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Zmartwychwstanie

Jakaś dziwna zima była w tym roku
Bardziej taka podobna do wiosny,
ale teraz już mocniej przygrzewa słońce.
Powiewa wiatr radosny.
Ja już słyszałam nad polami
Jakby nieśmiały, głos skowronka
mówią bociany już przyleciały
choć jeszcze biała była łąka
Na dobre już się zaczęło
piękne jajek malowanie,
a najbardziej to cieszą się dzieci,
że będzie polowanie.
Trzeba koniecznie wyjść z domu
w takie niedzielne rano
usłyszeć ptaków śpiewanie
i jak głośno biją kościelne dzwony
na Pańskie Zmartwychwstanie.
I już tylko patrzeć moi mili,
Jak nasz krajobraz, w znajome piękno się zmieni, a nasze
tak ładne miasto Zamość utonie w kwiatach i zieleni.
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Wszystkim Mieszkańcom Spółdzielni
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia, radości i szczęścia w życiu osobistym
życzą Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej.
im. W. Łukasińskiego

Spostrzeżenia mieszkańca
5O lat minęło od założenia Spółdzielni, dziś to 4320 mieszkań plus 8 budynków administracyjno – handlowych. Oznacza
to, że ponad 20 % mieszkańców Zamościa mieszka w jej zasobach. Siłą rzeczy osiedla spółdzielni muszą mieć duży wpływ
na wizerunek miasta zarówno w oczach jego mieszkańców jak
i odwiedzających Zamość. Z roku na rok rośnie liczba turystów,
wprawdzie ściąga ich zabytkowa część miasta i fakt wpisania jej
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury ale nie mniej ważne jest ogólne wrażenie dotyczące Zamościa. Większość z nich
wjeżdża od strony Lublina i wówczas, zanim dotrą do Starówki,
przejeżdżają przez dzielnice zdominowane zabudową należącą
do spółdzielni (osiedla: Wojska Polskiego, Reymonta, Orzeszkowej, Kilińskiego). Architektura z czasów PRL była szara i nijaka. Liczyła się liczba oddanych mieszkań, niestety coraz gorzej wykonanych. Wielkie, szare blokowiska – sypialnie z zaniedbanymi wokół nich terenami to wówczas charakterystyczny
dla Polski krajobraz. Coraz mniej efektywna gospodarka PRL
kosztem jakości oraz infrastruktury próbowała w ten sposób
zaspokajać rosnące potrzeby mieszkaniowe. Zamość - średniej wielkości miasto w jakimś stopniu dość przypadkowo uniknął wielkich blokowisk (może poza osiedlem
PR- 5, które zresztą jako wzorcowe miało się wybijać ponad standard – lecz i tam fatalna jakość wykonania zniszczyła spodziewany efekt). Trudno zresztą mieć pretensje o to do kierujących spółdzielnią w pierwszych
30-tu latach jej istnienia. Działali w
określonej rzeczywistości ekonomicznej, mając bardzo ograniczone
możliwości decyzyjne. Spółdzielnie
były wówczas praktycznie przedsiębiorstwami państwowymi. Nie zmienia to faktu, że otrzymanie w 1984 roku
nowego mieszkania na ulicy Wiejskiej było prawie pełnią
szczęścia. To, że klepka na podłogę była w paczkach, część
ścian krzywych, rury w większości nie trzymały pionu czy
poziomu nie miało większego znaczenia. Dziś prawie codziennie przemierzam pieszo trasę między ulicą Wiejską
a Starówką przez osiedle Reymonta – Orzeszkowej, park|
i jest to bardzo miły spacer. Trudno nie zauważyć jak dużo zmieniło się tam w ostatnich kilkunastu latach. Przechodzień nie widzi osiedla z lotu ptaka, przed oczami ma chodnik, parking, zieleń, drzwi budynku, jego elewację itp.Nowe barwne elewacje
(dla mnie szczególnie te w pastelowych kolorach) większości
budynków, wymienione drzwi do klatek, nowe chodniki, zmodernizowane place zabaw, coraz bardziej zadbana zieleń (zbliża
się wiosna) czynią osiedle naprawdę ładnym. Lubelskie Przedmieście przechodzące w Starówkę to moim zdaniem najładniejsza część Zamościa. W ostatnich latach miałem gości ze Świnoujścia, Torunia (miast naprawdę ładnych). Poza starówką (co
jest oczywiste), chwalili również i nie przez uprzejmość, moje
osiedle, czuło się że jest to szczere. Modernizacja osiedli zdeter-
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minowana jest wcześniej powstałą zabudową, ale tym bardziej
widać co znaczy „mała architektura” i jak przez nią można zmienić wizerunek dzielnicy. Osobnym problemem jest modernizacja
techniczna, która też trwa, to jednak oddzielny sprawa. Dotychczasowy i dalszy przebieg inwestycji jest uzależniony od posiadanych środków finansowych. Według mnie spółdzielnia dysponuje w skali roku sumą ok. 3,5 mln zł (ponad 4 tys. lokali pomnożonych przez fundusz remontowy wynoszący ok. 80 zł plus dochody z wynajmu w pawilonach), to niewiele. Część tych środków musi być przeznaczona na konserwację. Na inwestycje pozostaje pewnie suma wahająca się w granicach 50 % dochodu
z funduszu remontowego. Dla porównania budżet Zamościa wynosi około 300 mln zł. Budżet spółdzielni (wszystkie osiedla) to
mniej więcej 1 % budżetu miasta, a w jej budynkach mieszka
ponad 20 % mieszkańców Zamościa. W części miasta położonej
wzdłuż ulicy Piłsudskiego funkcjonuje w rejonie tzw. „ryneczku” swoiste centrum handlowe (Smyk, Sezam,
Hetman, Stokrotka, pawilon przy ul. Orzeszkowej, itd.).
Większość tych terenów to grunty we władaniu spółdzielni. Marzy mi się gruntowna
modernizacja obszaru między ul. Piłsudskiego,
a pawilonem przy ul. Orzeszkowej, bez zmiany
funkcji: powiększenie ryneczku wokół pawilonu, zastąpienie dotychczasowych stoisk,
stoisk (przyczep) i niezbyt ładnych kiosków bezpośrednio położonych przy
ul. Piłsudskiego nowymi zaprojektowanymi kompleksowo przez porządną firmę projektową. Wiązałoby się to z gruntowną wymianą
nawierzchni, „zieloną” architekturą
i ograniczeniem powierzchni parkingowej. Duży parking mógłby wówczas
powstać między ul. Kamienną a Piłsudskiego (na południe od GKO) przy maksymalnie ograniczonej wycince drzew.
Musiałaby też temu towarzyszyć gruntowna modernizacja pawilonu przy
ul. Orzeszkowej, pewnie zaprojektowana przez projektanta przebudowy „ryneczku”. Dziś bardzo lubię
„ryneczek”, a tak stałby się jednym z najprzytulniejszych miejsc
w Zamościu i do tego tak wygodnym dla mieszkańców okolicznych osiedli. W takiej inwestycji powinno partycypować niewątpliwie miasto. Może znalazłoby się też miejsce dla jakiegoś
przytulnego lokaliku.
I jeszcze jedno, mam wielu znajomych mieszkających w coraz liczniej powstających wspólnotach mieszkaniowych. Z reguły mają porównywalny ze spółdzielnią (na jeden lokal) fundusz
remontowy, a efekty jego wykorzystania często są mniejsze niż
u nas.
				
Mirosław Bańkowski

Jubileusz Spółdzielni
W dniu 8 lutego 2008 roku odbyły się centralne uroczystości związane z obchodami Jubileuszu
50 - lecia naszej Spółdzielni.
3 lutego 1958 roku grupa założycieli powołała
do życia Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana
Łukasińskiego. Pierwszym Prezesem Zarządu został Bogdan Skowroński, a Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Tadeusz Topolski.
Uroczystość 50 – lecia rozpoczęła msza święta, odprawiona przez księdza Waldemara Kostrubca – proboszcza parafii Św. Michała. Następnie w
sali zamojskiego kina „Stylowy” odbyły się uroczystości z udziałem Wojewody lubelskiego, pani
Genowefy Tokarskiej, Prezydenta Miasta Zamość
Marcina Zamoyskiego, Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
Jerzego Jankowskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego. Honorowym gościem
tego spotkania był zasłużony spółdzielca, wieloletni Prezes Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Minister Budownictwa
Stanisław Kukuryka.
W spotkaniu uczestniczyli również byli Przewodniczący Rad Nadzorczych i Prezesi Zarządu Spółdzielni, Prezesi spółdzielni mieszkaniowych z województwa lubelskiego, a także dyrektorzy i prezesi
firm współpracujących
ze Spółdzielnią. Na uroczystość przybyło także
wielu mieszkańców.
W części oficjalnej
grupa działaczy samorządowych i spółdzielczych otrzymała odznaczenia „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”. Na zakończenie obecni na spotkaniu
mieszkańcy, pracownicy
Spółdzielni i zaproszeni
goście mieli okazję wysłuchać pięknego koncertu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.

Uroczystości Jubileuszowe nie byłyby możliwe,
gdyby nie sponsorzy. Są nimi:
1.		 Multimedia Polska S.A.
2.		 PKO Bank Polski S.A.
3.		 Grupa Ubezpieczeniowa Uniqa – Filar
4.		 Alina i Andrzej Bochenek – Budrex
5.		 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
6.		 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
7.		 BASF – Polska
8.		 Techem – Rzeszów
9.		 Armex – Lublin
10.		 Stolmex – Zamość
11.		 Drogmost – Wiesław Michalski
12.		 Wielbud – Grażyna Krzaczkowska
13.		 Kama – Andrzej Gierek, Tadeusz Macias
14.		 Zakład Usług Remontowo – Budowlanych
– Franciszek Jachtoma
15.		 Zakład Remontowo – Budowlany – Domex
Sponsorom, działaczom samorządowym, jednostkom gospodarczym i instytucjom serdeczne
podziękowania za pomoc przy organizacji Jubileuszu 50 – lecia Spółdzielni składa Rada Nadzorcza
i Zarząd Spółdzielni.
				
Zarząd Spółdzielni
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Książeczki mieszkaniowe –
co dalej z premią gwarancyjną?
Ponad 1,5 mln osób w skali kraju a ok. 250 osób w naszej Spółdzielni posiada jeszcze nie wykorzystane książeczki mieszkaniowe.
Tak jak dotychczas premię gwarancyjną nalicza PKO
BP SA. Wniosek o likwidację książeczki składa jej właściciel, który ma na ten tylko 90 dni od zdarzenia uprawniającego do uzyskania premii.
O premię gwarancyjną mogą ubiegać się osoby, które
założyły książeczki mieszkaniowe przed 23 października
1990 r.
Wg obowiązujących obecnie przepisów premię gwarancyjną można wykorzystać na określone cele mieszkaniowe,
do których należy:
- zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na własność / również na rynku wtórnym/
- wykup od gminy lub spółdzielni mieszkania na własność
- budowa własnego domu jednorodzinnego, gdy budowa jest zaawansowana w wysokości co najmniej w 20 %
jego wartości kosztorysowej
- budowa domu jednorodzinnego lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do ich wybudowania /np.deweloper/, gdy budowa jest zaangażowana
w 50 % wartości kosztorysowej.
Książeczka mieszkaniowa może zostać scedowana na
ybraną osobę z kręgu osób bliskich, która zamierza ja wykorzystać na w/w cele. Czynność ta może być dokonana

pomiędzy: małżonkami, rodzicami i dziećmi, dziadkami
i wnukami, rodzeństwem, macocha i ojczymem oraz pasierbami.
Obecnie nie ma możliwości wykorzystania premii gwarancyjnej na cele remontowe.
Taką zmianę chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, które w projekcie ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji proponuje wprowadzić zmiany do ustawy
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych, dotyczące
książeczek mieszkaniowych.
Wniesiona propozycja dotyczy możliwości wykorzystania premii gwarancyjnej przez posiadaczy książeczek, będących właścicielami lokali lub posiadaczami spółdzielczych
lokatorskich lub własnościowych praw na remont mieszkania lub domu.
Do zakresu prac remontowych wg projektu będzie należeć m.in.: wymiana stolarki okiennej, instalacji gazowej
i elektrycznej, a łączny koszt robot nie będzie mógł być niższy od wartości wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz
z premią gwarancyjną.
Ta inicjatywa legislacyjna z pewnością zainteresuje posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych
PKO, którzy zostali zarejestrowani w naszej Spółdzielni
i posiadają status członków oczekujących.
			

Małgorzata Halina Bednarz

Remonty w 2008 r.
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i estetycznym to obowiązek
Zarządców i Właścicieli wynikający z Prawa Budowlanego /art. 61 łącznie z art. 5 ust 2/. Obowiązki te
w naszej Spółdzielni realizowane są poprzez wykonywanie przeglądów remontów i modernizacji na podstawie planu remontów zatwierdzanego przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni.
Plan remontów na 2008 r., który Państwu przedstawiamy poniżej powstał w oparciu o wykonane przeglądy budynków jak również na podstawie uzasadnionych wniosków zgłaszanych przez mieszkańców,
uwzględnia naszym zdaniem najpilniejsze potrzeby
remontowe jednocześnie uwzględnia również możli4

wości funduszu remontowego.
Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:
1. remonty kapitalne dachów: budynki: ul. Wąska 5,
Wiejska 7, 9;
2. remonty kapitalne płyt balkonowych
budynki: ul. Redutowa 2 kl. III – 10 szt. kl. II – 5 szt.;
Piłsudskiego 67 kl. I, II – 30 szt.; Peowiaków 58,
80a; Oboźna 7 kl. V, VI, VII; Oboźna 9 kl. III, IV;
Oboźna 13 kl. III, IV, VI; Oboźna 19 kl. V, VI;
Orzeszkowej 3 kl. V, VI; Piłsudskiego 19 kl. III,
IV; Ciepła 4 kl. V, VI; Ciepła 6 kl. I, VI;
budynki: Piłsudskiego 10; Kilińskiego 7; Orzeszkowej 13 – prace wykonane będą pod warunkiem realizacji prac dociepleniowych na tych budynkach;

3. remonty parkingów w rejonach
budynków: ul. Szwedzka 21,
Brzozowa 20; Orzeszkowej 13,
4. remont ciągu pieszo – jezdnego
od pawilonu przy ul. Orzeszkowej 28 do ul. Oboźnej
5. wykonanie zatoki pod kontener
w rejonie budynków Kamienna 1,
3, 7; Peowiaków 80;
6. remonty stalowych nasad kominowych budynki: ul. Piłsudskiego 14; Kamienna 1, 3, 7; Oboźna
3, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 31,
Orzeszkowej 3; Piłsudskiego 19;
Ciepła 4
7. remonty opasek wokół budynków:
Piłsudskiego 10, Peowiaków 80;
8. wymiana okien piwnicznych:
budynki: ul. Kilińskiego 42; Wspólna 4, 6, 8, 10;
Wąska 1, 11; Peowiaków 38, 56, 80; Orzeszkowej 17, 22, 23, 21; Sadowa 4
9. wymiana okien przy drzwiach wejściowych do
budynku
budynki: Orzeszkowej 21, 23, 36, 38
10. remont kapitalny elewacji – malowanie ul. Wąska 1
11. montaż rynny nad balkonami – budynek Piłsudskiego 15a
12. wymiana okien na klatkach schodowych
budynki: Oboźna 27a; Orzeszkowej 13 /łącznie
z oknami w zsypach i na ostatniej kondygnacji/;
Sadowa 4;
13. wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Sadowa 4
14. remont wiatrołapów
budynek Wąska 16 kl. II, IV
15. uszczelnienie złącz płyt WK-70
budynki: Kilińskiego 42 – zgłoszone uzasadnione
potrzeby; Piłsudskiego 35 kl. II
16. wymiana ekranów płyt balkonowych
budynki: Kilińskiego 31; Lubelska 36a
17. wymiana docieplenia wykonanego z płyt azbestowych – ściany szczytowe
budynki: Wąska 18; Oboźna 19, 23;
18. remonty chodników w rejonach budynków:
ul. Wiejska 3 /od str. DH Łukasz/; Peowiaków 38,
80, 80b, 80a; Oboźna 29
19. remonty kominów ponad połacią dachu
budynki: ul. Parkowa 2 – Radecznica; Peowiaków
2, 60, 64
20. remont tynków ścian suszarni ponad połacią dachu – budynek Peowiaków 2
21. wymiana okien w suszarniach – budynek Peowiaków 18;
22. remonty poziomów kanalizacji sanitarnej w
piwnicach

budynki: Peowiaków 18, 68, 70, 72, 74, 80a; Orzeszkowej 3; Piłsudskiego 19
23. wymiana poziomów wody zimnej w piwnicach
budynki: Peowiaków 50, 70, Sadowa 4
24. inwentaryzacja przewodów kominowych
budynki: Peowiaków 60, 64; Orzeszkowe 5
25. ogrodzenie placu zabaw w rejonie budynku –
ul. Peowiaków 80b
26. płukanie instalacji zimnej wody – budynek
ul. Sadowa 4
27. projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu
Szwedzka – Brzozowa
28. remonty elewacji – docieplenie ścian lub wymiana docieplenia wykonanego z azbestu
budynki: Orzeszkowej 5, 11, 23; Orzeszkowej 13;
Kilińskiego 7 – prace będą wykonane pod warunkiem wyrażenia zgody przez większość właścicieli mieszkań na zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego i wnoszenie dodatkowych wpłat
w wysokości 0,71 zl./m2 powierzchni użytkowej
mieszkania przez okres 30-tu miesięcy.
29. remonty elewacji – ścian lub wymiana docieplenia wykonanego z azbestu
budynek: Piłsudskiego 10 – prace będą wykonane pod warunkiem wyrażenia zgody przez większość właścicieli mieszkań na dodatkowych wpłat
w wysokości 0,71 zl./m2 powierzchni użytkowej
mieszkania przez okres 30-tu miesięcy.
30. wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach –
dotyczy całych zasobów mieszkaniowych ok.
500 szt.
31. przeglądy instalacji i odbiorników gazowych,
przeglądy przewodów kominowych – dotyczy całych zasobów mieszkaniowych
Szczegółowy plan rzeczowo – finansowy robót remontowych na 2008 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smlukasinski.zamosc.pl
					
Jerzy Kość
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SZCZELNE OKNA A WENTYLACJA – CO ZROBIĆ ?
Warunkiem działania każdego rodzaju wentylacji
jest doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza do
mieszkania. Gdy świeżego powietrza jest za mało,
wentylacja nie będzie działać skutecznie, nawet jeżeli kanały wywiewne są rozmieszczone i wykonane prawidłowo.
W przypadku wentylacji naturalnej (stosowanej
najczęściej, a zwanej potocznie grawitacyjną) zakłada się naturalny, swobodny napływ powietrza do
mieszkania poprzez nieszczelności okien i drzwi zewnętrznych. Jeszcze kilkanaście lat temu większość
okien była tak nieszczelna, że o doprowadzeniu powietrza na potrzeby wentylacji nikt nie myślał. Wręcz
przeciwnie - starano się uszczelniać okna, przez które mimo to przedostawała się do wnętrza duża ilość
powietrza i zapewniało to prawidłowe funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej. Taki sposób doprowadzenia powietrza sprawdzał się do czasu, gdy zaczęto stosować nowoczesne, bardzo szczelne okna.
Szczelne okna odcinają jedyną drogę, którą powietrze może się dostać do mieszkania i dlatego wentylacja przestaje działać prawidłowo.
Aby temu zapobiec stosowane są następujące rozwiązania:
- najprostszym i jednocześnie najmniej skutecznym jest usunięcie fragmentu uszczelki w oknie.
Wprawdzie powstała w ten sposób szczelina zapewnia dopływ pewnej ilości powietrza, ale w praktyce
okazuje się, że jest to sposób mało skuteczny. Nie
ma też żadnej możliwości regulacji przepływu powietrza.
- lepszym rozwiązaniem jest wyposażenie okna
w okucia z funkcją rozszczelniania, potocznie zwa-

ną mikrowentylacją. Warto wspomnieć, że okuć takich nie zakłada się w oknach starego typu. Rozszczelnienie okna następuje po ustawieniu klamki
w odpowiedniej pozycji (pod kątem 45 stopni, między pozycjami uchylone-rozwarte). Aby powietrze
dopływało do wnętrza mieszkania, okna powinny
być cały czas rozszczelnione. Praktyka pokazuje, że
bardzo często funkcja ta nie jest wykorzystywana.
Niestety, często okazuje się - w tym przypadku również, że ilość powietrza, jaka dostaje się do wnętrza
przez rozszczelnione okna jest niewystarczająca.
- najskuteczniejszym sposobem doprowadzenia
powietrza na potrzeby wentylacji jest stosowanie
specjalnych nawiewników. Są to niewielkie, najczęściej nieskomplikowane urządzenia przeznaczone do
montażu w oknach. Ich podstawową zaletą jest to, że
znana jest ich wydajność (podaje ją producent), czyli
ilość powietrza jaką mogą doprowadzić do pomieszczenia w ciągu godziny. W ten sposób można łatwo
określić, czy spełnią wymagania dla konkretnego pomieszczenia. Ważne jest również, że wielkość strumienia powietrza przepływającego przez nawiewnik
można regulować oraz to, że nawiewników nie powinno się zamykać.
Jednakże najbardziej efektywnym i zalecanym
sposobem doprowadzania powietrza do budynku jest
częste (kilkakrotnie w ciągu dnia) przewietrzanie
pomieszczeń przez otwieranie okien. Nie stosowanie
się do tych zaleceń spowodować może powstawanie
pleśni i grzyba w mieszkaniu.
			

Zbigniew Moszczyński

Przyczyny niezgodności wskazań wodomierza głównego i sumy
wskazań wodomierzy indywidualnych
Na początku II półrocza 2007 roku w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęto montaż oraz
wymianę wodomierzy na nowe. Wprowadzenie urządzeń pomiarowych ułatwia rozliczenie ilości wody
zużytej przez lokatorów oraz umożliwia odejście
od nieefektywnego ryczałtowego pobierania opłat
za zużytą wodę. Dzięki wodomierzom mieszkaniowym lokator może sam decydować o ilości zużytej
wody. Wymiana wodomierzy na nowe, zalegalizowane, jednego typu, ma również na celu zminimalizowanie występowania różnic między wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych.
Sposób rozliczania wody zużywanej przez lokatorów w poszczególnych budynkach reguluje, obo6

wiązujący od 01.01.2004 r., regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Zgodnie z regulaminem ilość wody dostarczonej
do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania
wodomierza głównego. Wynika z tego, że lokatorzy
danego budynku rozliczani są z Zakładem Wodociągów w oparciu o zużycie wody wykazane na liczniku głównym budynku, a zamontowane w mieszkaniach wodomierze służą jedynie do podzielenia zużytej wody na lokale mieszkalne.
Przy rozliczeniu zużycia wody wykazanego przez
wodomierz główny, na odbiorców posiadających

opomiarowane zużycie w lokalach, często wskazania wodomierza głównego są wyższe niż suma wskazań wodomierzy mieszkaniowych.
Jak wynika z opinii producenta wodomierzy, między wodomierzami mieszkaniowymi a wodomierzem
głównym w budynku może być nawet 20 % różnicy
we wskazaniach.
Przyczyną powstawania tej różnicy są dopuszczalne błędy przyrządów pomiarowych.
Wodomierze są urządzeniami mechanicznymi a nie elektronicznymi i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20.02.2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze (Dz.U. z 2004 r. Nr 40, poz. 360) dopuszczalny
błąd pomiaru wynosi ± 5 %. Oznacza to, że dopuszczalna przez normy różnica wskazań pomiędzy dwoma wodomierzami może w skrajnych przypadkach
wynosić nawet 10% dlatego producenci wprowadzili tzw. „klasy wodomierzy” dostosowując w ten
sposób mierniki do określonych warunków. Wodo-

mierz osiąga wysoką dokładność pomiaru przy odpowiednim przepływie wody przez miernik. Mniejszy lub większy przepływ wody, od przepływu rozruchu, wpływa na zmniejszenie dokładności pomiaru, a w konsekwencji na zwiększenie się różnic pomiędzy odczytami liczników.
Zdarza się również, że niektórzy pobierają wodę
nielegalnie, blokują liczniki lub odkręcają krany tak,
by woda zaledwie kapała, a licznik nie ruszał się,
wszystkie te nieuczciwości wykazuje wodomierz
główny, przez co wzrasta zużycie „wody technologicznej”.
Pozycja „wody technologicznej” w rozliczeniu wody będzie występowała zawsze, ale można
ją zminimalizować poprzez racjonalne korzystanie
z wody, kontrolowanie wycieków na instalacji oraz
udostępnianie mieszkań do indywidualnych odczytów wodomierzy w wyznaczonych terminach.
				

Magdalena Kycko

Wynik finansowy
Wiele spółdzielni koszty zarządu ogólnego pokrywało bezpośrednio z dochodu, jaki przynosiły lokale użytkowe, co w efekcie powodowało powstanie mitu, ze zarząd spółdzielni „wyżywi się sam”,
a członkowie spółdzielni ponoszą koszty związane
jedynie ze swoją nieruchomością. Rok 2008 będzie
rokiem ekonomicznej prawdy o faktycznej strukturze kosztów i prawidłowości sporządzanych kalkulacji wysokości stawek eksploatacyjnych poszczególnych nieruchomości.
Artykuł 15 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych uniemożliwił inne rozliczanie kosztów ogólnych spółdzielni niż strukturą przychodów.
Oczywiście można w tym zakresie trochę pomanipulować, lecz wiąże się to zawsze z ingerencją w strukturę organizacyjną spółdzielni i należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gra warta jest przysłowiowej świeczki i czy taka optymalizacja podatkowa
znajdzie zrozumienie w bazie członkowskiej, a nie
zostanie odczytana jako mataczenie. Problem dotyczy głównie dużych spółdzielni mieszkaniowych
względnie spółdzielni posiadających duży potencjał
majątku ulokowanego w lokalach użytkowych.
Na spotkaniach z kadrą finansowo-księgową jednym z podstawowych problemów jest podział dodatniego wyniku, czyli nadwyżki bilansowej, jaką wypracowała spółdzielnia. Proszę nie zapominać, że

nadwyżkę tę wypracowała spółdzielnia, a nie posiadający lokale spółdzielcze członkowie. Po raz pierwszy wynik na poszczególnych nieruchomościach,
w tym pożytki z nieruchomości, wraca w sposób
bezpośredni do nieruchomości (art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Należy w tym miejscu
zadać sobie pytanie, na jaki cel przeznaczyć zysk.
Jedynym rozsądnym kierunkiem przeznaczenia
nadwyżki bilansowej jest fundusz zasobowy spółdzielni, względnie niepodejmowanie uchwał o podziale nadwyżki bilansowej za rok 2007, do czasu
wypracowania przez spółdzielnię czytelnych i akceptowalnych zasad partycypacji w zysku.
W razie, gdy spółdzielnia poniesie stratę bilansową, należy pamiętać, że członkowie spółdzielni
pokrywają stratę tylko do wysokości wniesionych
udziałów, pozostałą, niepokrytą stratę należy odnieść na fundusz zasobowy.
Zarząd spółdzielni musi wykazywać dużą ostrożność związaną ze spoczywającym na nim obowiązkiem ogłoszenia ewentualnej upadłości spółdzielni,
w przypadku gdy ponoszone straty nie będą mogły
być pokryte w przyszłości nadwyżkami bilansowymi.
		
Przedruk „Domy Spółdzielcze”
			
Krzysztof Dziewior
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SEGREGACJA ODPADÓW

Problem odpadów komunalnych stał się jednym
z najważniejszych problemów
środowiskowych w Polsce i na świecie. Średniej
wielkości 3-osobowe gospodarstwo domowe produkuje około 750 kg odpadów rocznie, z których niestety większość trafia na wysypiska. Produkowanie
odpadów, których ilość wzrasta wprost proporcjonalnie do zamożności społeczeństwa to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Dokonując zakupów niemal w każdym przypadku kupujemy jednocześnie śmieci w formie opakowań, które po wykorzystaniu uznajemy za bezużyteczne i po prostu
wyrzucamy. Nasz konsumpcyjny styl życia oznacza niestety coraz większą ilość artykułów jednorazowego użytku. Część z nich wyprodukowana jest
z surowców szkodliwych dla środowiska, a tzw. odpady niebezpieczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi.
Niestety znaczna część obywateli naszego kraju
nie zdaje sobie sprawy z istnienia problemu. Niemal
codziennie wyrzucamy śmieci nie myśląc o nich
więcej. W zastraszającym tempie powstają potężne
wysypiska, których budowa i utrzymanie jest bardzo kosztowne. Trafiające tam odpady rozkładają
się przez wiele lat, a niektóre jak np. szkło nie ulegają rozkładowi nigdy. Wyrzucając plastikową butelkę nie zastanawiamy się, że będzie ona zalegała wysypisko przez 500 lat, a towarzyszący rozkładowi zwykłego worka foliowego proces uwolni do
środowiska rakotwórcze związki chemiczne. W samej tylko Polsce na wysypiska trafia rocznie około 3 miliardów plastikowych butelek, a opakowania stanowią około 40 % wszystkich składowanych
śmieci. W procesie tzw. biodegradacji, fotodegradacji oraz rozpuszczaniu i utlenianiu odpadów wytwarzane są szkodliwe związki toksyczne, które uwolnione do atmosfery powodują poważną degradację
środowiska naturalnego. W taki właśnie sposób pozostawiamy przyszłym pokoleniom tzw. bombę ekologiczną.
Zamiast zmniejszać skutki szkodliwego działania człowieka bezmyślnie wycinamy lasy. Potrzeba 17 drzew aby wyprodukować jedną tonę papieru, którą jednocześnie można uzyskać z 900 kg makulatury, przy okazji zużywając 2,5 krotnie mniej
energii.
Te przerażające fakty i niekorzystne statystyki nie mogą być nam obojętne, dlatego każdy z nas
8

powinien włączyć się w proces selektywnej zbiórki odpadów polegający na sortowaniu naszych śmieci oraz umieszczaniu części z nich w specjalnie do
tego przygotowanych pojemnikach. Przecież wiele
z tego, co wyrzucamy nadaje się po przetworzeniu
w procesie tzw. recyklingu do ponownego użytku.
Papier i karton, tworzywa sztuczne, szkło, metale a nawet materiały toksyczne można z powodzeniem wykorzystać do nowej produkcji, uzyskując
w ten sposób wymierne oszczędności. Dzięki dobrze
funkcjonującej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych możemy wydłużyć żywotność składowisk
śmieci nawet o 50 – 60%.
Ta z pozoru drobna czynność, jaką jest segregacja śmieci w gospodarstwach domowych daje w skali globalnej ogromne korzyści, w wyniku której:
• pozyskujemy surowce wtórne, oszczędzając
cenne zasoby naturalne,
• zmniejszamy ilość śmieci trafiających na wysypisko oszczędzając tzw. przestrzeń,
• oszczędzamy zużycie energii niezbędnej w procesach produkcyjnych,
• zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska.
Dla mieszkańców naszej Spółdzielni segregacja odpadów ma jeszcze jedno, ogromne znaczenie
związane z rosnącymi w ostatnim okresie kosztami
wywozu nieczystości. Wprawdzie wywóz kontenerów ze śmieciami jest bardzo kosztowny, ale pojemniki na surowce wtórne opróżniane są przez Zakład
Gospodarki Komunalnej całkowicie nieodpłatnie.
Powyższe oznacza, że część odpadów powstających
w naszych gospodarstwach dzięki wcześniejszej selekcji może być wywożona za darmo. Wspólne działania mieszkańców mogą doprowadzić do zmniejszenia ilości śmieci umieszczanych w kontenerach
ogólnych, co w rezultacie umożliwi zmniejszenie
częstotliwości ich wywozu dając oczywiste korzyści finansowe w postaci obniżenia opłat za wywóz
nieczystości.
Przedstawiając istotę segregacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych nie sposób pominąć problemu tzw. odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład
chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzi. Odpady te ze względu na swoją szkodliwość mogą być przechowywane jedynie na specjalnych składowiskach lub unieszkodliwiane w służących temu celowi instalacjach.

Najczęściej spotykanymi w naszych gospodarstwach odpadami niebezpiecznymi są żarówki rtęciowe i halogenowe, neonówki, oleje, smary, baterie, akumulatory, lekarstwa, lakiery i farby.
Od niedawna na naszych osiedlach pojawiły się
czerwone pojemniki na zużyte baterie, a w siedzibie
Zakładu Konserwacji przy ul. Wspólnej 5 ustawione
są dodatkowo pojemniki na przeterminowane leki,
odpady chemiczne oraz zużyte źródła oświetlenia.
Optymizmem napawa fakt, iż potrzeba segregacji odpadów jest w naszej Spółdzielni coraz bardziej
zauważalna. Świadczy o tym coraz częstszy wywóz
pojemników na posegregowane odpady, których cią���������
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gle przybywa. Obecnie, łącznie w całych zasobach
Spółdzielni ustawionych jest 29 pojemników na makulaturę, 44 pojemniki na szkło białe i kolorowe,
oraz 31 kosze na plastik.
Potrzeba segregacji przejawia się także w coraz
częstszych pytaniach mieszkańców o właściwy sposób klasyfikowania śmieci, czyli najprościej: co i do
jakich pojemników powinno być wrzucane. W odpowiedzi na te pytania zamieszczamy krótki poradnik,
mogący pomóc przy segregacji odpadów w naszych
gospodarstwach domowych.
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Wiadomości z Teatru Realnego Spółdzielni Mieszkaniowej
Jak przystało na Jubileuszowy Rok SM, również
w Teatrze Realnym „Light Travellers” rok 2008 jest
bogaty programowo.
Po premierze (2. lutego 2008) widowiska „Ziele w jarze...” wg poezji Bolesława Leśmiana, odbyły się dalsze przedstawienia dla mieszkańców osiedli spółdzielczych. W maju przewidziane są następne pokazy, tym razem jako widowiska plenerowego.
W dniach 8. i 9. marca odbyły się warsztaty artystyczne dla członków Teatru na temat: „Ruch w przestrzeni”. Rozpoczęła się już także intensywna praca
nad nowym widowiskiem, które powstaje w czasie
prób, odbywających się w Świetlicy Osiedlowej SM
przy ulicy Orzeszkowej 28. Nowa pozycja repertuarowa posiada roboczy tytuł „Właśnie ta...”. Spektakl będzie nawiązywał do starej maksymy: „Nie
wszystko złoto, co się świeci”, a środkami wyrazu
artystycznego będzie ruch i muzyka. Zaprzyjaźniona z Teatrem Realnym grupa teatralna „Darstellendes Spiel” z Państwowej Szkoły Europejskiej z Ber-

lina zaprosiła zamojskich, młodych aktorów do odwiedzenia w czerwcu niemieckiej stolicy. Na przełomie marca i kwietnia nasza młodzież będzie gościła
w Zamościu swoich kolegów i koleżanki z Berlina
w ramach Międzynarodowych Spotkań Młodego Teatru. Obejrzymy wtedy widowisko „Haase, Haase...”
(Zając, zając...) i odbędą się wspólne z Teatrem Realnym warsztaty artystyczne, prowadzone przez
dr Piotra Parę, aktora i pedagoga z Wrocławia.
Członkowie Teatru Realnego rozpoczynają jednocześnie działania, związane z Projektem „INNY”,
którego tematem jest szeroko pojęta problematyka,
związana z tolerancją.
Jak widać z wyżej przedstawionych planów, w Teatrze Realnym „Light Travellers” Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu, dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Warto odwiedzić ten
Teatr! Zapraszamy!
			

Waldemar Zakrzewski
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TANIE REMONTOWANIE
Pieniędzy na termomodernizację budynków więcej niż chętnych

Kto ciepło szanuje, tego państwo dotuje
W ustawie budżetowej na 2008 r. na Fundusz Termomodernizacji przewidziano 270 mln zł. Kwota ta
odpowiada potrzebom rynku. W 2007 r. fundusz dysponował kwotą 298 mln, z czego nie wykorzystano
aż 60,2 mln zł.
Celem Funduszu Termomodernizacji, powołanego ustawą z 1998 r., jest pomoc finansowa państwa
dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. zmierzające do oszczędniejszego zużycia energii przeznaczonej na potrzeby komunalno – bytowe.
¼ kredytu państwo spłaci za Ciebie
Pomoc ta przysługuje wyłącznie tym inwestorom,
którzy realizują przedsięwzięcia z udziałem kredytu bankowego i udzielana jest w formie premii termomodernizacyjnej z przeznaczeniem na spłatę 25
proc. zaciągniętego kredytu.
Kredyty na realizacje przedsięwzięć termomodernizacyjnych udzielane są przez 17 banków komercyjnych.
Kto może skorzystać
O premię mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, obiektów zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej będących własnością jednostek samorządu
terytorialnego, lokalnych sieci ciepłowniczych lub
lokalnych źródeł ciepła, z wyłączeniem jednostek
i zakładów budżetowych oraz właściciele domów
jednorodzinnych.

cia termo modernizacyjnego nie przekroczy 80 proc.
jego kosztów,
- okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię
termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,
- wysokość miesięcznych rat spłaty kredytu wraz
z odsetkami nie jest większa od 1/12 kwoty rocznych
oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku
realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
tj. spłata kredytu wraz z odsetkami znajduje pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii.
Wypłata
Decyzja o przyznaniu premii umożliwia uruchomienie kredytu na realizacje przedsięwzięcia. BGK
wypłaca premię, jeśli przedsięwzięcie zrealizowane
zostało zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z założeniami audytu energetycznego) oraz zostało zakończone w terminie określonym
w umowie kredytu.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to np.:
- zamiana konwencjonalnych źródeł energii na
źródła niekonwencjonalne lub ulepszenie, w wyniku
którego następuje:
- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na
energię dostarczaną do budynków na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej
- zmniejszenie o co najmniej 25 proc. rocznych
strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła
- wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła.

Jak się starać o premię
Wniosek o przyznanie premii wraz z audytem
energetycznym dla modernizowanego obiektu inwestor składa w banku udzielającym kredytu. Audyt
podlega weryfikacji Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie optymalnego rozwiązania pod względem kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz oszczędności energii.

Miliony do wzięcia
Dotychczas środki przeznaczone na działalność
Funduszu Termomodernizacji wyniosły 641,4 mln
zł. W latach 1999-2007 do BGK wpłynęło ogółem
11.665 wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej, w tym w roku 2007 - 3313 wniosków.
Kwota przyznanych premii wyniosła w tych latach 1999-2007 584,5 mln zł, z czego 247,8 mln zł
w 2007 r.

Warunki do spełnienia
Podstawę do przyznania premii termomodernizacyjnej stanowi spełnienie poniższych warunków:
- pozytywna weryfikacja audytu,
- kredyt udzielony na realizację przedsięwzię-

przedruk z Dziennika Wschodniego
z dnia 26.02.2008 r.
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Sport i rekreacja w Spółdzielni
Na terenach SM im. Waleriana Łukasińskiego od
lat prowadzona jest działalność sportowo – rekreacyjna i kulturalno – oświatowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wychodząc naprzeciw potrzebom,
zwłaszcza najmłodszych, Zarząd Osiedla Orzeszkowej – Reymonta wspomaga finansowo prowadzenie
dodatkowych zajęć sportowych i kół zainteresowań
w szkołach.
Przed pięciu laty opracowano Osiedlowy Kalendarz Imprez porządkujący działania różnych organizacji pod wspólnych hasłem „Sportowe ABC –
z nami Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie”. Organizujemy wspólnie wiele imprez sportowo
– rekreacyjnych w szkołach, świetlicach i na
terenach rekreacyjnych nad Łabuńką – gdzie
dzięki staraniom Zarządu SM powstaje imponujący kompleks boisk i obiektów rekreacyjnych ze Skate Parkiem na czele.
Jak wyciągnąć kobiety z kuchni?
Jeśli widzicie czasami po południu
panie żwawym krokiem zmierzające
w stronę SP nr 3 z charakterystycznym rulonem pod pachą są to na
pewno uczestniczki zajęć aerobiku lub jogi. Jest to efekt rewolucyjnego pomysłu „niespokojnego
ducha” Zarządu Osiedla Orzeszkowej – Reymonta pani Janiny
Gąsiorowskiej, która postanowiła wyciągnąć z domów
i kuchni kobiety
(dla których prawdę mówiąc, do tej
pory niewiele oferowano jeżeli chodzi o aktywność fizyczną) i stworzyć im możliwość uczestnictwa w zajęciach aerobiku i gimnastyki. Od czterech lat dzięki współpracy Dyrekcji SP nr 3 i koordynacyjnym działaniom Zarządu Osiedla ponad 100
mieszkanek pobliskich osiedli uczestniczy dwa razy
w tygodniu w zajęciach przy muzyce w sali gimnastycznej SP nr 3 i dwa razy w zajęciach aqua aerobiku na basenie miejskim. Te ostatnie wspomaga finansowo Zarząd Miejski TKKF z inicjatywy którego powstało przy spółdzielni Ognisko i Klub Trzeciego Wieku.

Atrakcyjny i profesjonalny sposób prowadzenia
zajęć przez Iwonę Chrzan spowodował wzrost zainteresowania aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu również przez panie w nieco starszym wieku. To właśnie z myślą o nich i osobach z kłopotami
zdrowotnymi pani Iwona zaczęła wplatać w typowy
aerobik elementy z ćwiczeń jogi. Efekty okazały się
rewelacyjne – lepsze samopoczucie, wzrost kondycji
i zadowolenie ćwiczących pań.
O tym, jak ważna jest systematyczna aktywność
ruchowa zwłaszcza dla pań „po 40 – stce” nikogo
nie należy przekonywać, chociaż wszyscy o tym
wiemy to bardzo trudno znaleźć czas na zajęcia i przełamać stereotypy zachowań.
Kolejnym efektem wspólnych działań
i pomysłem na rosnące potrzeby zwłaszcza
starszych mieszkańców było powstanie Osiedlowego Centrum Zdrowia i Rekreacji przy ulicy Wąskiej 16 a.
Powstało miejsce, gdzie każdy mieszkaniec okolicznych
osiedli bez względu na wiek
i płeć może w przyjaznych warunkach i pod fachową opieką
zająć się poprawą sprawności
fizycznej.
Po pięciu miesiącach działalności
Osiedlowego Centrum można potwierdzić trafność tego przedsięwzięcia. Zajęcia prowadzone przez
Iwonę Chrzan cieszą się
rosnącą popularnością,
panie ćwiczą jogę
na trzech poziomach zaawansowania, powstała też
grupa męska. Efekty systematycznej pracy według opinii uczestników zajęć
są zdumiewające. Chociaż joga wymaga dużej samodyscypliny i cierpliwości to daje widoczną poprawę
zdrowia i lepsze samopoczucie.
Najnowszą propozycją adresowaną do osób starszych, po przebytych urazach i leczeniu sanatoryjnym są zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej.
W Osiedlowym Centrum Zdrowia i Rekreacji
można wybrać następujące formy aktywności:
Aerobik, aqua aerobik – zajęcia w wodzie, jogę,
gimnastykę rehabilitacyjną.
					
Zarząd SM
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Zawody Modeli Balonów „O Puchar Prezydenta”
W dniu 09.03.2008 r. na Rynku Wielkim odbyła się
druga edycja Zawodów Modeli Balonów na Ogrzane
Powietrze „O Puchar Prezydenta Miasta Zamość”. Organizatorem tegorocznych zawodów był Aeroklub Ziemi Zamojskiej, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury
w Zamościu. Do udziału w zawodach przystąpiły zespoły reprezentujące:
- Modelarnię SM im. Waleriana Łukasińskiego
14 zawodników
- Modelarnię SM im. Jana Zamojskiego
2 zawodników
- Klub Modelarski „Orlik” Hrubieszów
8 zawodników
- Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu
3 zawodników.
Przez kilka godzin, ponad dachami Zamojskiej Starówki, unosiły się barwne modele balonów.
W ocenie jury w klasyfikacji zespołowej zwyciężyła Modelarnia działająca przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. Na dru-

gim miejscu uplasowali się modelarze z Klubu Modelarskiego „Orlik” z Hrubieszowa, natomiast trzecie miejsce, zajęli modelarze z Modelarni działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamojskiego.
W klasyfikacji indywidualnej po raz kolejny Marek Mazur reprezentujący Modelarnię SM im. W. Łukasińskiego zdobył najwięcej punktów i zajął I miejsce.
II miejsce zajął Robert Maksymowicz ze SM. im. J. Zamojskiego, a trzecie miejsce Dominik Panas, także reprezentant Modelarni SM im. W. Łukasińskiego.
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Zawody były jednocześnie eliminacjami do balonowych mistrzostw Polski dla młodzików pn. „21 Mały
Puchar Gordona-Benneta”, które odbędą się w dniach
12-13 kwietnia w Radomiu. Do tych zawodów zakwalifikowali się młodzi modelarze ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.
			

Małgorzata Bender

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY BALKON
I OGRÓDEK PRZYBLOKOWY
Od kilku lat nasza Spółdzielnia jest organizatorem konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy.
Celem konkursu jest poprawa estetyki i wyglądu naszych osiedli.
Taki konkurs odbędzie się również w tym roku. Konkurs trwał będzie do 15 sierpnia. Powołana przez Zarząd
Spółdzielni komisja dokona oceny, a wyniki konkursu przedstawione zostaną na XI Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się w ostatnią niedzielę sierpnia br. Dla właścicieli najciekawszych i najpiękniejszych balkonów i ogródków
przewidziane są atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Zawiadomienie
Dnia 26 marca o godz. 17 00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Orzeszkowej 28 odbędzie się
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ORZESZKOWEJ – REYMONTA
Porządek zebrania:
- Otwarcie zebrania
- Przyjęcie porządku zebrania
- Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
- Informacja z działalności Zarządu Osiedla
- Informacja z realizacji wniosków włączonych na zebraniu mieszkańców
- Zapoznanie z programem inwestycji miasta na lata 2008 -2010
- Zapytania i wolne wnioski mieszkańców
- Podjęcie uchwał
W zebraniu wezmą udział: Prezydent Miasta Zamość, Radni Rady Miejskiej i inni zaproszeni goście.
Informując o tym prosi się mieszkańców o jak najliczniejszy udział.
								
Zarząd Osiedla Orzeszkowej - Reymonta.
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