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Radosnych i spokojnych
Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim
Mieszkañcom Spó³dzielni Mieszkaniowej

im. W. £ukasiñskiego

¿ycz¹
Rada Nadzorcza, Zarz¹d

oraz pracownicy Spó³dzielni

"Gdzie Dobroæ, Litoœæ, Pokój, Mi³oœæ
- Tam p³yn¹ nasze mod³y:

¯adnej znêkanej ludzkiej duszy
Te cnoty nie zawiod³y.

Bo Dobroæ, Litoœæ, Pokój, Mi³oœæ
To Bóg, co w³ada w œwiecie

I Dobroæ, Litoœæ Pokój, Mi³oœæ
To cz³owiek - jego dzieciê.

Dobroæ ma bowiem ludzkie serce,
Litoœæ - ludzkie wejrzenie,

Mi³oœæ - cz³owieka postaæ bosk¹,
Pokój - jego odzienie.

W ka¿dej krainie ka¿dy cz³owiek
W udrêce swej i znoju

Przyzywa ludzki kszta³t Mi³oœci,
Litoœci i Pokoju.

Mi³uj kszta³t ludzki w poganinie
I ¯ydzie i Cyganie:

Gdzie Dobroæ, Mi³oœæ, Litoœæ mieszka,
Tam Bóg ma swe mieszkanie."

                           /William Blade/
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Utrzymanie zasobów mieszkaniowych we
w³aœciwym stanie technicznym i estetycznym
jest podstawowym obowi¹zkiem administracji
spó³dzielczej.

W oparciu o coroczne plany remontowe za-
twierdzane przez Radê Nadzorcz¹ Spó³dzielni
Zarz¹d realizuje zadania remontowe i moder-
nizacyjne. Wynikaj¹ one z wniosków zg³asza-
nych przez mieszkañców a przede wszystkim
z przegl¹dów technicznych.

W 2007 roku wykonane bêd¹ nastêpuj¹ce
prace remontowe i modernizacyjne. Przed roz-
poczêciem prac na wszystkie zakresy organizo-
wane s¹ przetargi i tylko w taki sposób zlecane
s¹ roboty remontowe.

Zakres rzeczowy przedstawia siê nastêpuj¹-
co:
1. remont kapitalny dachów - 3 bloki miesz-

kalne: W¹ska 1, Pi³sudskiego 67, Orzeszko-
wej 11.

2. remont - malowanie klatek schodowych - 2
bloki mieszkalne: Peowiaków 68, Orzeszko-
wej 38

3. wymiana drzwi wejœciowych na aluminiowe
- 4 bloki mieszkalne: Peowiaków 18, 38, 56,
Pi³sudskiego 15A.

4. remont kapitalny p³yt balkonowych - 15 blo-
ków: Kamienna 7, Kiliñskiego 31, Wiejska
7, Peowiaków 56, 80, OboŸna 3 I, II, III klat-
ka, OboŸna 7  I,II,III klatka, OboŸna 19 III
klatka i IV klatka, OboŸna 21  I i IV klatka,
Orzeszkowej 3 II, III, IV klatka, Orzeszko-
wej 23, Pi³sudskiego 19 I, II klatka, Ciep³a
4 III, IV klatka, Ciep³a 6 II, III klatka, Pi³-
sudskiego 15A.

5. wymiana docieplenia wykonanego z p³yt
azbestowych - 1 blok: Kamienna 7.

6. wymiana docieplenia wykonanego z p³yt
azbestowych - szczyty budynków mieszkal-
nych: OboŸna 27, OboŸna 29.

7. remont kapitalny elewacji - docieplenie: Pi³-
sudskiego 15A, Wiejska 17.

8. remont kapitalny elewacji - malowanie:
Wiejska 11.

9. docieplenie stropodachów: Sadowa 4.
10. remont kapitalny chodników w rejonach

budynków mieszkalnych: Szwedzka 21,
Lubelska 36, W¹ska 16, Peowiaków 68, Pe-
owiaków 78, Orzeszkowej 30, 32, 34, Orzesz-
kowej 36, Brzozowa 26A.

11. remont opasek wokó³ budynków: Kamien-
na 7, Peowiaków 78, 80, 70, OboŸna 7, 9,
Orzeszkowej 36, Peowiaków 68A, Brzozo-
wa 26A.

12. remonty kapitalne parkingów w rejonach
budynków mieszkalnych: Wiejska 23, OboŸ-
na 13, 19.

13. remont - wymiana okien na klatkach scho-
dowych - 34 bloki: Kamienna 7, Pi³sudskie-
go 10, Kiliñskiego 7, Redutowa 2, 4, Kiliñ-
skiego 42, Wspólna 4, 6, 8, W¹ska 3, 5, 11,
16, Wiejska 7, 15, 19, 21, 23, Peowiaków 2,
18, 38, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, OboŸna 7,
9, 13, 23, 29, P³sudskiego 15A.
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14. remont - wymiana okien piwnicznych - 6
bloków: Kamienna 7, Wiejska 11, Peowia-
ków 78, 80, Orzeszkowej 36, Pi³sudskiego
15A.

15. wymiana ekranów p³yt balkonowych w blo-
kach: Kiliñskiego 31, Lubelska 36A.

16. remont wiatro³apów do bloków: Brzozowa
20, 26, SEZAM.

17. remont - wymiana okien i drzwi stalowych
na aluminiowe w pawilonach: Orzeszkowej
28, HETMAN, SEZAM, Peowiaków 68A,
Brzozowa 26A.

18. remont instalacji uziemiaj¹cej w budyn-
kach: Pi³sudskiego 14, Wspólna 12, 18,
W¹ska 1, 3, 5, 11, 18, Wiejska 15, 19, 21, 23,
Peowiaków 2, 18,76, 68, 72, 74, 78, 80A,
80B, OboŸna 3, 19, 27, 31, Orzeszkowej 3,
13, 17, 22, 30, 32, 34, 40, Pi³sudskiego 15,
15A, HETMAN, SEZAM, Peowiaków 68A.

19. wymiana okien oraz drzwi XI kondygnacja
bloków: Orzeszkowej 13, 17, 22.

20. likwidacja naœwietli pralni - suszarni w blo-
kach: Peowiaków 78, 80, Orzeszkowej 36.

21. uszczelnienie z³¹cz p³yt WK-70 w blokach:
Kiliñskiego 42, Pi³sudskiego 31, 35.

22. wymiana poziomów wod.-kan. w budyn-
kach: Peowiaków 18, 76, 78, 80, OboŸna 27,
Sadowa 4.

23. przebudowa przewodów kominowych w bu-
dynkach: Peowiaków 60, Orzeszkowej 11, 15.

24. wymiana zaworów podpionowych c. o. na
regulatory ró¿nicy ciœnieñ i przep³ywu
w budynkach: Peowiaków 76, 80A, 80B,
HETMAN.

25. wymiana wodomierzy w mieszkaniach: doty-
czy ca³ych zasobów mieszkaniowych 6048 szt.

26. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w mieszkaniach: dotyczy ca³ych zasobów
mieszkaniowych ok. 546 szt.

27. ogrodzenie placów zabaw w rejonie budyn-
ków: Brzozowa 20-26, Orzeszkowej 30-32-
34-36.

28. przegl¹dy instalacji i odbiorników gazo-
wych, przegl¹dy instalacji elektrycznych,
przegl¹dy przewodów wentylacyjnych spa-
linowych wraz z usuwaniem stwierdzonych
usterek.

Szczegó³owy plan rzeczowo-finansowy robót
remontowych na 2007 rok dla poszczególnych
nieruchomoœci zosta³ zamieszczony na stronie
internetowej Spó³dzielni pod adresem
www.smlukasiñski.zamoœæ.pl.

Zapraszamy  do  skorzystania.

Zarz¹d  Spó³dzielni
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 Prawn¹ regulacjê w zakre-
sie legalizacji urz¹dzeñ pomia-
rowych, w tym wodomierzy
okreœla rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej z dnia 2 kwiet-
nia 2004 roku w sprawie praw-
nej kontroli metrologicznej
przyrz¹dów pomiarowych
/Dz. U. Nr 77, poz. 730/.
W za³¹czniku Nr 35 do wy¿ej
powo³anego aktu zawarte zo-
sta³y okresy wa¿noœci dowodów
legalizacji dla przyrz¹dów po-
miarowych.

W odniesieniu do wodomie-
rzy okres wa¿noœci legalizacji
wynosi 5 lat.

W naszych zasobach wiêk-
szoœæ wodomierzy utraci³a ce-
chê legalizacyjn¹. Rada Nad-
zorcza i Zarz¹d naszej Spó³-
dzielni podjê³y decyzjê o zre-
alizowaniu kompleksowej wy-
miany legalizacyjnej wodomie-
rzy mieszkaniowych w 2007
roku ze œrodków zgromadzo-
nych na wyodrêbnionym fun-
duszu remontowym utworzo-
nym przed dwoma laty po-
przez comiesiêczne wp³aty
czynszowe w wysokoœci 1,0 z³
od jednego wodomierza.

W ramach tego zadania
wszystkie mieszkania niezale¿-
nie od czasu funkcjonowania
wodomierzy  oraz mieszkania
nieopomiarowane wyposa¿one
zostan¹ w nowe wodomierze
jednego typu, dok³adniejsze od
obecnie funkcjonuj¹cych, od-
porne na ingerencjê z zewn¹trz.
Typ wodomierza oraz wykonaw-
ca robót zostanie wybrany

w drodze przetargu. Celem tego
zadania jest minimalizowanie
ró¿nic pomiêdzy sum¹ wskazañ
wodomierzy indywidualnych,
a wskazaniem wodomierza
g³ównego w budynkach, czyli
obni¿anie kosztów w pozycji
„woda technologiczna”. Infor-
mujemy mieszkañców, ¿e udo-
stêpnienie mieszkania w wyzna-
czonym terminie, zdjêcie trwa-
³ej zabudowy lub obudowy unie-
mo¿liwiaj¹cej wymianê wodo-
mierza nale¿eæ bêdzie do obo-
wi¹zków lokatorów. Terminy
realizacji robót w poszczegól-
nych budynkach bêdziemy po-
dawaæ wyprzedzaj¹co, tak, aby
ka¿dy mieszkaniec spokojnie
móg³ siê przygotowaæ do wyko-
nania prac. Zdajemy sobie spra-
wê, ¿e w czêœci budynków wy-
miana wodomierzy bêdzie siê
odbywaæ w okresie wakacji. Oso-
by planuj¹ce d³ugotrwa³y wy-
jazd, czasow¹ zmianê miejsca za-
mieszkania powinny upowa¿niæ
s¹siada lub rodzinê do udostêp-
nienia lokalu na czas wymiany
wodomierzy i zastêpczego pod-
pisania protoko³u wymiany.
W przypadku utrudnionego do-
stêpu do lokalu wskazane jest
pozostawienie w administracji
osiedlowej numeru kontaktowe-
go telefonu .

Dope³nienie powy¿szych
formalnoœci jest bardzo wa¿ne,
gdy¿ usprawni i umo¿liwi kom-
pleksow¹ realizacjê prac.

O terminach wymiany wodo-
mierzy w poszczególnych loka-
lach powiadamiaæ bêdziemy
mieszkañców na kilka dni przed
rozpoczêciem prac w danym
budynku. Bêdzie mo¿liwoœæ

uzgodnienia z wykonawc¹ dnia
i godziny wymiany wodomierzy
w poszczególnych lokalach.

W ka¿dym mieszkaniu przy
wymianie wodomierzy sporz¹-
dzany bêdzie protokó³ wymia-
ny, w którym umieszczone zo-
stan¹ stany wodomierza zde-
montowanego i wodomierza
nowego, nr fabryczny nowego
wodomierza oraz inne infor-
macje niezbêdne do rozlicze-
nia robót. Mieszkañców prosi-
my, aby przed podpisaniem
szczegó³owo zapoznaæ siê z tre-
œci¹ protoko³u wymiany wodo-
mierza, gdy¿ stanowiæ on bê-
dzie podstawê do rozliczenia
zu¿ycia wody, jak równie¿ pod-
stawê do rozliczenia robót.
Orygina³ protoko³u otrzyma
Spó³dzielnia, jedn¹ kopiê loka-
tor, drug¹ kopiê wykonawca
robót.

Uwaga!
Wymiana wodomierzy jest

obowi¹zkowa.

mgr in¿. Helena Szpatuœko

WWWWWymiana wymiana wymiana wymiana wymiana wodomiodomiodomiodomiodomierererererzy mizy mizy mizy mizy mieszkanieszkanieszkanieszkanieszkaniowyowyowyowyowyccccchhhhhWWWWWymiana wymiana wymiana wymiana wymiana wodomiodomiodomiodomiodomierererererzy mizy mizy mizy mizy mieszkanieszkanieszkanieszkanieszkaniowyowyowyowyowyccccchhhhh
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W zwi¹zku z w¹tpliwoœciami,
dotycz¹cymi interpretacji uregu-
lowñ zawartych w ustawie z dnia
30 listopada 1995 r. o pomocy
pañstwa w sp³acie niektórych
kredytów mieszkaniowych..
/Dz. U. Nr  5, poz. 32 z póŸn.
zm./ inforujemy co nastêpuje:

Zawieszenie sp³aty kredytu
przys³uguje kredytobiorcy - nie
jest zatem przypisane do lokalu.

Jedynym kryterium przyzna-
nia zawieszenia jest wysokoœæ do-
chodów gospodarstwa domowe-
go kredytobiorcy. Je¿eli kredyto-
biorca korzystaj¹cy z zawieszenia
sp³aty kredytu zamieni lokal, to
zawieszenie jest nadal kontynu-
owane /przyznane nadal mu
przys³uguje /z tym, ¿e w przypad-
ku zawieszenia czêœciowego mo¿e
ulec zmianie wysokoœæ wnoszo-
nych przez niego sp³at kredytu
/stanowi¹cych 50% obowi¹zuj¹-
cego ich wymiaru/, je¿eli nast¹-
pi³a zmiana powierzchni u¿ytko-
wej zajmowanego przez niego lo-
kalu. W przypadku gdy zamiana
dotyczy dwóch ró¿nych spó³dziel-
ni, nale¿y poprosiæ spó³dzielniê
o sprawdzenie czy cz³onek spó³-
dzielni korzysta³ z zawieszenia
w trakcie zamieszkiwania w po-
przednim lokalu lub o z³o¿enie
przez lokatora oœwiadczenia, za-
wieraj¹cego pouczenie o odpo-
wiedzialnoœæi karnej za fa³szywe
zeznanie /art. 233 & 1 Kodeksu
karnego/.

Czy zmieni³y siê zasady obli-
czania normatywu sp³aty kredytu?

Nic siê nie zmieni³o. Wysokoœæ
normatywu okreœla w Monitorze
Polskim minister infrastruktury.
Ustalany jest jako iloraz najni¿sze-
go wynagrodzenia za pracê oraz
liczby 300 podlega corocznie wa-
loryzacji wskaŸnikiem wzrostu
cen towarów i us³ug konsumpcyj-

nych za II kw. Na 2007 r. wynosi
w skali miesi¹ca 2,72z³. za 1 m2

powierzchni u¿ytkowej mieszka-
nia.

Kto mo¿e korzystaæ z zawiesze-
nia sp³aty kredytu.

Warunkiem zawieszenia sp³aty
kredytu jest z³o¿enie wniosku
w spó³dzielni, je¿eli przeciêtny do-
chód gospodarstwa domowego
kredytobiorcy w przeliczeniu na
cz³onka gospodarstwa domowego
w kwartale poprzednim obni¿y siê
i wyniesie mniej ni¿ 110% kwoty
najni¿szej emerytury, obecnie jest
to kwota 657,21 z³.  Kto ju¿ korzy-
sta³ z takiej mo¿liwoœci musi liczyæ
siê z tym, ¿e czas zawieszeñ nie
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 20 kwarta-
³ów w ca³ym okresie sp³aty kredy-
tu. Do okresu zawieszenia sp³aty
zalicza siê okresy zawieszenia sp³a-
ty kredytów wykorzystane od dnia
18 wrzeœnia 1997 r. bez wzglêdu
na iloœæ i czas trwania
przerw w korzystaniu
z zawieszenia sp³at.

W jaki sposób mo¿-
na zmniejszyæ przyrost
zad³u¿enia ci¹¿¹cego
na mieszkaniu, jeœli za-
d³u¿enie sp³acane jest
na podstawie formu³y
normatywnej?

Na pewno op³aca
siê wnosiæ raty sp³aty
kredytu ponad nor-
matyw, poniewa¿ ka¿-
da nadp³ata ponad

normatyw pomniejsza dwukrot-
nie zad³u¿enie kredytobiorcy,
np. gdy wynosi ona 500 z³., za-
d³u¿enie maleje o 500 z³. wobec
banku i o 500 z³. wobec bud¿etu
pañstwa. Potrzebny jest jednak
wniosek o umorzenie zad³u¿enia
z tytu³u wniesienia nadp³aty.
Umorzenia dokonuje bank pod
warunkiem , ¿e kredytobiorca
sp³aca kredyt terminowo i syste-
matycznie. Gdy w efekcie np. do-
konywania nadp³at sp³acone zo-
stanie ca³e zad³u¿enie wobec
banku i odpowiednio zmniejszo-
ne zad³u¿enie wobec bud¿etu
pañstwa, wtedy mo¿na dokonaæ
jednorazowej sp³aty  30% odse-
tek wykupionych przez bud¿et
pañstwa i wyst¹piæ o umorzenie
70 % pozosta³ych do sp³aty od-
setek wobec bud¿etu pañstwa.
W ten sposób mo¿na bardzo ko-
rzystnie, ca³kowicie i przedtermi-
nowo sp³aciæ zad³u¿enie z wyko-
rzystaniem umorzeñ m. in. 70%
odsetek wykupionych przez bu-
d¿et pañstwa. Preferencyjne wa-
runki takiej  sp³aty obowi¹zuja
do 31 grudnia 2008 roku.

Celina Kobel

Sp³ata kredytów mieszkaniowych
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W dniu 28.03.2007 r. na posiedzeniu Rady
Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej im. Wa-
leriana £uksiñskiego w Zamoœciu przyjêto spra-
wozdanie finansowe za 2006 r.

 Koszty dzia³alnoœci wynios³y 17 418 080,40 z³,
przychody 17 463 276,20 z³. Dzia³alnoœæ Spó³-
dzielni zamknê³a siê nadwy¿k¹ przychodów nad
kosztami (wynik dodatni) w wysokoœci
45 195,80z³.
1. wyniki z pozosta³ej dzia³alnoœci Spó³dzielni:
- us³ugi remontowo-konserwacyjne Zak³adu

Konserwacji + 2332,31 z³.
- us³ugi transportowo-sprzêtowe Zak³adu

Konserwacji -  44,99 z³.
- dzia³alnoœæ spo³eczno kulturalna

-15 272,12 z³.
- pozosta³e przychody + 146,55 z³.
- pozosta³e koszty i przychody operacyjne

+ 18 026,08 z³.
- koszty i przychody finansowe

+ 192 322,94 z³

Razem + 197 510,77 z³

2. wynik na eksploatacji nieruchomoœci
- 152 314,97 z³.

3. ogó³em wynik + 45 195,80 z³.
Na tym samym posiedzeniu bieg³y rewident

Pani Teresa Woœ przedstawi³a informacjê
z  przeprowadzonego badania sprawozdania fi-
nansowego Spó³dzielni. Opina jest pozytywna
"zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuje
dane liczbowe i objaœnienia s³owne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej
i finansowej badanej spó³dzielni na dzieñ
31.12.2006 r., jak te¿ jej wyniku finansowego za
rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
b)  sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z okreœlonymi w ustawie
z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci
zasadami (polityk¹) rachunkowoœci oraz na
podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g
rachunkowych,
c) jest zgodne z  wp³ywaj¹cymi na treœæ
sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Spó³dzielni.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzor-
cza zapozna³a siê z realizacj¹ planu remontów
za 2006 r. oraz z analiz¹ zad³u¿eñ czynszowych
na dzieñ 31.12.2006 r.

S.D.

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej im.Wale-
riana £ukasiñskiego w Zamoœciu og³asza kon-
kurs "Na naj³adniejszy balkon i ogródek przy-
blokowy"
-   celem konkursu jest podnoszenie estetyki

na osiedlach administrowanych przez Spó³-
dzielniê Mieszkaniow¹.

-    do konkursu mog¹ przyst¹piæ wszyscy miesz-
kañcy posiadaj¹cy ukwiecone balkony
i ogródki przyblokowe.

-   przegl¹du i oceny dokona komisja powo³a-
na przez Zarz¹d Spó³dzielni w terminie do
dnia 14.08.2007 r.

-  istotnym kryte-
rium w ocenie
balkonów bêd¹
naj³adniej ukwie-
cone balkony
i ogródki przy-
blokowe oraz ich
kolorystyka.

-  podsumowanie
i rozstrzygniêcie konkursu oraz wrêczenie
nagród nast¹pi podczas trwania XI pikniku
rodzinnego nad rzek¹ £abuñk¹ w dniu
26.08.2007 r.
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa
im. W. £ukasiñskiego w Zamo-
œciu informuje, ¿e wobec nasi-
lenia problemu ze z³ym funk-
cjonowaniem wentylacji grawi-
tacyjnej, piecyków gazowych
oraz pojawieniem siê zjawiska
zagrzybienia œcian, spowodo-
wanych m.in. szczeln¹ stolark¹
okienn¹, zaleca lokatorom
wymieniaj¹cym stolarkê
okienn¹ monta¿ nowych okien
z automatycznymi nawiewnika-
mi ciœnieniowymi.

Podwy¿ki cen ciep³a spra-
wiaj¹, ¿e decydujemy siê na wy-
mianê na energooszczêdne
okna, które zdecydowanie pod-
wy¿szaj¹ komfort cieplny miesz-
kania, ale niestety znacznie
ograniczaj¹ dop³yw œwie¿ego
powietrza (poprzez niewystar-
czaj¹c¹ infiltracjê powietrza –
czyli ci¹g³y dop³yw). Najbar-
dziej niebezpieczny jest okres
jesienno – zimowy, kiedy wiêk-
szoœæ mieszkañców ma³o wie-
trzy mieszkania. Zamkniête,
uszczelnione mieszkanie jest
powodem nieprawid³owo funk-
cjonuj¹cej wentylacji.

Podstawowym zadaniem
systemu wentylacji jest ci¹g³a
wymiana powietrza zu¿ytego
na œwie¿e. Aby wymiana ta
mog³a mieæ miejsce potrzebne
s¹ do tego si³y napêdowe.
W wentylacji naturalnej (gra-
witacyjnej) si³y te pochodz¹ od
ró¿nicy gêstoœci powietrza na
zewn¹trz i wewn¹trz budynku.
Skutecznoœæ wentylacji zale¿y

do niego wpuœcimy!
Coraz czêstszym zjawiskiem

wystêpuj¹cym w zasobach
Spó³dzielni jest zak³ócenie
dzia³ania wentylacji wywo³ane
zbyt ma³ym dop³ywem powie-
trza zewnêtrznego do miesz-
kañ. G³ównym powodem jest
szczelna stolarka okienna.
Nowe szczelne okna w du¿ym
stopniu przyczyniaj¹ siê do
oszczêdzania energii, jednak
znacznie ograniczaj¹ przep³yw
powietrza, a co za tym idzie
pogarsza siê jakoœæ powietrza
wewn¹trz mieszkañ powodu-
j¹c:
- zaparowanie szyb w oknach
-  skraplanie siê pary wodnej

na ch³odnych powierzch-
niach œcian i przedmiotach

- nawiew powietrza przez
kratki wywiewne

- grzyb i pleœñ na nadpro-
¿ach, w naro¿ach pokoi, za
meblami

- z³e samopoczucie – bóle i za-
wroty g³owy, zmêczenie,

od w³aœciwego doprowadzenia
œwie¿ego powietrza do miesz-
kania z zewn¹trz (nieszczelno-
œci w stolarce okiennej
i drzwiowej), zapewnienia od-
powiedniego przep³ywu po-
miêdzy pomieszczeniami
(podciête drzwi pokoi, kratki
w drzwiach do ³azienki i toale-
ty) i sprawnego usuniêcia po-
wietrza zanieczyszczonego
(przez kana³y wentylacyjne).
Sprawnie dzia³aj¹ca wentylacja
pozwala skutecznie usun¹æ
dwutlenek wêgla (powstaj¹cy
przy spalaniu gazu i oddycha-
niu mieszkañców) parê
wodn¹, alergeny oraz zapachy.
Proces ten jest mo¿liwy jedynie
wtedy, gdy do budynku dosta-
je siê odpowiednia iloœæ powie-
trza, która zapewnia wyma-
gan¹ intensywnoœæ usuwania
zanieczyszczeñ i odpowiedni
ci¹g kominowy.

Tylko tyle powietrza wydo-
staje siê z mieszkania kana³ami
wentylacyjnymi ile wczeœniej

STOLARKA OKIENNA
– ROZS¥DNE ROZWI¥ZANIA
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uczulenia, alergie
Brak wymiany powietrza po-

woduje równie¿ nagromadze-
nie zanieczyszczeñ, które
w znacznym stopniu utrud-
niaj¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹
przebywanie w danym po-
mieszczeniu. Najbardziej szko-
dliwe zwi¹zki powstaj¹ przy:
- korzystaniu z piecyka gazo-

wego i kuchenki gazowej
(do spalenia 1 m3 gazu po-
trzeba 10 m3 powietrza!). Je-
¿eli przy w³¹czonym urz¹-
dzeniu gazowym nie ma do-
p³ywu œwie¿ego powietrza, to
w pomieszczeniu nastêpuje
niedobór tlenu, wynikiem
czego jest niezupe³ne spala-
nia gazu i powstanie silnie
truj¹cego tlenku wêgla (cza-
du) mog¹cego doprowadziæ
do œmiertelnego zatrucia.
Ka¿da aktywnoœæ cz³owieka

powoduje powstanie jednocze-
œnie pary wodnej oraz dwutlen-
ku wêgla, których nadmiar
wp³ywa negatywnie na samopo-
czucie u¿ytkownika (bóle g³o-
wy, uczucie zmêczenia czy cho-
roby dróg oddechowych) oraz
na stan techniczny budynku
(pleœñ na œcianach budynku).

Najskuteczniejsz¹ metod¹
doprowadzenia w³aœciwej ilo-
œci powietrza jest zastosowanie
automatycznych nawiewników
ciœnieniowych, które pozwa-
laj¹ doprowadziæ powietrze
w sposób kontrolowany. Auto-
matyczny nawiewnik ciœnienio-
wy jest urz¹dzeniem samoste-
ruj¹cym, dostosowuje wentyla-
cjê do potrzeb mieszkañców
i wentyluje tylko wówczas, gdy
jest to konieczne. Nawiewnik
dzia³a na zasadzie naturalnie
wytworzonego podciœnienia,
iloœæ przep³ywaj¹cego powie-
trza uzale¿niona jest od wiel-
koœci ró¿nicy ciœnieñ pomiê-

dzy zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹
czêœci¹ pomieszczenia. Na-
wiewnik wyposa¿ony jest w ele-
ment reguluj¹cy zapobiegaj¹-
cy nadmiernemu wzrostowi
wydajnoœci przy rosn¹cym pod-
ciœnieniu. Zaleca siê monta¿
nawiewników o wydajnoœci od
20 – 35 m3/h. Nawiewniki
montowane s¹ w górnej czêœci
stolarki okiennej.

Dlaczego po prostu nie wie-
trzyæ mieszkania i korzystaæ
„mikrowentylacji?”

Kiedy wietrzymy mieszkanie
otwieraj¹c okna, zwykle s¹ one
zbytnio otwarte powoduj¹c
przeci¹gi, mo¿liwoœæ zalania
mieszkania przez deszcz, wtar-
gniêcia osób nieproszonych,
ha³as, wpadniêcie do mieszka-
nia owadów. Wiêkszoœæ na-
wiewników powietrza posiada
powierzchniê przeloty oko³o
30 – 40 cm2. Okno nawet ma-
³ych rozmiarów, uchylone tyl-
ko na ma³¹ szczelinê mo¿e daæ
powierzchnie przelotu 10 razy
wiêksz¹. Jeœli wietrzymy po-
mieszczenia nie zakrêcaj¹c
grzejnikowych zaworów ter-
mostatycznych, powa¿nie za-
k³ócamy ich dzia³ania.
Oszczêdnoœæ i bezpieczeñstwo
zapewnia nawiewnik poniewa¿
prawid³owe wietrzenie odbywa
siê w sposób kontrolowany
przy ca³kowicie zamkniêtych
oknach.

Rozwi¹zanie zwane „mi-
krowentylacj¹ w klamce” po-
lega na zluzowaniu uszczelki
poprzez wprowadzenie do-
datkowego, blokowanego
przez okucia po³o¿enia skrzy-
d³a okna. Skrzyd³o to wypo-
sa¿one w mikrowentylacjê
mo¿e byæ ca³kowicie za-
mkniête, otwarte lub mini-
malnie uchylone. Powietrze
powinno siê przedostawaæ

szczelin¹ powsta³¹ w wyniku
uchylenia skrzyd³a i zluzowa-
nia uszczelki. S³aboœæ tego
rozwi¹zania polega na tym,
¿e stopieñ wentylacji jest nie-
znany, niekontrolowany,
istotnie zale¿y od dok³adno-
œci monta¿u okna oraz od
trwa³oœci uszczelki, zimne
powietrze wp³ywa du¿¹ czê-
œci¹ obwodu skrzyd³a okna
daj¹c wyczuwalne zimno,
mo¿e zak³ócaæ pracê zawo-
rów termostatycznych, zimne
powietrze wp³ywa w prze-
strzeñ miêdzy uszczelkami,
zmieniaj¹c rozk³ad tempera-
tur wewn¹trz profilu okna co
w konsekwencji przy du¿ych
mrozach mo¿e prowadziæ do
wykraplania pary wodnej na
powierzchni ramy okna oraz
przymarzania uszczelki unie-
mo¿liwiaj¹c jego zamkniêcie.
Jeœli pada deszcz i wieje wiatr
okno mo¿e przeciekaæ, asy-
metrycznie zaryglowane
skrzyd³o ³atwiej ulega defor-
macji, okno jest ³atwiejsze do
sforsowania przez z³odzieja.
A zasadnicza wada „mikro-
wentylacji” polega na tym, ¿e
mo¿e byæ skuteczne jedynie
wtedy, gdy u¿ytkownicy œwia-
domie z niej korzystaj¹.

Wniosek jest jeden nie wy-
starczy doraŸne przewietrzanie
mieszkania, konieczny jest sta-
³y dop³yw powietrza!

Spó³dzielnia zaleca monta¿
nowych okien z automatyczny-
mi nawiewnikami ciœnieniowy-
mi z prostej zasady: „lepiej za-
pobiegaæ ni¿ leczyæ”.

Szczegó³owych informacji
na temat wentylacji, wymiany
okien oraz nawiewników
udziela Dzia³ Eksploatacji
Spó³dzielni pok. nr 4.

Ma³gorzata ¯elechowska
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Pragniemy poinformowaæ
mieszkañców, ¿e przy ulicy Wspól-
nej 5 na terenie Zak³adu Konser-
wacji Spó³dzielni znajduj¹ siê po-
jemniki na odpady niebezpiecz-
ne, szkodliwe dla œrodowiska.

Przeznaczone s¹ one na gro-
madzenie przeterminowanych le-
ków, niebezpiecznych œrodków
chemicznych, zu¿ytych baterii
i œwietlówek.

Natomiast odpady wielkoga-
barytowe takie jak; zu¿yte pralki,
lodówki, kuchenki gazowe, me-

ble prosimy pozosta-
wiaæ w miejscach przy
kontenerach z napi-
sem „Miejsce na odpa-
dy wielkogabarytowe”.
Miejsca takie znajduj¹
siê na wszystkich osie-
dlach Spó³dzielni.

Prosimy mieszkañ-
ców o korzystanie
z tych pojemników
i  w y z n a c z o n y c h
miejsc chroni¹c
przez to œrodowisko.

Odpady niebezpieczneOdpady niebezpieczne

W oparciu o § 42 ust. 1 pkt.1
Statutu Spó³dzielni Rada
Nadzorcza w dniu 13.02.2007 r.
podjê³a uchwa³ê o zatwierdze-
niu planu finansowego
Spó³dzielni na 2007 r.  

W nawi¹zaniu do za³o¿eñ
planu, od miesi¹ca czerwca na
osiedlach Planty, Wiejska
i w budynku przy ul. Lubelskiej
36a op³ata eksploatacyjna wy-
nosiæ bêdzie 0,71z³/m2 p.u.
(obecnie 0,61 z³/m 2 p.u.) op³a-
ta na fundusz remontowy po-
zostaje bez zmian. W budynku
Kamienna 7 i Pi³sudskiego 15a
zwiêkszono op³atê na fundusz
remontowy ze wzglêdu na pla-
nowany remont elewacji. W po-
zosta³ych budynkach naszych
zasobów op³ata eksploatacyjna
i odpis na fundusz remontowy
nie ulegaj¹ zmianie.

Docieraj¹ do nas sygna³y od
niektórych mieszkañców, ¿e
zmiana op³at zmienia równie¿

Op³aty od lokali mieszkalnych w latach 1997-2006 w z³/m2 powierzchni u¿ytkowej

OP£ATY - WYJAŒNIENIAOP£ATY - WYJAŒNIENIA
okres grzewczy. W zwi¹zku z
tym wyjaœniamy, ¿e okres zimo-
wy trwa od paŸdziernika do
kwietnia a od maja do wrzeœnia
okres letni,  tak jak w poprzed-
nich latach.

Ustawa o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego z dnia 21 czerwca
2001 Dz. U. z 2001 r. Nr 71,
poz. 733 z póŸniejszymi zmia-
nami nak³ada na spó³dzielniê
obowi¹zek poinformowania
o podwy¿ce czynszu (za wyj¹t-
kiem op³at niezale¿nych od
w³aœciciela) z 3-miesiêcznym
wyprzedzeniem. Dlatego te¿
o zmianie czynszu informowa-
liœmy Pañstwa w ostatnich
dniach lutego. Informacja z ta-
kim wyprzedzeniem nie ma
zwi¹zku z przed³u¿eniem okre-
su grzewczego, jak nieopatrz-
nie zosta³o to zinterpretowane
przez niektórych mieszkañców.

Na podstawie uchwa³y Rady
Miasta Zamoœæ od 1.04.2007 r.
ulega zmianie cena za wodê
i odprowadzanie œcieków z 4,71
na 4,81 z³/m3 .

 W dniach od 29 marca do
3 kwietnia przeprowadzono od-
czyty wodomierzy w lokalach
mieszkalnych w zwi¹zku ze
zmian¹ cen. Wszyscy mieszkañ-
cy naszych osiedli otrzymali za-
wiadomienia o zmianie zalicz-
ki  na zimn¹ wodê i wodê do
CCW od miesi¹ca czerwca
w oparciu o nowe ceny.

Urealniono te¿  w niektó-
rych budynkach zaliczki na
energiê elektryczn¹, która roz-
liczana jest raz w roku.

Na osiedlu Wiejska w budyn-
kach wyposa¿onych w liczniki
zbiorcze gazu, uaktualniono za-
liczki na gaz powodowane
zmian¹ cen (ostatnia zmiana
zaliczek w 2002 r.)

Ostatnia podwy¿ka op³at
eksploatacyjnych i funduszu re-
montowego mia³a miejsce
1.05.2002 r. ,dla przypomnie-
nia  podajemy :

Stanis³¹wa Dziaduszek

Ewa Jêdruszko
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Problem zad³u¿eñ z tytu³u
nieterminowego regulowania
op³at za korzystanie z lokali
mieszkalnych oraz zad³u¿enia
z tytu³u sp³aty kredytów ban-
kowych stwarzaj¹ powa¿ne
problemy wielu zarz¹dcom za-
sobów mieszkaniowych. Nie
omijaj¹ one równie¿ naszej
Spó³dzielni.

Analiza zad³u¿eñ i ich win-
dykacja jest poddana bie¿¹cej
kontroli Zarz¹du oraz Rady
Nadzorczej Spó³dzielni.

W przypadku braku reakcji
na wysy³ane monity i wezwa-
nia do zap³aty pracownicy Sp-
ni odpowiedzialni za windyka-
cjê nale¿noœci podejmuj¹ pró-
by bezpoœredniego kontaktu
z d³u¿nikami.

Efektem postêpowania na
tym etapie s¹ zawierane poro-
zumienia, okreœlaj¹ce sposób
i terminy zap³aty wymaganych
nale¿noœci.

Brak reakcji ze strony za-
d³u¿onych mieszkañców pro-
wadzi do wszczêcia postêpo-
wania s¹dowego o nale¿noœci,
które toczy siê w trybie naka-
zowym. Jest to postêpowanie
uproszczone, prowadzone
przez s¹d bez udzia³u d³u¿ni-
ka, koñcz¹ce siê wydaniem
przez s¹d nakazu zap³aty.

Po uzyskaniu przez Spó³-
dzielniê tytu³u wykonawcze-
go dalsze czynnoœci egzeku-
cyjne s¹ prowadzone przez
Komornika.

Skierowanie sprawy na dro-
gê s¹dow¹ jest poprzedzone
poszukiwaniem przez Spó³-
dzielniê takich rozwi¹zañ, któ-
re zabezpiecz¹ roszczenia S-ni

dów mieszkaniowych lub bu-
dowlanych, zwi¹zanych z tymi
lokalami.

Mieszkania odzyskane
w wyniku przeprowadzonej
eksmisji s¹ stawiane do dyspo-
zycji cz³onków oczekuj¹cych
lub w celu wykonania zamia-
ny lokali cz³onków mieszkaj¹-
cych.

Brak zainteresowania wol-
nym lokalem ze strony cz³on-
ków Spó³dzielni prowadzi do
og³oszenia aukcji, w wyniku
której nastêpuje wy³onienie
nabywcy.

Osoba wygrywaj¹ca aukcjê
uzyskuje cz³onkostwo w Spó³-
dzielni po wniesieniu wk³adu
budowlanego, którego wyso-
koœæ zosta³a ustalona w dro-
dze aukcji.

Ze wzglêdu na bardzo ró¿n¹,
niekiedy wyj¹tkowo skompliko-
wan¹ sytuacjê finansow¹ i ro-
dzinn¹ mieszkañców, wystêpuj¹
przypadki wymagaj¹ce szcze-
gólnego traktowania. Dlatego
te¿ wa¿n¹ spraw¹ jest reagowa-
nie mieszkañców na ka¿de dzia-
³anie Spó³dzielni, które prze-
cie¿ w gruncie rzeczy jest skie-
rowane na ochronê szeroko po-
jêtych interesów wszystkich
mieszkañców. Istniej¹ce zad³u-
¿enie os³abia kondycjê finan-
sow¹ Spó³dzielni zobowi¹zanej
do terminowych rozliczeñ
z kontrahentami.

Zadaniem Zarz¹du jest
utrzymywanie dobrej  kondycji
Spó³dzielni,  jednak¿e te dzia-
³ania wymagaj¹ udzia³u i wspar-
cia ze strony mieszkañców.

Halina M.Bednarz

a jednoczeœnie nie spowoduj¹
dodatkowych obci¹¿eñ u ju¿
zad³u¿onych mieszkañców.

Wa¿n¹ lub nawet decydu-
j¹c¹ o przebiegu postêpowa-
nia jest postawa mieszkañców,
którzy s¹ inforomowani pi-
semnie o kolejnych czynno-
œciach windykacyjnych.

Gdy wyegzekwowanie na-
le¿noœci nie jest mo¿liwe,
Spó³dzielnia zostaje zmuszo-
na do siêgniêcia po bardziej
dolegliw¹ formê, jak¹ jest pro-
wadzone na drodze s¹dowej
postêpowanie eksmisyjne.

W przypadku cz³onków
Spó³dzielni posiadaj¹cych
spó³dzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu postêpowanie
eksmisyjne jest poprzedzone
pozbawieniem cz³onkostwa
przez wykluczenie.

Na wniosek Zarz¹du tak¹
uchwa³ê podejmuje Rada
Nadzorcza Sp-ni po uprzed-
nim wys³uchaniu cz³onka.
Prawomocna uchwa³a Rady
daje podstawê do wyst¹pienia
na drogê s¹dow¹ o eksmisjê.

Wobec osób posiadaj¹cyh
spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu procedura
jest podobna. Po wykluczeniu
ze Sp-ni Rada Nadzorcza na
wniosek Zarz¹du mo¿e podj¹æ
uchwa³ê o sprzeda¿y lokalu
w drodze licytacji na podsta-
wie przepisów kpc o egzeku-
cji z nieruchomoœci, bez obo-
wi¹zku zabezpieczenia lokalu
zamiennego.

Przejêcie zad³u¿onych
mieszkañ do dyspozycji Spó³-
dzielni daje mo¿liwoœæ rozli-
czenia zaleg³ych op³at z wk³a-



11

Gazownicy, energetycy, hy-
draulicy, lekarze, kominiarze
a nawet ksiê¿a.

Z pozoru w³aœciwie nic ich
ze sob¹ nie ³¹czy. W praktyce
jednak bardzo du¿o.

To za nich najczêœciej po-
daj¹ siê grasuj¹cy po osie-
dlach oszuœci.

Ró¿nej maœci oszuœci szcze-
gólnie upodobali sobie bloko-
wiska oraz domostwa zamiesz-
ka³e przez ludzi starszych. Sce-
nariusz ich dzia³ania przewa¿-
nie bywa taki sam. Oszuœci
wci¹¿ zbieraj¹ ¿niwo. Dlacze-
go? Bo mimo podawanych
w mediach komunikatów
i ostrze¿eñ, ci¹gle jeszcze ob-
darzamy nadmiernym zaufa-
niem kogoœ, kto puka do na-
szego mieszkania. Œwi¹teczny
czas to raj dla ró¿nej maœci
oszustów. Dlatego te¿ radzi-
my...

Strze¿ siê osób oferuj¹cych
wyj¹tkowe okazje na bazarach
lub w okolicach du¿ych skle-
pów. Najczêœciej oferuj¹ one
towar marnej jakoœci, fa³szywy
lub kradziony.

Jeœli ktoœ podaje siê za pra-
cownika administracji, organi-
zacji charytatywnej, Unii Euro-
pejskiej itp., zanim go wpu-
œcisz, zadzwoñ do organizacji,
na któr¹ siê powo³uje i spytaj,
czy taki cz³owiek mia³ Ciê
odwiedziæ. Zawsze ¿¹daj doku-
mentu potwierdzaj¹cego to¿-
samoœæ, ogl¹daj go bardzo do-
k³adnie.

Pamiêtaj, ¿e tego typu
(prawdziwe) wizyty s¹ poprze-
dzone odpowiednim komuni-

katem, np. og³osze-
niem na klatce scho-
dowej, poinformowa-
niem przez spó³dziel-
niê lub wspólnotê
mieszkaniow¹. Przy
czym b¹dŸ ostro¿ny
przy zawiadomieniach
telefonicznych. Prze-
cie¿ dzwoniæ mo¿e
oszust.

Nie wierz w nag³e,
troskliwe wizyty bli¿ej
nieokreœlonych przyja-
ció³ sprzed lat, znajomych,
b¹dŸ kolegów cz³onków rodzi-
ny. Najczêœciej s¹ to oszuœci,
którzy chc¹ wejœæ do twego
domu i - zwyczajnie - ciê
okraœæ.

Pamiêtaj, ¿e oszuœci czêsto
prosz¹ o mo¿liwoœæ pozosta-
wienia informacji dla s¹siadki.
Gdy pójdziesz po kartkê i d³u-
gopis, oni mog¹ wejœæ
do twojego mieszkania.

Bardzo czêsto oszuœci - dzia-
³aj¹c we dwóch - prosz¹
o sprawdzenie np. przewodów
wentylacyjnych lub kuchenki.
Jeden bêdzie ci towarzyszy³
odwracaj¹c uwagê od drugie-
go, który w tym czasie bêdzie
okrada³ mieszkanie.

B¹dŸ ostro¿ny kupuj¹c od
obnoœnych sprzedawców. Zda-
rza siê, ¿e podczas prezentacji
dywanu, odkurzacza lub in-
nych przedmiotów, gin¹ twoje
pieni¹dze i bi¿uteria.

B¹dŸ szczególnie ostro¿ny
jeœli osoba odwiedzaj¹ca ¿¹da
pieniêdzy np. pierwszej raty
b¹dŸ zaliczki. Pamiêtaj, ¿e za-
wsze mo¿esz zap³aciæ póŸniej

np. przelewem lub na poczcie.
Nie wierz w odczynianie

uroków i odczarowywanie
mieszkania. Jedyn¹ magi¹, jaka
ciê mo¿e spotkaæ, to znikniê-
cie kosztownoœci i pieniêdzy.

Jeœli ju¿ wpuœcisz oszustów
do œrodka, dok³adnie zapamiê-
taj ich twarze i jak najwiêcej
szczegó³ów z ich ubioru. Nie
reaguj panicznie. Jeœli bêd¹
wiedzieæ, ¿e ich zdemaskowa-
³eœ, mog¹ zrobiæ Ci krzywdê.
Najlepiej idŸ pod pozorem
po¿yczenia pieniêdzy do s¹sia-
da i tam dyskretnie poproœ go
o zawiadomienie policji. Jeœli
nie masz takiej mo¿liwoœci, po
wyjœciu oszustów dzwoñ na
policjê. Pamiêtaj, ¿e lepiej stra-
ciæ pieni¹dze ni¿ ¿ycie.

Jeœli masz jakiekolwiek w¹t-
pliwoœci, poproœ o pomoc s¹-
siada.

Towarzystwo osób trzecich
zwykle p³oszy z³odzieja.

      kom. Joanna Kopeæ oficer prasowy
KMP w Zamoœciu
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Nie mo¿na bezkarnie zak³ó-
caæ spokoju innych. Je¿eli s¹-
siedzi nie daj¹ ci normalnie
¿yæ, wówczas mo¿esz interwe-
niowaæ. Stosunki miêdzyludz-
kie reguluj¹ przepisy, a za ich
nieprzestrzeganie gro¿¹ kary.

Wracasz zmêczona z pra-
cy, marzysz o spokoju, chcesz
po³o¿yæ siê wczeœnie, a tu
w mieszkaniu nad tob¹ impre-
za. S¹siad wiesza pó³ki, wiêc
warczy wiertarka. Na dodatek
na parkingu pod domem kil-
ku s¹siadów reperuje swoje sa-
mochody, sprawdza funkcjo-
nowanie alarmów i obroty sil-
ników. Takie zachowanie
œwiadczy o arogancji i ca³kowi-
tym nieliczeniu siê z innymi.

Najbardziej przeszkadza
ha³as.

Najwiêcej skarg dotyczy g³o-
œnego s³uchania muzyki, im-
prezowania do póŸna w nocy,
wulgarnych wyzwisk, picia al-
koholu pod blokiem. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e od godziny 22 do
rana obowi¹zuje cisza nocna.
Jednak nie zawsze trzeba siê
g³oœno zachowywaæ, by zak³ó-
caæ spokój. Uci¹¿liwe jest rów-
nie¿ np. urz¹dzanie grilla na
balkonie, wyrzucanie niedo-
pa³ków przez okno lub rozwie-
szanie prania w taki sposób, ¿e
woda kapie na parapet czy bal-
kon s¹siadów.

Baczn¹ uwagê nale¿y zwra-
caæ na dzieci. Zadbaj, by twoje
pociechy bawi³y siê w miej-
scach do tego wyznaczonych,
¿eby nie gra³y w pi³kê pod
oknami ani w pobli¿u samo-

chodów. Pamiêtaj, ¿e za wszyst-
kie szkody wyrz¹dzone przez
dzieci odpowiadaj¹ rodzice.

Zwróæ uwagê na swojego
psa. W³aœciciele czworonogów
niejednokrotnie zapominaj¹,
¿e pies na spacerze powinien
byæ zarówno na smyczy, jak
i w kagañcu. Ten ostatni wy-
móg dotyczy okreœlonych 11
ras psów. Choæ nie zawsze zwie-
rzê jest agresywne, to jednak
ju¿ jego wielkoœæ wzbudza
strach. Nie wolno wypuszczaæ
psa samego, „¿eby sobie pobie-
ga³”. Jest to niebezpieczne za-
równo dla ludzi, jak i dla zwie-
rzêcia. Trzeba te¿ pilnowaæ, by
zwierzê nie za³atwi³o siê na
klatce schodowej albo w win-
dzie. Jeœli ju¿ siê coœ takiego
zdarzy, koniecznie musisz
sprz¹tn¹æ po swym pupilu.

Nie wszystko wolno w swo-
im domu.

Maj¹c w³asny dom, mo¿na
pozwoliæ sobie na nieco wiêcej
swobody, ale nie na wszystko.
Tu równie¿ obowi¹zuje cisza
nocna. Dbaj¹c o dobre s¹siedz-
kie stosunki, nie planujmy roz-
biórki gara¿u na niedzielê,
zw³aszcza gdy w tym samym
czasie s¹siad urz¹dza przyjêcie
w ogrodzie. Pal¹c œmieci, rów-
nie¿ lepiej wybraæ czas, gdy
s¹siadów nie ma.

Jeœli zniszczysz lub uszko-
dzisz s¹siadowi jak¹œ rzecz (mi-
nimalna wartoœæ przedmiotu,
za któr¹ mo¿esz ju¿ odpowia-
daæ, to 250z³), a on zg³osi tê
sprawê na policjê, powinnaœ li-
czyæ siê z grzywn¹.

Nie mo¿na te¿ „po cichu”,
bez zezwoleñ prowadziæ w swo-
im domu ¿adnej dzia³alnoœci
gospodarczej. Dotyczy to na-
wet takiej dzia³alnoœci, która
nie wytwarza ha³asu,  uci¹¿li-
wych zapachów, produktów
ubocznych itp. Grozi za to
grzywna lub kara aresztu.

Gdzie szukaæ ratunku?

Jeœli nie mo¿esz poradziæ so-
bie z uci¹¿liwymi s¹siadami, bo
nie reaguj¹ na twoje proœby
i uwagi, zwróæ siê do admini-
stracji. Rada osiedla mo¿e po-
rozmawiaæ ze sprawiaj¹cym
k³opoty lokatorem. Mo¿esz te¿
wezwaæ policjê. Jej interwencja
na ogó³ szybko przywraca po-
rz¹dek. Jeœli jednak i takie
dzia³ania nie skutkuj¹, masz
prawo wyst¹piæ sama lub z kil-
koma innymi lokatorami do
s¹du grodzkiego. Za uci¹¿liwe
naruszanie spokoju kodeks wy-
kroczeñ przewiduje grzywnê
od 20 do 5000 z³. Za ciê¿kie
przewinienia mo¿e nawet
orzec areszt (od 5 do 30 dni).

/Przedruk z prasy krajowej/
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Multimedia Polska jako
pierwsza spó³ka z bran¿y ope-
ratorów kablowych zadebiu-
towa³a 13 listopada 2006
roku  na  warszawskiej Gie³-
dzie Papierów Wartoœcio-
wych. Oferta akcji Multime-
dia Polska by³a najwiêk-
sz¹ prywatn¹ ofert¹ w historii
warszawskiej gie³dy, a jedno-
czeœnie najwiêksz¹ pod wzglê-
dem wartoœci w 2006 r.

„Spó³ki gie³dowe to elita, któ-
ra zrzesza najwiêksze i najlepsze
przedsiêbiorstwa. Zaufali nam
akcjonariusze - powierzaj¹c nam
swoje pieni¹dze, uczynili nas od-
powiedzialnymi za swój sukces fi-
nansowy. Jest to nie lada wyzwa-
nie!”– podkreœla Prezes Za-
rz¹du Multimedia Polska An-
drzej Rogowski.

Zgodnie ze strategi¹, œrod-
ki pozyskane od inwestorów
przeznaczone zostan¹ m.in.
na konsolidacjê rynku kablo-
wego oraz na inwestycje zwi¹-
zane z uruchomieniem
w wiêkszoœci  sieci kablowych
Multimedia us³ug telewizji
cyfrowej. Oznacza to, ¿e spó³-
ka zaoferuje wkrótce swoim
abonentom m.in. kana³y wy-
sokiej rozdzielczoœci (HDTV)
oraz wideo na ¿¹danie.

Zamoœæ znalaz³ siê w gru-
pie miast gdzie us³uga HDTV
zostanie wprowadzona do
oferty ju¿ w tym roku. Obec-
nie w Zamoœciu pakiet us³ug
oferowanych przez Multime-
dia poszerzony zosta³ o ko-

lejn¹ – telefoniê stacjonarn¹.
-  Dlaczego Zamoœæ? Oczywi-

œcie wynika³o to ze strategii
spó³ki jesteœmy w tym mie-
œcie od 10 lat, ale  równie¿
z czysto osobistych powo-
dów . Jestem Zamojszczani-
nem i chcia³bym aby miesz-
kañcy miasta mieli wszystko
co najlepsze – mówi  Ryszard
Rymarz - Dyrektor Regionu
Po³udniowo-Wschodniego.

-  Tu siê urodzi³em, tu miesz-
ka moja rodzina i przyjacie-
le, kocham to miasto i sza-
nujê jego mieszkañców.
A poniewa¿ nie mam w¹t-
pliwoœci, ¿e mo¿liwoœæ po-
³¹czenia w jednym pakiecie
trzech œwiadczonych przez
nas us³ug tj. telewizji kablo-
wej, internetu i telefonii
daje spore korzyœci abo-
nentom bêd¹cym w sieci
Multimedia Polska, zabie-
ga³em o w³¹czenie Zamo-
œcia do szkieletu telekomu-
nikacyjnego. W ten sposób
Zamoœæ zosta³ wyró¿niony
i  przyznajê , ¿e  jestem z te-
go bardzo dumny.
Z naszej  oferty korzysta

ponad po³owa mieszkañców
miasta a zatem co drugi
mieszkaniec Zamoœcia. Oczy-
wiœcie, nie oznacza to, i¿ je-
steœmy tu jedynym dostawc¹
us³ug telekomunikacyjnych.
Konkurujemy z platformami
cyfrowymi oraz z lokalnymi
operatorami, dlatego stara-
my siê, by nasza oferta by³a
bogata i atrakcyjna cenowo.
Rynek weryfikuje pomyœlnie

nasze rozwi¹zania – stale
przybywa nam abonentów,
roœnie liczba œwiadczonych
us³ug.

Marka Multimedia jest do-
skonale znana mieszkañcom
Zamoœcia i kojarzona jest
z dobr¹ jakoœci¹ us³ug, spraw-
nym serwisem technicznym,
profesjonaln¹ obs³ug¹ klien-
tów oraz aktywnymi dzia³a-
niami na rzecz œrodowisk lo-
kalnych. Pamiêtaj¹  Pañstwo
zapewne nasze dzia³ania pod-
czas WOŒP Jurka Owsiaka,
kiedy to w wyniku zaciêtej li-
cytacji  Multimedia sta³y siê
posiadaczem niezwyk³ego
anio³a, który wita abonentów
w Biurze Obs³ugi Klienta,
a wkrótce „odfrunie” by daæ
radoœæ dzieciom z Domu
Dziecka. Jesteœmy od lat na
festynach osiedlowych ( miê-
dzy innymi od 10 lat sponso-
rujemy Piknik Rodzinny
organizowany przez SM
im. £ukasiñskiego) organizu-
jemy konkursy, fundujemy
atrakcyjne nagrody, wspiera-
my  i promujemy twórców
kina niezale¿nego, a wszystko
co wa¿ne w naszym mieœcie
odnotowuje telewizja lokalna
Tele-Top Zamoœæ nale¿¹ca do
Grupy Multimedia Polska.

Pamiêtamy has³o naszej
kampanii wizerunkowej
– Multimedia Polska wyzna-
cza standardy przysz³oœci –
zapewniam, ¿e ten rok przy-
niesie równie¿  potwierdze-
nie tej dewizy.

K. Kanownik
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Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego, Komenda Hufca
im. Dzieci Zamojszczyzny
w Zamoœciu ju¿ przygotowa³a
propozycje letniego wypoczyn-
ku dla dzieci i m³odzie¿y.

W tym roku oferta obozów
i kolonii obejmuje atrakcyjny
wypoczynek na Roztoczu,
w Beskidzie S¹deckim, w gó-
rach i nad morzem. Chêtni
bêd¹ mogli wypoczywaæ m.in. w Majdanie Sopockim na Rozto-
czu, Zakopanem, Gdañsku Wrzeszczu nad morzem Ba³tyckim
i w Krynicy Górskiej.

Oferta skierowana jest do ró¿nych grup wiekowych (nie tyl-
ko dla harcerzy)  od uczniów szkó³ podstawowych do ponad-

gimnazjalnych. Warto zazna-
czyæ, ¿e kolonie i obozy ZHP
prowadzone s¹ za zgod¹ i nad-
zorem Kuratorium Oœwiaty. Or-
ganizatorzy obiecuj¹ tani i bez-
pieczny wypoczynek.

Zainteresowani rodzice i dzieci mog¹ zg³aszaæ siê do siedzi-
by Komendy Hufca ZHP w Zamoœciu, Rynek Wielki 5, I piêtro,
tel. fax. 084 638 40 80, e-mail:zamosc@zhp.pl.

A ju¿ teraz wraz z nadejœciem wiosny serdecznie zapraszamy
nauczycieli wraz z uczniami na Roztocze na wiosenne wyciecz-
ki, biwaki, zielone szko³y do naszych oœrodków wypoczynkowych
w Majdanie Sopockim.

Janusz Nowosad
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Zbli¿a siê okres zebrañ sprawozdawczych z dzia³alnoœci Spó³dzielni za 2006 r.
Poni¿ej przedstawiamy  harmonogram zebrañ grup cz³onkowskich na poszczególnych osiedlach.

Zebrania osiedlowe
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Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej im.
W.  £ukasiñskiego w Zamoœciu przy wspó³udzia-
le Zarz¹du Osiedla Orzeszkowej-Reymonta,
wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym
"Tramp", szko³ami znajduj¹cymi siê na tere-
nach s¹siaduj¹cych organizuje cykl imprez spor-
towych nad rzek¹ £abuñk¹ dla dzieci, m³odzie-
¿y oraz osób doros³ych pn. "Rekreacja w osie-
dlu spó³dzielczym" w tym:
 -  majówka z siatkówk¹
 -  majówka z koszykówk¹
 -  sprawnoœciowa jazda na rolkach, rowerach/

skatepark/
 -  majówka z pi³k¹ no¿n¹
 -  majówka z tenisem sto³owym
 -  majówka z badmintonem

Pierwsze spotkanie i zawody odbêd¹ siê ju¿
23.04.2007 r. o godz. 16.00 /poniedzia³ek/
obok boiska nad rzek¹ £abuñk¹.

Imprezy sportowo- rekreacyjne odbywaæ siê
bêd¹ w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê od godz.
16.00 - 18.00

Podsumowanie wy-
ników i wrêczenie na-
gród nast¹pi podczas
imprezy organizowa-
nej na terenach re-
kreacyjnych Spó³-
dzielni nad rzek¹
£abuñk¹ z okazji Miê-
dzynarodowego Dnia
Dziecka w dniu
02.06.2007 r.

Zarz¹d Spó³dzielni
Mieszkaniowej im. W.
£ukasiñskiego zapra-
sza dzieci, m³odzie¿,
osoby doros³e, jednym s³owem wszystkich mi-
³oœników latawca na "Pierwsze Mistrzostwa
Klubu Modelarskiego SM" organizowanego
z okazji  Miêdzynarodowego Dnia Dziecka.

Zawody odbêd¹  siê w dniu 26.05.2007 r.
pocz¹tek o godz. 11.00 na lotnisku Mokre.

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Dziecka w dniu
01.06.2007 r. organizuje wycieczkê do £añcuta
dla dzieci zamieszka³ychw zasobach Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej. Osoby zainteresowane pro-

W I A D O M O Œ C I     K U L T U R A L N E

W I A D O M O Œ C I     K U L T U R A L N E

Wycieczka do £añcuta

Jubileusz ju¿ wkrótce

simy o kontakt tel. pod nr 084 638 0334, lub
zg³oszenie siê do siedziby  Spó³dzielni pokój
nr. 11 w godz. od 8.00 - 14.00. Z uwagi na ogra-
niczon¹ iloœæ miejsc o uczestnictwie decyduje
kolejnoœæ zg³oszenia i wpisanie na listê.


