Największym powodzeniem cieszyły się zawo-
dy pucharowe, w tym zawody o puchar Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej, który tej imprezie pa-
tronuje od wielu lat. Czy do tego coś dodać? Tak. 
W roku bieżącym planujemy organizacje 7 imprez 
sportowych dla członków tutejszego Koła na które 
serdecznie zapraszamy. Jednocześnie informu-
ję, że w każdy poniedziałek i wtorek w siedzi-
bie Koła, mieszczącym się przy ul. Peowiaków 64 
(piwnica) można bardzo szybko dokonać formal-
ności związanych z wstąpieniem w szeregi PZW. 
Dla młodzieży pragnącej wędkować przewidziane 
są ulgi w opłatach.

 A więc wybierzmy wędkarstwo, - co to takie-
go? Dla jednych jest to sposób na życie, dla innych 
– okazja do krótkiej ucieczki od codziennych obo-
wiązków. Wszyscy oni są wędkarzami, bo wędkar-
stwo to po prostu sportowe łowienie ryb wędką. Dla 
relaksu, przyjemności, no i zgodnie z przepisami.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Henryk Adamczuk

(V-ce Prezes Zarządu Koła ds. Sportu)

Szanowni Czytelnicy Magazynu „Nasz Dom”
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Ustawa śmieciowa
Pod pojęciem ustawy śmieciowej kryją się regula-

cje prawne zawarte w nowelizacji ustawy o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminach. Przygotowany 
przez Ministerstwo Środowiska projekt zakłada ob-
ligatoryjne (z mocy ustawy) przejecie przez gminy 
zarządzania odpadami komunalnymi, które są obec-
nie największym ekologicznym problemem Polski. 
Na przepełnione wysypiska trafia 86% wszystkich 
naszych śmieci. Dla porównania w Unii Europej-
skiej średnia składowanych na wysypiskach odpa-
dów wynosi 47%. Pozostałe zbierane odpady pod-
dawane są procesom spalania, recyklingu i odzysku. 
Kolejnym problemem są powstające w lasach i na 
obrzeżach miast nielegalne wysypiska śmieci, które 
szpecą nasz krajobraz i zatruwają środowisko. We-
dług sondażu przeprowadzonego przez Minister-
stwo Środowiska co trzecia osoba przyznaje się do 
niepłacenia za wywóz śmieci. Dane dotyczące se-
gregacji powstających w gospodarstwach domo-
wych odpadów także nie są zadowalające. Według 
informacji zawartych w aktualizacji planu gospo-
darki odpadami opracowanego dla powiatu grodz-
kiego Zamość poziom odzysku odpadów opakowa-
niowych wynosi zaledwie 50%. Reszta opakowań 
niestety trafia na wysypisko komunalne.

Obecna gospodarka odpadami sprawia, że Komi-
sja Europejska zaczyna postępowanie przeciw Pol-
sce w związku z niedotrzymaniem unijnych ustaleń. 
Zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego powinni-
śmy dążyć do ograniczania ilości składowanych od-
padów, a więcej ich odzyskiwać. Jeżeli w najbliż-
szym czasie nie nastąpi w tej dziedzinie znacząca 
poprawa Polsce grożą poważne sankcje finansowe, 
które mogą sięgać nawet 250 tysięcy euro dziennie.

Pierwszym, a zarazem najpoważniejszym kro-
kiem w kierunku zmiany tej niekorzystnej sytuacji 
powinno wprowadzenie nowego prawa w wyniku 
którego to gminy, a nie obywatele, będą odpowie-
dzialne za los naszych odpadów komunalnych. Taki 
system obowiązuje już we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej za wyjątkiem Polski i Węgier. Wpro-
wadzenie nowych przepisów oznacza ustanowie-
nie jednolitych zasad finansowania i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych na terenie całego 
kraju. W myśl ustawy to gminy będą zobowiąza-
ne w drodze przetargu wybrać firmę odpowiedzial-
ną za odbiór śmieci. Każde gospodarstwo domowe 

będzie zobowiązane płacić stałą kwotę pomnożo-
ną przez ilość zamieszkałych osób. Opłata taka bę-
dzie obowiązkowa, zryczałtowana i w żaden spo-
sób nie związana z ilością produkowanych śmieci. 
Procedowana obecnie w sejmie ustawa, która po-
winna wejść w życie w drugiej połowie bieżącego 
roku już dziś wzbudza duże zainteresowanie. Nikt 
nie jest w stanie określić wysokości przyszłych sta-
wek za wywóz nieczystości, które w wyniku obję-
cia systemem płatności wszystkich mieszkańców 
przynajmniej na początku nie powinny być wy-
sokie. Opłaty te będą jednak wzrastać, w związku 
z koniecznością finansowania kosztownego pro-
cesu utylizacji i recyklingu odpadów. Każdy zgod-
ny z prawem sposób zagospodarowania śmieci jest 
droższy, niż ich wywóz na wysypisko.

Przygotowywana nowelizacja ustawy nie była 
konsultowana wcześniej ze środowiskiem zarząd-
ców nieruchomości mieszkaniowych, które co-
raz dobitniej wyraża swoje zaniepokojenie. Pro-
jekt przewiduje, że daninę za odbiór odpadów 
w przypadku domów wielorodzinnych będzie 
zbierał i opłacał zarządca nieruchomości. Dodat-
kowo to na zarządcy będzie ciążyć odpowiedzial-
ność karno-finansowa za zaleganie z płatnościami, 
które powinni wnosić poszczególni mieszkańcy. 
Zdaniem środowiska zarządców gmina przejmu-
jąc obowiązek wywozu śmieci powinna wzorem 
np. podatku od nieruchomości przejąć także obo-
wiązek zbierania i egzekwowania opłaty za wy-
wóz śmieci. W uzasadnieniu takiego rozwiązania 
należy przypomnieć, że to właśnie gmina, poprzez 
prowadzenie ewidencji ludności (ksiąg meldunko-
wych) jest jedynym dysponentem wiedzy o ilości 
przebywających w danym lokalu osób. Każdy za-
rządca, w tym także Spółdzielnia chcąc skorzystać 
z takiej wiedzy musi uiścić na rzecz gminy opłatę 
w wysokości 31 złotych od jednego lokalu.

Podsumowując należy przyznać, że wprowadze-
nie nowej ustawy śmieciowej jest w obecnej sytua-
cji konieczne i pełni uzasadnione. Wątpliwości bu-
dzi jednak treść poszczególnych regulacji prawnych, 
których efekty będzie można ocenić już w nieda-
lekiej przyszłości. Oczekując na ostateczną wersję 
nowelizacji pozostaje mieć nadzieję, że rozwiąza-
nie dzisiejszych problemów związanych z zagospo-
darowaniem odpadów komunalnych nie stworzy 
nowych utrudnień oraz nie narazi mieszkańców na 
dodatkowe, niczym nie uzasadnione koszty.

Krzysztof Krzysztoń
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Cisza nocna to okres w którym każdemu z nas 
przysługuje prawo do wypoczynku i zwyczajo-
wo w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 
trwa od godziny 2200 do godziny 600 rano. Wpraw-
dzie obecny system prawny nie definiuje jedno-
znacznie pojęcia ciszy nocnej, to z takim określe-
niem spotykamy się dość często, np. w przepisach 
karnych i porządkowych. 

Zakłócanie ciszy nocnej jest typowym przykła-
dem łamania obowiązujących wszystkich miesz-
kańców zasad porządku domowego. System prawny 
powyższe zachowanie kwalifikuje jako wykrocze-
nie. Zgodnie z Art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń „kto 
krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem 
zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek noc-
ny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny”. W przypadku zakłócania ciszy nocnej 
sąd najczęściej orzeka karę grzywny, która może 
wynieść od 20 do 5000 złotych.

Osoby zakłócające ciszę nocną często nie przyj-
mują do wiadomości, że w ich własnym mieszka-
niu obowiązują je jakiekolwiek ograniczenia. Oso-
bom takim polecam zapoznanie się z zapisem Art. 
144 Kodeksu Cywilnego, który stanowi że: „właś-
ciciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymywać się od działań, które 
by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsied-
nich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze spo-
łeczno-gospodarczego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych”. 

Kryteria zawarte w przepisach poszczególnych 
Kodeksów są często bardzo ogólne, dlatego warto 
zapoznać się także z unormowaniami szczegóło-
wymi zawartymi w wewnętrznych regulaminach. 
Przykładem może posłużyć regulamin porządku 
domowego i współżycia mieszkańców w Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskie-
go w Zamościu. Powyższy akt prawny w § 17 pkt. 
2 i 3 informuje, że: „w godzinach 2200 – 600 obo-
wiązuje cisza nocna i wszelkiego rodzaju zakłóca-
nie jej w sposób rozmyślny jest zabronione” oraz 
że: „aparatów radiowych, telewizyjnych i sprzętu 
nagłaśniającego nie należy nastawiać zbyt głośno, 
a po godz. 2200 należy je obowiązkowo ściszyć”. 

Zakłócanie ciszy nocnej
Należy przy tym pamiętać, że przestrzeganie ciszy 
nocnej obowiązuje wszystkich domowników, rów-
nież przebywających w danej chwili w mieszka-
niu gości. 

Trudno jednoznacznie określić granicę zacho-
wań, które możemy uznać za zakłócanie ciszy noc-
nej. Kwestię naruszenia zakazu należy traktować 
obiektywnie, dlatego nie wystarczy stwierdzenie 
sąsiada, że jemu dane zachowanie przeszkadza. 
Musi zaistnieć sytuacja wykraczająca poza nor-
malne zachowanie uwzględniające fakt zamiesz-
kiwania w budynku wielorodzinnym. Trudno na-
zwać zakłócaniem ciszy nocnej odgłos rozmów 
z sąsiedniego mieszkania, czy dźwięk chodzenia 
po podłodze lub korzystania z urządzeń sanitar-
nych. Z przypadkiem takim będziemy jednak mie-
li do czynienia, gdy zza ściany będą dochodziły 
krzyki lub stukanie.

Właściwa kwalifikacja zachowania nie zależy 
wyłącznie od nas samych, lecz także od osób za-
mieszkujących w naszym otoczeniu. Warto w okre-
ślonych sytuacjach wykazać się zapobiegliwoś-
cią i troską o spokój naszych sąsiadów. Wystarczy 
wcześniej uprzedzić o organizowanej imprezie do-
mowej lub zapytać, czy nasze zachowanie nie bę-
dzie zbyt uciążliwe. To samo dotyczy osób, któ-
rym przeszkadzają odgłosy dobiegające zza ściany. 
Najczęściej w imię dobrych stosunków sąsiedzkich 
wystarczy grzecznie zwrócić komuś uwagę i po-
prosić np. o ściszenie radia lub zaprzestanie zacho-
wania będącego przyczyną nadmiernego hałasu.

Niestety nie każdy problem uda się rozwiązać 
polubownie, dlatego uporczywe przypadki zakłó-
cania ciszy nocnej należy zgłaszać bezpośrednio 
podczas zdarzenia do Policji lub Straży Miejskiej. 
Służby te mają ustawowy obowiązek reagowa-
nia na takie wezwania, które mogą być dokony-
wane także anonimowo. W oparciu o przytoczone 
wcześniej przepisy prawa funkcjonariusze Policji 
lub Straży Miejskiej mogą ukarać osobę zakłóca-
jącą ciszę nocną upomnieniem lub mandatem kar-
nym, a w skrajnych przypadkach skierować spra-
wę do Sądu. 

Zdarza się również, że przewrażliwiony sąsiad re-
aguje nerwowo na każdy odgłos dochodzący z sąsied-
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my się, że pomieszczenia wspólnego użytku czyli 
tzw. części wspólne budynku powinny być użyt-
kowane zgodnie z przeznaczeniem. Mówią o tym 
wprost pkt. 6 i 7 paragrafu 4, który określa obo-
wiązki i prawa użytkowników mieszkań.

Klatki schodowe budynków mieszkalnych to 
miejsca służące przede wszystkim do komunika-
cji, natomiast pomieszczeniami przeznaczonymi 
do wywieszania prania są suszarnie znajdujące się 
w każdym budynku mieszkalnym. Zdarzą się, że 
przy braku zainteresowania suszeniem bielizny 
pomieszczenia suszarni zmieniają swój status i słu-
żą mieszkańcom jako pomieszczenia gospodarcze. 
Wystarczy jednak, że jedna z uprawnionych osób 
wyrazi chęć użytkowania suszarni zgodnie z jej 
pierwotnym przeznaczeniem administracja osied-
la ma obowiązek zapewnić taką możliwość. W ta-
kim przypadku pomieszczenie wspólnego użytku 
zostaje opróżniane i dostosowywane do określo-
nych wymogów oraz przekazywane zainteresowa-
nym mieszkańcom.

Mając na uwadze powyższe nie ma uzasadnie-
nia dla zachowań w wyniku których nasze klatki 
schodowe zamieniane są w suszarnie. Tym bar-
dziej, że widok taki jest nieestetyczny i trudny 
do zaakceptowania. Osoba wywieszająca pranie 
na klatce schodowej powinna mieć świadomość, 
że takim zachowaniem narusza obowiązujący 
wszystkich użytkowników mieszkań regulamin 
porządku domowego i współżycia mieszkań-
ców.

Krzysztof Krzysztoń

niego mieszkania, pomimo iż osoby w nim zamiesz-
kujące nie emitują hałasu wykraczającego ponad 
przeciętną miarę. Osoba zgłaszająca wielokrotnie 
do organów porządkowych tego typu nie uzasadnio-
ne przypadki może np. narazić się na konsekwen-
cje prawne wynikające z zapisu Art. 66 §1 Kodeksu 
Wykroczeń. Przytoczony artykuł stanowi, że „oso-
ba która ze złośliwości lub samowoli, chcąc wywo-
łać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, in-
formacją lub innym sposobem wprowadza w błąd 
instytucję użyteczności publicznej albo inny organ 
ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub 
zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wol-
ności lub grzywny do 1500 złotych”.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa 
powinniśmy pamiętać, że każda ze stron sporu któ-
rego powodem jest zakłócanie ciszy nocnej powin-
na zachować umiar, obiektywizm, a przede wszyst-
kim szacunek dla swojego sąsiada. Polubowne 
rozstrzyganie sporów jest podstawą funkcjonowa-
nia właściwych relacji sąsiedzkich i współżycia 
mieszkańców. Musimy pamiętać, że przy rozstrzy-
ganiu naszych sporów właściwym obiektywizmem 
na pewno wykaże się organ Policji, Straży Miej-
skiej, a w końcu Sąd, który nie zawsze i nie w każ-
dej sytuacji będzie skłonny przyznać nam rację. 

Krzysztof Krzysztoń

Suszenie prania na klatce schodowej
Jak wiadomo przyzwyczajenie jest drugą natu-

rą człowieka, dlatego są osoby które trudno prze-
konać, że przemiany społeczne i kulturowe wymu-
szają na nas wszystkich coraz większą wrażliwość 
estetyczną. Powyższe dotyczy pochodzącego jesz-
cze z mienionej epoki zwyczaju wywieszania pra-
nia na klatkach schodowych budynków mieszkal-
nych. Zjawisko takie występuje przeważnie na 
ostatnich kondygnacjach budynków posiadają-
cych tzw. „studnię klatkową” i wolną przestrzeń 
pomiędzy barierkami umożliwiającą rozwieszenie 
sznurów na bieliznę. 

Niedawno mieszkanka naszej Spółdzielni zwró-
ciła się z zapytaniem czy takie zachowanie jest 
właściwe i dopuszczalne oraz jakie jest w tej spra-
wie stanowisko Spółdzielni. Wskazała ponadto, że 
w obowiązującym wszystkich mieszkańców regu-
laminie porządku domowego i współżycia miesz-
kańców w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W Łu-
kasińskiego w Zamościu nie ma jednoznacznego 
zapisu zakazującego wywieszania prania na klat-
ce schodowej. Zdaniem rozmówczyni należałoby 
uznać, że wszystko co nie jest zabronione jest do-
puszczalne. 

Niestety, taka interpretacja przepisów jest błęd-
na i stanowi duże uproszczenie. Chcąc posłużyć 
się przykładem można wskazać, że regulamin 
wprost nie zakazuje także grania na klatce scho-
dowej w piłkę, a przecież wszyscy wiemy, że takie 
zachowanie jest niedopuszczalne. 

Przepisów nie należy interpretować dowol-
nie i wyrywkowo dlatego po analizie treści całe-
go wspomnianego wyżej regulaminu dowiaduje-
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Pani Fornal jest organizatorem spotkań w instytu-
cjach oświaty i kultury, o tematyce związanej z kul-
turą mniejszości narodowych i wyznaniowych oraz 
dziedzictwie kulturowym naszego regionu oraz au-
torką licznych publikacji o tej tematyce.

W dniu 6.03.2011 w Klubie Seniora „U Wa-
leriana” odbyła się uroczysta akademia poświe-
cona kobietom z okazji ich święta. Na spotkanie 
przybyła delegacja z Zarządu Osiedla Orzeszko-
wej-Reymonta oraz zaproszeni goście z zaprzyjaź-
nionych klubów seniora. Grupa teatralna i zespół 
wokalny „Walerianki” swoim występem uświetni-
ły całość imprezy.

12 marca 2011r. na Rynku Wielkim odbyły się 
XII Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powie-
trze „O Puchar Prezydenta Miasta Zamość”.

Do udziału w zawodach przystąpiło 25 zawodni-
ków z trzech drużyn. Każda z drużyn prezentowała 
po dwa loty. W ocenie jury pierwsze miejsce, a tym 
samym Puchar Prezydenta zdobyli młodzi modela-
rze z Modelarni przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
W. Łukasińskiego, której instruktorem jest Pan An-

KALENDARIUM wydarzeń społeczno-kulturalnych
Nowy rok kalendarzowy 2011 rozpoczęliśmy 

spotkaniem opłatkowym w Klubie Seniora „Pogod-
nej Jesieni”. Na spotkanie przybyły władze Spół-
dzielni oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania 
panowała rodzinna atmosfera, podczas której nie 
zabrakło życzeń oraz wspólnego kolędowania. 

W dniach od 17.01. do 28.01.2011 r. Spółdziel-
nia była organizatorem ferii zimowych pn. „Ot-
warte drzwi”. W trakcie ferii dzieci miały zapew-
nioną fachową opiekę, atrakcyjne zajęcia: wyjścia 
na lodowisko do muzeum, kina, do ZOO, zwie-
dzanie zamojskiej starówki, a także zajęcia pla-
styczne oraz doskonalenie gry w tenisa stołowego. 
Pobyt na feriach zimowych przyczynił się do za-
warcia nowych znajomości i na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich dzieci.

W dniu 23 lutego 2011r. w świetlicy osiedlowej 
przy ul. Orzeszkowej 28 odbyło się pierwsze spot-
kanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”. Gościem spot-
kania była Pani Maria Fornal. Pani Maria w 1992 
r. założyła Oddział Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego w Zamościu, którego jest Prezesem. 
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niowski Klub Sportowy „Tramp” i Zarząd Osiedla 
Orzeszkowej Reymonta.

Turniej odbył się w czterech kategoriach. Zwy-
cięzcy otrzymali puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

drzej Niezgoda. Zawody te były jednocześnie kwa-
lifikacjami dla młodzików rywalizujących w „24 
Mistrzostwa Polski Modeli Balonów na Ogrzane 
Powietrze o Mały Puchar Gordona Benneta”.

Kolejne spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek” 
odbyło się w dniu 31.03.2011 r. 

Zaproszonym gościem był Pan Sebastian Ge-
szta. Uczestnik Rajdu Dakar, pilot i mechanik sa-
mochodowy polskiej ekipy. Pan Sebastian Greszta 
uczestnik motocyklowych wypraw do Azji, Afry-
ki, Europy oraz obu Ameryk, uczestnik rajdowych 
mistrzostw Polski w Cross Country.

Spotkania z cyklu „Ciekawy Człowiek” 
odbywać się będą w każdą ostatnią środę 
miesiąca, o czym będziemy informować 
w mediach i na tablicach osiedlowych. 

III Spotkanie Pasjonatów
W dniu 15 kwietnia w świetlicy osiedlowej przy 

ul. Orzeszkowej 28 odbyło się III Spotkanie Pasjo-
natów. Spotkanie Pasjonatów to spotkanie twórców, 
hobbystów, kolekcjonerów, jednym słowem ludzi 
„pozytywnie zakręconych”, którzy posiadają różne 
zainteresowania i pasje, dzielą się z publicznością 
swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. 

Tenis stołowy
W dniu 16 kwietnia 2011r. odbył się między-

osiedlowy Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar 
Prezesa”. Organizatorem była Spółdzielnia Miesz-
kaniowa im. W. Łukasińskiego, Osiedlowy Ucz-

Najbliższe Plany

Turniej Brydża Sportowego
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 

w Okręgowym Turnieju Brydża Sportowego. Tur-
niej odbędzie się 15.05.2011 r. w świetlicy osiedlo-
wej przy ul. Orzeszkowej 28 o godz.10.00. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową pokój nr 17 lub telefonicznie pod 
nr 84 638 0334.

IV Osiedlowy Rajd Rowerowy
IV Osiedlowy Rajd Rowerowy odbędzie się 14 

maja 2011 r. na trasie Zamość - Obrocz- Zamość. 
Jednocześnie informujemy, że rajd połączony jest 
ze spływem kajakowym. W związku z tym wska-
zane jest, aby dzieci do lat 13 jechały z pełnolet-
nim opiekunem. Zbiórka uczestników - tereny re-
kreacyjne nad rzeką Łabuńką o godz. 10.00. Stronę 
organizacyjną oraz ubezpieczenie zapewnia Spół-
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dzielnia Mieszkaniowa. Zapisy oraz wszelkie in-
formacje dotyczące rajdu rowerowego udzielane 
będą w biurze Spółdzielni pokój nr 17 lub pod nr 
tel. 84 638 0334.

Dzień Dziecka 
Z Okazji Dnia Dziecka organizujemy imprezę 

sportowo-rekreacyjną dla dzieci, która odbędzie 

się 3 czerwca 2011 r. na terenach rekreacyjnych 
nad rzeką Łabuńką. Zapraszamy wszystkie dzieci.

Półkolonie dla dzieci
W dniach od 4.07 do 15.07.2011 r. Spółdzielnia 

Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego organizuje 
zajęcia dla dzieci. Bazą będzie świetlica osiedlowa 
przy ul. Orzeszkowej 28. W czasie trwania zajęć, 
dzieci będą miały zapewnioną opiekę, ubezpiecze-
nie oraz szereg atrakcji. Liczba miejsc ograniczo-
na, decyduje kolejność zgłoszenia.

XV Piknik Rodzinny
28 sierpnia 2011 r. na terenach rekreacyjnych 

Spółdzielni nad rzeką Łabuńką odbędzie się XV 
Piknik Rodzinny. Piknik rozpoczniemy o godz. 
15.00 blokiem imprez dla dzieci. Zakończymy 
o godz. 22.00 pokazem ogni sztucznych. Uczestni-
kom zapewniamy dobrą zabawę i wiele ciekawych 
atrakcji.

Ognisko TKKF „Iwona” powstało w maju
2006 r. z inicjatywy kobiet – uczestniczek zajęć 
gimnastycznych. Ognisko działa pod patronatem 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łu-
kasińskiego. Celem ogniska jest: uczestniczenie 
w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszech-
nianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowot-
nej, krzewienie zamiłowania do systematycznego 
uprawiania rekreacji fizycznej wśród mieszkań-
ców Spółdzielni i miasta Zamość. Ognisko pro-
wadzi także zajęcia ruchowe nie tylko z zakresu 
gimnastyki, ale także organizuje wycieczki tury-
styczne, rajdy rowerowe oraz spotkania i konsul-
tacje poświęcone problematyce ochrony zdrowia 
i aktywnego życia. Od kwietnia Zarząd Ogniska 
funkcjonuje w nowym składzie:
 Prezes – Janina Wojtas
 Wiceprezes – Anna Mokrosz
 Skarbnik – Maria Smrokowska
 Sekretarz – Elżbieta Koman
 Członek – Janina Gąsiorowska

Mile są widziani nowi członkowie. Informuje-
my, że zapisy do ogniska przyjmujemy pod nr. tel. 
84 638 0334 lub tel. kom. 667 944 189.

Ognisko TKKF „Iwona”
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Kanały Polsatu w ofercie analogowej

Od marca oferta analogowa Multimedia Polska została wzbogacona o kanały tematyczne Polsatu: Polsat 
Sport oraz Polsat News. Na początku roku wzbogaciła się również oferta cyfrowa - dostępnych jest w niej 
teraz dziewięć kanałów: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Futbol, Polsat News, TV Biznes, Polsat 
Play, Polsat Cafe, Polsat Film i Polsat 2. Do pakietu Film dołączył z kolei Polsat Film. Tym samym liczba 
kanałów sportowych Multimedia Polska wrosła do 15, a kanałów w jakości HD do 13.
Więcej informacji: 801 701 801 lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Okrzei 2.
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Szturm Twierdzy Zamość AD 1656
– Legenda Stołu Szwedzkiego.

Zamojskie Bractwo Rycerskie powstało w grud-
niu 2004 roku. Inicjatorami byli między innymi 
Andrzej Kudlicki, właściciel firmy turystycznej 
Quand, oraz Andrzej Urbański, dyrektor Muze-
um Zamojskiego, dzięki któremu już w następ-
nym roku 2005 bractwo zostało współorganizato-
rem widowiska, które organizowane było już od 3 
lat i zdążyło zdobyć sobie dobra markę wśród wi-
dzów jak i bractw biorących udział w widowisku. 
Od tamtej pory jesteśmy nieprzerwanie współor-
ganizatorami z Muzeum Zamojskim oraz z Lubel-
skim Bractwem Rycerskim, a od 2009 już samo-
dzielnie mamy zaszczyt organizować widowisko 
Szturm Twierdzy Zamość. 

IX Inscenizacja historyczna Szturm Twierdzy Za-
mość AD1656 – Legenda Stołu Szwedzkiego, orga-
nizowana pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Marcina Zamoyskiego, ma celu przybliże-
nie historii miasta poprzez próbę odtworzenia oblę-
żenia miasta przez Szwedów w 1656 roku podczas 
Potopu Szwedzkiego. Oblężenia, które naszym 
zdaniem było jednym z przełomów wojny Polsko -
Szwedzkiej. Od tego wydarzenia armia Króla Ka-
rola X właściwie już nigdy nie odzyskała inicjaty-
wy strategicznej, nawet po przegranej przez Armię 
Polską Bitwy Warszawskiej. Mimo zwycięstwa 
Szwedów, w wymiarze wojskowym i strategicz-
nym nie przyniosła korzyści dla najeźdźcy, a także
w niewielkim stopniu zmieniła ich sytuacje mili-
tarną. A wręcz odwrotnie - wojska polskie przeszły 
do już wypróbowanej przez Hetmana Czarneckiego 
walki partyzanckiej i unikania starcia z głównymi 
siłami szwedzkimi. Atakując ich sojuszników Bran-
denburgię i Prusy na ich terenie i przez to neutrali-
zując w tej wojnie.

Widowisko odbędzie się na Plantach naprzeciw 
kurtyny przy bastionie VII w tym roku nowością 
będzie kuchnia polowa, jaką zbudujemy w obo-
zie wojskowym, jaki powstanie pod kurtyną, oraz 
w piątek o godzinie 22.00 odbędzie się pokaz ple-
nerowy filmu Potop Jerzego Hoffmana, który zo-
stanie zorganizowany przy pomocy Centrum Kul-
tury Filmowej Stylowy.

Pokaz odbędzie się w fosie miejskiej, nieopodal 
obozu wojskowego. W sobotę o godzinie 12 pod 
pomnikiem patrona bractwa Hetmana Jana Za-
moyskiego uroczystym apelem zamierzamy roz-
począć inscenizację. W planach mamy dwie bi-
twy w polu - potyczkę jazdy oraz wielką bitwę 
całości wojsk zgromadzonych w Zamościu. Tur-
niej sprawności jeździeckiej, konkurs na potrawę 
XVII-wieczną, pokaz scenek z życia żołnierzy po-
tykających się armii. Na koniec dnia, około godzi-
ny 21.30, wielka bitwa ogniowa pomiędzy woj-
skami polskimi broniącymi miasta a Szwedami 
Króla Karola X. Tą częścią widowiska chcemy po-
kazać jak mogło wyglądać oblężenie miasta przez 
wojska szwedzkie, które nie szturmowało murów 
a poprzestało tylko na artyleryjskim ostrzale mia-
sta. W trzeci dzień widowiska o godzinie 10,00 
rozpoczniemy pokazem scenek przedstawionych 
przez bractwa biorące udział w widowisku. O go-
dzinie 12.00 na bastionie zostanie przedstawiona 
sztuka Odprawa Posłów Szwedzkich wystawio-
ną przez nasze bractwo. W sztuce zagrają człon-
kowie wszystkich bractw biorących udział w wi-
dowisku. Widowisko skończymy o godzinie 16 na 
plato bastionu VII.

Zamojskie Bractwo Rycerskie
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D.T. HETMAN ZAPRASZAD.T. HETMAN ZAPRASZA
poniedziałek – piątek: 10.00-19.00poniedziałek – piątek: 10.00-19.00

sobota: 10.00-16.00sobota: 10.00-16.00

P.H.U. SEZAM ZAPRASZA
poniedziałek – piątek: 9.30-18.30poniedziałek – piątek: 9.30-18.30

sobota: 9.30-15.30sobota: 9.30-15.30


