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Zdrowych, pogodnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,

pełnych łask Bożych,  
nadziei i radości 

życzą

Andrzej Wnuk

Prezydent Miasta 
Zamość

Jan Wojciech Matwiejczuk

Przewodniczący Rady 
Miasta Zamość

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych,

życzymy
wszystkim mieszkańcom
zasobów spółdzielczych

i wspólnot mieszkaniowych 
zdrowych, pogodnych Świąt, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny oraz wesołego Alleluja.

Istotą misji Straży Miejskiej jest jej służebny charakter 
wobec społeczeństwa. Zasadę te statuuje przepis art. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych: 
„Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokal-

nej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności 
i praw obywateli”. Pogląd ten znajduje także uzasadnienie 
w stanowisku doktryny wyrażającej się opinią, że służebna 

rola straży „skutecznie eliminuje wszelkiego 
rodzaju przejawy władcze. Nie mają (straże) władzy nad 
społeczeństwem, lecz mu służą” (W. Kotowski: Straże Gmin-
ne. Komentarz, Warszawa 2014, s. 28). Znamiennym jest też 
przekonanie wyrażone przez A. Mroczka z Centrum Badań 
nad Terroryzmem Collegium Civitas: „Straż powinna przede 
wszystkim zmienić nastawienie do mieszkańców, by bar-

Straż Miejska w służbie społeczności lokalnej
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Prawo do reklamacji
Kupujący ma prawo do reklamacji, jeśli towar posiada 
wadę uniemożliwiającą korzystanie z niego zgodnie z prze-
znaczeniem. Przedsiębiorca nie może narzucić podstawy 
złożenia reklamacji. Kupujący ma prawo skorzystać albo 
z rękojmi albo z gwarancji (jeśli została udzielona). Wybór 
trybu dochodzenia roszczeń należy do konsumenta.

Najbezpieczniej jest składać reklamacje na piśmie, 
w którym należy opisać stwierdzoną wadę i sprecyzować 
swoje żądania. Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć 
do przedsiębiorcy, który sprzedał wadliwy towar. Dane 
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za sprzedaną rzecz są 
wskazane na paragonie fiskalnym lub fakturze. Odpo-
wiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa dwa lata 
od daty sprzedaży. Kupujący ma obowiązek zawiadomić 
sprzedawcę o powstałej wadzie w ciągu roku od dnia jej 
stwierdzenia. Aby złożyć reklamację, kupujący nie musi 
posiadać paragonu. To tylko jeden z wielu środków, które 

ułatwiają udowodnienie okoliczności zawarcia umowy. 
Inne to: wydruk z karty płatniczej, korespondencja e-ma-
il zawierająca potwierdzenie zawarcia umowy, świadek. 
Konsument składający reklamację u sprzedawcy w ramach 
rękojmi może żądać: naprawy towaru, wymiany na nowy, 
obniżenia ceny, może również odstąpić od umowy i zażą-
dać zwrotu zapłaconej ceny – o ile wada jest istotna. Przy 
odstąpieniu od umowy sprzedawca ma prawo zablokować 
żądanie kupującego poprzez zaoferowanie niezwłocznej 
naprawy lub wymiany towaru, bez nadmiernych niedo-
godności dla kupującego.

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwa-
ranta i to gwarant ustala treść gwarancji tj. okres ochrony, 
uprawnienia przysługujące kupującemu, termin wykona-
nia obowiązków gwarancyjnych. Jeśli na produkt została 
udzielona gwarancja sprzedawca ma obowiązek wydać 
dokument gwarancyjny, który powinien wskazywać czas 
trwania gwarancji, jeżeli nie wskazuje, wtedy ustawowo 

dziej im pomagać, niż represjonować i wystawiać manda-
ty” (A. Mroczek: Strażnika miejskiego życie bez fotoradaru, 
dziennik.pl). Istnienie straży gminnej, miejskiej, ma cha-
rakter fakultatywny a powołana jest do ochrony porządku 
publicznego na terenie gminy, miasta jako samorządowa 
umundurowana formacja.

W praktyce wykonawczej Straż Miejska Miasta Zamość 
preferuje działania o charakterze profilaktycznym, które 
wyraźnie supremują te o zwiększonym ładunku represyj-
nym. Właśnie profilaktyka staje się istotnym obszarem na-
szej aktywności, rozumianej jako bezpośrednie działania 
przyczyniające się do minimalizowania zachowań niepożą-
danych. W ujęciu szerokim ogniskują się w niej też działania 
zmierzające do transmisji wartości pozytywnych, kształto-
wania postaw, edukacji w zakresie zasad współżycia spo-
łecznego. Z naciskiem trzeba podkreślić, że wartości decy-
dują o formacie człowieka i jakości życia społecznego. Tak 
rozumiejąc swoje zadania podejmujemy szereg wysiłków 
na rzecz społeczności zamojskiej. W minionym roku każdy 
ze strażników podjął ponad osiemset interwencji. Jest to 
imponująca liczba chociażby tylko w ujęciu statystycznym, 
a z pewnością dopełni jej pozytywnego wydźwięku wzgląd 
na ich problematykę i treść.

Wśród rozlicznych problemów mieszkańców jawi się 
jako szczególnie uciążliwy brak właściwej opieki nad psa-

mi. Są to przypadki spuszczania psów ze smyczy, pozosta-
wiania ich bez opieki a w szczególności niesprzątania po 
nich nieczystości. Straż kierując się troską o dobro wspólne 
i utrwalanie właściwego poziomu zasad współżycia spo-
łecznego, podejmuje zdecydowane wysiłki zmierzające do 
wyeliminowania tych nieakceptowalnych zachowań. Wy-
korzystujemy w tym celu szereg instrumentów prawnych, 
zmieniliśmy metodykę postępowania, a przede wszystkim 
zapewniamy o pełnej determinacji w walce z tą społeczną 
plagą. Z całą stanowczością stosujemy zasadę stopniowa-
nia dolegliwości i indywidualizacji. Stąd pojawiają się w du-
żej liczbie mandaty. 

Apelujemy do właścicieli psów o przestrzeganie obo-
wiązujących zasad postępowania, a w szczególności 
o sprzątanie nieczystości po nich. Warto zwrócić uwagę 
na wzgląd społeczny w tym aspekcie, prawo do czyste-
go środowiska i odpowiednich warunków higienicznych. 
Z terenów zielonych, najczęściej zanieczyszczanych przez 
psy, korzystają dzieci, młodzież, dorośli, wykonywane są na 
nich prace pielęgnacyjne. Niech więc zadziała wyobraźnia, 
że nie należy do przyjemnych przeżyć spotkanie z psimi 
ekskrementami. 

Marian Puszka

Komendant Straży Miejskiej w Zamościu

Prawa konsumentów
15 marca obchodzony był Światowy Dzień Praw Konsumenta, z tej okazji Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Zamościu przypomina o podstawowych prawach jakie przysługują kupującym.
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gwarancja trwa dwa lata. W ramach gwarancji kupujący po-
siada takie uprawnienia jakie określone są w dokumencie 
gwarancyjnym. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwaran-
cji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu 
rękojmi. Trzeba jednak pamiętać, że nie można zastosować 
jednocześnie obydwu trybów dochodzenia roszczeń rekla-
macyjnych (rękojmi i gwarancji). 

Kupujący ma prawo do sprawdzenia funkcjonowa-
nia towaru w siedzibie sprzedawcy np. sprzętu RTV, AGD. 
Sprzedawca ma obowiązek stworzyć kupującemu w tym 
celu odpowiednie warunki. 

W odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, ubezpie-
czeniowych, bankowych, finansowych z umowy o dzieło 
i innych, jeśli doszło do niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez przedsiębiorcę, konsumento-
wi przysługuje prawo do reklamacji w trybie określonym 
w przepisach szczegółowych np. prawo telekomunikacyj-
ne, prawo bankowe, kodeks cywilny. 

Prawo do odstąpienia od umowy 
bez podania przyczyny
(inaczej prawo do zwrotu towaru)
Przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku umów zawar-
tych poza lokalem przedsiębiorstwa (pokazy, prezentacje, 
wizyty przedstawicieli handlowych w domu konsumenta) 
lub umów zawartych na odległość tj. przez telefon, internet 
lub z katalogu. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 
14 dni od daty zawarcia umowy lub jeżeli przedmiotem 
umowy jest zakup towaru np. sprzedaż internetowa to ter-

min do odstąpienia liczony jest od daty odbioru towaru. 
Odstąpienie od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej 
(listownie, pocztą elektroniczną) czy też osobiście w lokalu 
przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Można 
w tym celu przygotować własne oświadczenie lub skorzy-
stać z formularza udostępnionego przez przedsiębiorcę. 
Wzór formularza można znaleźć na stronie www.prawa-
konsumenta.uokik.gov.pl/formularze. 

Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawar-
cie umowy przez telefon w celu zawarcia umowy na odle-
głość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować 
konsumenta o celu w jakim się kontaktuje i podać swoje 
dane identyfikacyjne. Ponadto ma obowiązek potwierdzić 
treść proponowanej umowy na piśmie, ponieważ dopiero 
po jej podpisaniu jest ona dla konsumenta wiążąca. 

Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczy-
ny nie przysługuje jeśli konsument dokonał zakupu w skle-
pie tradycyjnym. Wyznaczanie przez sprzedawcę terminu 
do zwrotu lub wymiany produktu niewadliwego jest do-
browolną praktyką. 

W przypadku problemów z dochodzeniem roszczeń od 
przedsiębiorców można zwrócić się o pomoc do miejskie-
go lub powiatowego rzecznika konsumentów bądź organi-
zacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów. 

Biuro Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Zamościu
mieści się w Urzędzie Miasta, Oficyna Ratusza I piętro, 
pokój nr 204, tel. 84 677 24 22.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r.

Lp. Wyszczególnienie koszty opłaty wynik

1 Mienie i dodatkowe przychody uzyskane 
z tyt. mienia wspólnego 1 609 258,74 2 322 058,33 712 799,59

2 Działalność społeczno-kulturalna 143 638,21 15 863,71 -127 774,50

3 Roboty i usługi Zakładu Konserwacji 18 326,18 22 575,62 4 249,44

4 Sprzedaż materiałów 4 581,80 4 581,80 0,00

5 Pozostała sprzedaż 2 323,84 6 101,87 3 778,03

6 Refakturowanie usług 129 258,40 129 258,40 0,00

7 Zarządzanie Wspólnotami 8 755,95 29 771,30 21 015,35

8 Sprzedaż środka trwałego 15 125,52 16 102,18 976,66

9 Działalność finansowa 19,98 171 532,67 171 512,69

10 Pozostała działalność operacyjna 38 235,98 53 215,35 14 979,37

  Działalność brutto (1-10) 1 969 894,78 2 771 061,23 801 166,45

11 Podatek dochodowy 163 995,00

12 Wynik netto 637 171,45

Działalność Spółdzielni ogółem poza działalnością podstawową dotyczącą eksploatacji zasobów mieszka-
niowych zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 637 171,45 zł. Na wynik finansowy składają się:

Wynik ten będzie podlegał podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków w 2016 r.


http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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Gospodarka mieszkaniowa
Podstawową działalnością Spółdzielni jest eksploata-
cja i utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gospodarka 
zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągnię-
tymi przychodami a poniesionymi kosztami) na dzień 
31.12.2015 r. zamknęła się wynikiem ujemnym w wyso-
kości 734 481,82 zł.

Po uwzględnieniu wyniku finansowego za 2014 r. oraz 
rozliczeń międzyokresowych czyli wyniku na nieruchomo-
ściach mieszkaniowych za 2014 r. w wysokości 383 628,52 
zł (wynik dodatni) na dzień 31.12.2015 r. wynik na rozlicze-
niach międzyokresowych wyniósł 350 853,30 zł (ujemny) 
kształtował się następująco:

   222 302,71 zł (dodatni) 15 nieruchomości
   573 156,01 zł (ujemny) 38 nieruchomościach
   Gospodarka lokalami użytkowymi własnościowymi za-

mknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 86 512,88 zł
   Stan rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2015 r. 

jest ujemny i wynosi łącznie (-350 853,30 zł – 86 512,88 
zł = -437 366,18 zł)

Koszty i przychody Zakładu Konserwacji
Koszty Zakładu Konserwacji w 2015 r. kształtowały się na-
stępująco:

   Usługi zewnętrzne remontowe 18 326,18 zł
   Usługi remontowe (f. remontowy) 806 030,00 zł
   Usługi transportowe 73 523,60 zł
   Koszty sprzętu lekkiego 141 953,06 zł
   Koszty odśnieżania 228 367,39 zł
   Razem 1 268 200,23 zł

Koszty Zakładu Konserwacji zostały wykonane w 84,30% 
planu. Koszty wydziałowe Zakładu Konserwacji zostały wy-
konane w 93,38% planu.

Działalność społeczno-kulturalna 
Koszty działalności społeczno-kulturalnej za 2015 r. wyno-
szą 260 117,51 zł, wykonane zostały w 132,79% planu rocz-
nego. Na wyższe wykonanie kosztów wpłynęły remonty 
wykonane w świetlicy przy ul. Orzeszkowej 28. 

Koszty w wysokości 116  479,30 zł rozliczono w ciężar 
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (0,05 zł/m2 
p.u. miesięcznie na lokale zajmowane przez członków Spół-
dzielni) co stanowi 99,95% kwoty planowanej na 2015 r.

Przychody zewnętrzne działalności społeczno-kultural-
nej za 2015 r. wyniosły 15 863,71 zł. 

Na dzień 31.12.2015 r. działalność społeczno-kulturalna 
zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 127 774,50 
zł co stanowi 194,05% planowanego wyniku. Darowizny 
przekazane na rzecz działalności społeczno-kulturalnej 
w 2015 r. wyniosły 9 630,00 zł.

Koszty i przychody finansowe 
w latach 2013-2015
Poniższy wykres przedstawia przychody i koszty finansowe 
w latach 2013-2015

Powyższy wykres obrazuje spadek przychodów finanso-
wych w ostatnich trzech latach. Niższe wykonanie przycho-
dów to efekt niższych wpływów z tytułu odsetek od nieter-
minowych opłat za używanie lokali a także zdecydowanie 
niższe wpływy z operacji finansowych (spadek oprocento-
wania depozytów). 

Koszty obsługi zasobów 
Na 2015 r. planowano koszty obsługi zasobów (administra-
cji osiedlowych) w wysokości 519 539,16 zł – koszty ponie-
sione w 2015 r. wynoszą 473 988,46 zł (wykonane zostały 
w 91,23% planu rocznego. Koszty obsługi zasobów rozli-
czane są na poszczególne grupy lokali w stosunku do wiel-
kości sprzedaży zewnętrznej, a następnie kwota przypa-
dająca na lokale mieszkalne rozliczana jest w stosunku do 
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. W przeliczeniu 
na 1m2 planowano koszty w wysokości 0,19 zł a wykonano 
0,17 zł.

Fundusz remontowy 
Przychody funduszu remontowego zostały wykonane 
w 99,65% planu rocznego – 4 511 371,48 zł. Przychody z ty-
tułu odpisu podstawowego od lokali mieszkalnych zostały 
wykonane w 99,93% planowanych na 2015 r.

Planowanych remontów wykonano na kwotę 
3 580 374,26 zł, co stanowi 90,56% wartości planowanej na 
2015r. W 2015 roku Spółdzielnia otrzymała premię termo-
modernizacyjną w wysokości 187 615,26 zł związaną z do-
ciepleniem budynków. 

 Na dzień 31.12.2015 r. fundusz remontowy wykazuje 
saldo ujemne – 3 948 279,46 zł. Po uwzględnieniu kredytu 
w wysokości 4 759 161,75 zł saldo funduszu remontowego 
zamyka się kwotą 810 882,29 zł. 

 
Stanisława Dziaduszek
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Plan remontów na 2016 r. powstał w oparciu o wnioski 
wynikające z  przeprowadzonych jesiennych przeglądów 
zasobów mieszkaniowych, a także uwag i sugestii zgło-
szonych przez mieszkańców. Jest kompromisem potrzeb 
i możliwości finansowych funduszu remontowego po-
szczególnych nieruchomości. 

W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich 
głównymi zadaniami remontowymi będą roboty termo-
modernizacyjne budynków mieszkalnych. W roku bieżą-
cym realizowane będą termomodernizacje budynków ul. 
Kilińskiego 42, ul. Wspólna 6, 10, ul. Wąska 1, 5. Szacunkowa 
wartość tych robót wynosi ok. 2 459 tys. zł. Prace te w ca-
łości będą finansowane z kredytu bankowego w ramach 
Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 
21.XI.2009 r. (Dz. U. nr 223 poz. 1459). Realizując prace ter-
momodernizacyjne w oparciu o w/w ustawę Spółdzielnia 
otrzyma premię termomodernizacyjną przyznawaną przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości ok. 341 tys. zł. 
Kontynuowane będą prace związane z  remontami balko-
nów. Prace te z  konieczności dzielimy na etapy uwzględ-
niając możliwości finansowe danych nieruchomości i po-
trzeby w tym zakresie.
Wydatki funduszu remontowego uwzględniają również:

   coroczne przeglądy zasobów wymagane przez Prawo 
Budowlane takie jak: przeglądy instalacji gazowych, 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych, instalacji 
elektrycznych zapewniające bezpieczeństwo.

   remonty chodników, parkingów, klatek schodowych, 
remonty kominów i nasad kominowych, wymianę sto-
larki okiennej w mieszkaniach, piwnicach.

   spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na 
sfinansowanie prac termomodernizacyjnych.

   koszty działalności Zakładu Konserwacji związane z bie-
żącą konserwacją zasobów.

Szacunkowa wartość robót remontowo-konserwacyjnych 
w 2016 r. wynosi ok. 6 281 tys. zł w tym sfinansowane z kre-
dytu bankowego ok. 2 459 tys. zł. Rzeczywistą wartość robót 
określi przetarg na roboty remontowe, który corocznie jest 
ogłaszany przez Spółdzielnię w celu wybrania wykonawców.

NA POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLACH 
PLANUJEMY WYKONAĆ N/W PRACE:
OSIEDLE PEOWIAKÓW

   Termomodernizacja budynku wraz z dobudową wiatro-
łapów i montażem 2 szt. balkonów ul. Peowiaków 50.

   Wybrukowanie miejsc pod ławki przy budynkach ul. Pe-
owiaków 2, 38, 68, 70, 76, 80B.

   Liniowe poprzeczne odwodnienie chodników przy bu-
dynkach ul. Peowiaków 18, 60.

   Malowanie klatki schodowej w budynkach ul. Peowia-
ków 18, 72.

   Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową ul. Peowia-
ków 50.

   Budowa chodnika w rejonie budynków Peowiaków 58, 
56.

   Budowa wózkowni w III klatce budynku ul. Peowiaków 
80.

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

OSIEDLE KILIŃSKIEGO
   Termomodernizacja budynku wraz z remontem balko-

nów ul. Kilińskiego 42.
   Wybrukowanie miejsc pod ławki przy budynkach ul. Re-

dutowa 2, 4.
   Montaż nawiewników w oknach piwnicznych i klatko-

wych w budynkach ul. Kamienna 1, 3.
   Montaż nawiewników w oknach klatkowych w budyn-

ku ul. Kamienna 7. 
   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

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

OSIEDLA:
ORZESZKOWEJ, OBOŹNA, LUBELSKIE PRZEDMIEŚCIE

   Remont balkonów wraz z montażem zadaszeń nad 
ostatnią kondygnacją w budynkach ul. Sadowa 4 klatka 
I i II, ul. E. Orzeszkowej 15 klatka I, II, III ul. E. Orzeszkowej 
17 kl. I.

   Wybrukowanie miejsc pod ławki w przy budynkach 
ul. E. Orzeszkowej 3, 13, 17, 22, ul. Oboźna 23.

   Remont nasad kominowych w budynkach ul. Oboźna 
9, 13, 19, 21, 23. 

   Wymiana poziomów wodnych w budynku ul. E. Orzesz-
kowej 23. 

   Montaż nawiewników w oknach piwnicznych w budyn-
kach ul. Ciepła 4, ul. J. Piłsudskiego 19.

   Remont pozostałej (asfaltowej) części parkingu przy 
budynku ul. E. Orzeszkowej 15.

   Malowanie klatek schodowych w budynkach ul. Ciepła 1; 
E. Orzeszkowej 3, 19, ul. Oboźna 7; w budynkach ul. 
Oboźna 3, 19, 23, 29 malowanie wraz z remontem posa-
dzek w wiatrołapach.

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

BUDYNEK w RADECZNICY – ul. Parkowa 2
   Remont kominów.
   Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym - 

pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań. 
OSIEDLE WIEJSKA

   Termomodernizacja budynków ul. Wąska 1, 5, ul. Wspól-
na 6, 10.

Remonty planowane do wykonania w 2016 r.
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Przedsiębiorca telekomunikacyjny to podmiot gospo-
darczy uprawniony do wykonywania działalności gospo-
darczej polegającej na budowaniu sieci oraz świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych. Podstawowym celem działal-
ności operatorów telekomunikacyjnych jest zapewnienie 
swoim abonentom dostępu do Internetu, programów te-
lewizyjnych oraz telefonu stacjonarnego.

Pod koniec ubiegłego roku na naszych klatkach scho-
dowych pojawiła się nowa instalacja telekomunikacyjna. 
Właścicielem wykonanej w całych zasobach Spółdzielni 
sieci światłowodowej jest firma „3 Play” spółka z o.o.. Po-
nieważ budowie opisywanej sieci telekomunikacyjnej 
towarzyszyły różnego rodzaju pytania o zasadność wyko-
nywania kolejnej instalacji na klatkach schodowych warto 
przeanalizować istniejące w tym zakresie przepisy prawa 
oraz podstawy tego typu działań.

Na wstępie przypomnę, że w 1996 roku całe zasoby Spół-
dzielni zostały wyposażone w sieć telekomunikacyjną, która 
stanowi obecnie własność Multimedia Polska S.A. Przez wie-
le lat był to w zasobach Spółdzielni największy operator ofe-
rujący szeroki wachlarz usług telekomunikacyjnych.

Tak było dotychczas, jednak wprowadzone w celu 
wspierania rozwoju usług telekomunikacyjnych nowe 
przepisy prawa uaktywniły działalność kolejnych opera-
torów. Stosowne uregulowania zawarte zostały w ustawie 
z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sie-
ci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 
z późn. zm.). Jednym z głównych zamierzeń twórców przy-
wołanych przepisów było zapewnienie operatorom teleko-

   Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV 
w budynkach ul. Wąska 18, 20. 

   Wybrukowanie miejsca pod kontener w nieruchomości 
ul. Wspólna 4, 6.

   Wybrukowanie miejsc pod ławki przy budynkach ul. 
Wiejska 3, 7, 9, 21.

   Malowanie klatek schodowych w budynkach ul. Wiej-
ska 21; ul. Wspólna 4; Wąska 18 malowanie wraz z  re-
montem posadzek w wiatrołapach.

   Remont posadzek podestów klatek schodowych w bu-
dynkach ul. Wiejska 11, Wspólna 12.

   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców niesz-
czelności na złączach płyt WK-70 w budynkach ul. Wiej-
ska 19, 21, 23.

   Uzupełnienie opaski przy wiatrołapach budynek ul. Wą-
ska 3.

   Remont parkingu żużlowego w rejonie budynku ul. Wą-
ska 16. 

   Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondy-
gnacji w budynkach ul. Wiejska 15, Wąska 11, 18, 
ul. Wspólna 8.

munikacyjnym swobodnego, a w zasadzie nieograniczo-
nego dostępu do zasobów budynków wielorodzinnych. 
W konsekwencji przywołana ustawa zagwarantowała każ-
demu przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu nieodpłat-
ny dostęp do nieruchomości. W ten sposób w określonym 
stopniu ograniczone zostały prawa właścicieli nierucho-
mości w zakresie rozporządzania własnym majątkiem.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych właściciel, użytkownik 
wieczysty lub zarządca nieruchomości jest zobowiąza-
ny zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu do-
stęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca 
w jego obrębie, w którym zbiegają się przewody teleko-
munikacyjne doprowadzone do lokali, udostępnić przy-
łącze telekomunikacyjne lub umożliwić operatorowi wy-
konanie instalacji.

Dokładnie ten przepis stał się podstawą do wystąpień 
podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne do-
magających się udostępnienia części wspólnych budyn-
ków w celu wykonania nowej, własnej instalacji telekomu-
nikacyjnej. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca 
nieruchomości ma zaledwie 30 dni na określenie warun-
ków wykonania instalacji oraz zawarcie z  przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym tzw. umowy udostępnienia. Po bez-
skutecznym upływie takiego terminu w przypadku braku 
porozumienia w sprawie zasad udostępnienia nierucho-
mości składający wniosek przedsiębiorca telekomunika-
cyjny może wystąpić o wydanie decyzji w sprawie dostępu 
do nieruchomości do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro-

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

OSIEDLE SZWEDZKA – BRZOZOWA
   Uszczelnianie zgłoszonych przez mieszkańców niesz-

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

   Remont kanalizacji deszczowej w rejonie budynku ul. 
Szwedzka 31 klatka I-II.

   Wymiana drewnianych okien piwnicznych na okna PCV 
w budynkach ul. Szwedzka 31, 33, ul. Brzozowa 26.

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

OSIEDLE LUBELSKA
   Opracowanie audytu energetycznego dla budynku ul. 

Lubelska 36A.
   Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

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

Zarząd Spółdzielni

Działalność operatorów telekomunikacyjnych w zasobach Spółdzielni
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nicznej. Nie ma tutaj znaczenia czy mieszkańcy budynku 
wielorodzinnego są zainteresowani udostępnieniem swo-
jej własności kolejnemu przedsiębiorcy telekomunikacyj-
nemu. Nawet w przypadku stanowczego sprzeciwu miesz-
kańców obowiązek udostępnienia nieruchomości może 
zostać narzucony decyzją Prezesa UKE. W konsekwencji 
obowiązujących przepisów nie można odmówić operato-
rowi telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości.

Często spotykam się z głosami, że w wyniku obowiązy-
wania uchwalonych wyłącznie w interesie przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych przepisów swoje instalacje w budyn-
ku będzie mogła zamontować nieograniczona liczba opera-
torów. Bez wątpienia taka ilość kabli i przewodów wpływa-
łaby negatywnie na estetykę naszych klatek schodowych. 
Teoretycznie istnieje taka możliwość, jednak w praktyce nic 
takiego nie powinno się zdarzyć. Pamiętajmy, że operato-
rzy telekomunikacyjni to przedsiębiorcy nastawieni przede 
wszystkim na osiąganie zysków. Inwestując w nową sieć te-
lekomunikacyjną zakładają zwrot poniesionych nakładów 
w określonym czasie. Operator planujący budowę nowej 
sieci musi mieć pewność, że inwestycja się opłaci.

Na rosnącą liczbę operatorów nie mamy żadnego wpły-
wu, ale możemy dostrzec pozytywne aspekty takiego zja-
wiska np. z perspektywy naszych portfeli. Większa liczba 
operatorów, to powstanie konkurencji, która w konsekwen-
cji wymusi obniżanie cen. Niskie ceny usług u obecnych 
operatorów nie będą zachęcały kolejnych przedsiębiorców 
do inwestowania w naszej nieruchomości. 

Mając na uwadze powyższe zamiast zastanawiać się 
nad zasadnością budowy kolejnej sieci teleinformatycznej 
lepiej skupić uwagę na wynikających z takiego zjawiska ko-
rzyściach. Warto przy okazji wprowadzania nowego opera-
tora przeanalizować wszystkie dostępne propozycje usług 
telekomunikacyjnych wybierając dla siebie najbardziej ko-
rzystną ofertę. Myślę tutaj przede wszystkim o bezsprzecz-
nej, wynikającej z rozwoju technologicznego coraz lepszej 
jakości świadczonych usług. Nie bez znaczenia jest także 
cena jaką płacimy za dostęp do Internetu lub za programy 
telewizyjne. W końcu dla większości z nas opłaty za usługi 
telekomunikacyjne stanowią istotne, stałe obciążenie na-
szego domowego budżetu.

Krzysztof Krzysztoń

Ciepło...
Słowo ciepło ma kilka znaczeń. Dla naukowców cie-

pło to część energii wewnętrznej przekazywana od cia-
ła cieplejszego do ciała chłodniejszego. Odbywa się to 
w oparciu o mikroskopowy mechanizm zderzeń między 
cząsteczkami/atomami. Przekazu ciepła nie widać gołym 
okiem. Nie obserwujemy żadnego dostrzegalnego ruchu 
czy innych prostych objawów. Faktem oczywistym dla 
nas są ciepłe mieszkania, do których chętnie wracamy. Nie 
zastanawiamy się nad tym, jak bardzo ważna jest energia 
cieplna dostarczana do naszych mieszkań i jak wygląda-
łoby nasze życie bez niej. Mieszkańcy, którzy doświadczyli 
awarii ciepłowniczej w trakcie sezonu grzewczego, wiedzą 
co znaczy brak ciepła. W chłodnych pomieszczeniach trud-
no pracować i odpoczywać, a przenikliwe zimno sprawia, 
że wieczorna czy poranna toaleta to prawdziwe wyzwanie. 
W okresach „przejściowych” tj. w czasie kiedy jest chłodno 
na zewnątrz, a nie działa jeszcze lub już zostało wyłączone 
centralne ogrzewanie w mieszkaniu panuje chłód, pranie 
nie wysycha, a w mieszkaniach robi się wilgotno – wtedy 
tęsknimy za ciepłem i słońcem. Jednak za to cenne ciepło 
dostarczane do naszych mieszkań musimy płacić wysokie 
rachunki. Obecnie bardzo popularny stał się temat oszczę-
dzania energii cieplnej. Wiele mówi się o odnawialnych 
źródłach energii, dzięki którym zmniejszy się zanieczysz-
czenie środowiska oraz obniżą się koszty ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych. Często zwraca się uwagę na racjonal-
ne korzystanie z ciepła, które wpływa dodatnio na nasze 

samopoczucie oraz przynosi korzyści także naszemu do-
mowemu budżetowi. Pomimo tego, że wielokrotnie już 
pisaliśmy artykuły w naszej gazetce, to po raz kolejny zwra-
camy Państwa uwagę na ten temat. Nie musimy otwierać 
okien, żeby obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Dzię-
ki zamontowanym przy grzejnikach zaworom termosta-
tycznym możemy w pomieszczeniach ustawiać żądaną 
temperaturę. Temperatura powinna być dostosowana do 
funkcji pomieszczenia oraz do czasu, jaki w nich spędza-
my. Komfort cieplny w mieszkaniu to temperatura ok. 200C, 
niejednokrotnie uzyskana przy częściowo ciepłym lub 
przez pewien okres czasu zimnym grzejniku. Pomiar tem-
peratury wewnętrznej w pomieszczeniu odbywa się dzięki 
znajdującej się wewnątrz głowicy termostatycznej cieczy, 
reagującej na zmiany temperatury otoczenia. W momen-
cie uzyskania w pomieszczeniu pożądanej temperatury 
głowica termostatyczna zamyka zawór, czyli wyłącza lub 
ogranicza do określonego minimum przepływ gorącej 
wody przez grzejnik. W związku z powyższym grzejnik 
może być przez pewien okres czasu całkowicie lub częścio-
wo zimny. Sytuacja taka nie świadczy o zapowietrzeniu czy 
całkowitym zaprzestaniu grzania przez grzejnik. W chwili, 
gdy w pomieszczeniu obniży się temperatura ponownie 
głowica zaworu termostatycznego samoczynnie zadziała 
i zwiększy przepływ gorącej wody przez grzejnik tak by 
w pomieszczeniu – mieszkaniu utrzymywała się tempera-
tura, której wysokość będzie ustalona przez odpowiednie 
położenie pokrętła zaworu termostatycznego. Niemniej 
jednak, zdarza się, że grzejnik w dłuższym okresie nie grze-
je. Taki ten fakt należy zgłosić do administracji osiedlowej, 
która podejmie odpowiednie działania naprawcze i chęt-
nie pomoże w rozwiązaniu problemu. Tegoroczna zima za-
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Pustostan to mówiąc najogólniej niezamieszkały lokal 
mieszkalny. Mam tu na myśli przede wszystkim te lokale, 
w których nikt nie zamieszkuje nawet kilka lub kilkanaście 
lat. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być np. względy ro-
dzinne. Zdarza się, że spadkobierca lub spadkobiercy nie chcą 
pozbyć się mieszkania po zmarłych rodzicach, które ma dla 
nich wartość sentymentalną. Najczęściej  jednak są to lokale 
niezamieszkałe w związku z czasowym wyjazdem za granicę. 
Właściciel pozostawia sobie taki lokal, aby mieć w przyszłości 
dokąd wrócić. Cechy pustostanów będą miały również lokale 
zamieszkiwane sporadycznie np. kilka dni w roku. Do grupy 
tej zaliczymy również lokale przeznaczone do sprzedaży, któ-
re z uwagi na chęć osiągnięcia przez sprzedającego wysokiej 
ceny pozostają przez dłuższy czas niezamieszkałe.

Teoretycznie dla osób aktywnie zamieszkujących wła-
sne lokale istnienie pustostanu w  sąsiedztwie nie powin-
no mieć większego znaczenia. W niektórych przypadkach 
można nawet cenić sobie takie sąsiedztwo z uwagi na spo-
kój i ciszę podnoszącą komfort zamieszkiwania. 

Osobiście dostrzegam więcej minusów, aniżeli plusów 
istnienia pustostanów. Dla Zarządcy nieruchomości ogra-
niczony dostęp do mieszkania to poważne utrudnienie 
w przeprowadzeniu obowiązkowych przeglądów instalacji 
wentylacyjno-spalinowej, elektrycznej i gazowej. Problemy 
pojawiają się również w przypadku wystąpienia awarii w lo-
kalu do którego jedyne klucze ma osoba np. przebywająca 
za granicą. Konsekwencje takiej sytuacji w przypadku awa-
rii instalacji wodociągowej lub centralnego ogrzewania 
mogą być bardzo dotkliwe dla mienia osób zamieszkałych 
w lokalach położonych poniżej.

Wprawdzie w zasobach naszej Spółdzielni zdecydo-
wana większość nieruchomości nie posiada podzielników 
kosztów centralnego ogrzewania, to jednak w budynkach, 

licza się do cieplejszych, mimo to jednak sugerujemy Pań-
stwu, aby skorzystać z zaworów termostatycznych i zadbać 
o odpowiednią temperaturę w mieszkaniu. Takie działania 
przyniosą oszczędności energii cieplnej, a to oznacza, że 
zaliczki wpłacane przez mieszkańców będą wystarczające 
lub nawet wystąpią nadpłaty po rozliczeniu kosztów cen-
tralnego ogrzewania. Każdy mieszkaniec po otrzymaniu 
rozliczenia opłat eksploatacyjnych, w którym widzi saldo 
dodatnie (nadpłatę), odczuwa zadowolenie, a używane 
dotąd przeze mnie słowo ciepło, zmienia swoje znaczenie. 
Ciepło, to również dobre i przyjazne uczucie, miłe wrażenie 
sprawiane kolorem lub dźwiękiem. Słoneczna pogoda i po-
zytywne nastawienie do życia wpływa korzystnie na nasze 

które takie podzielniki posiadają pustostan w sąsiedztwie 
może stanowić bardzo dużą uciążliwość. Wystarczy, że 
oszczędny właściciel pustostanu w celu ograniczenia wła-
snych kosztów odetnie dopływ centralnego ogrzewania 
do grzejników. Wyziębiony w ten sposób niezamieszkały 
lokal będzie wpływał na obniżenie komfortu cieplnego 
w lokalach sąsiednich, graniczących przez strop lub ściany. 
Na ogrzanie mieszkania sąsiadującego z wyziębionym pu-
stostanem potrzeba dodatkowej energii cieplnej, za którą 
niestety trzeba będzie zapłacić.

Kolejny problem związany z istnieniem pustostanów to 
często niezrozumiała i mało solidarna postawa właścicieli 
tego typu mieszkań. Z oczywistych przyczyn takie osoby 
nie są zainteresowane udziałem w  finansowaniu realizacji 
potrzeb ogółu mieszkańców borykających się z problema-
mi dnia codziennego. Mam tu na myśli problemy związane 
z bezpiecznym zamieszkiwaniem lub utrzymaniem porząd-
ku. Przykładem może służyć blokowanie inicjatywy związa-
nej z montażem domofonu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy 
takiego montażu domagają się wszyscy pozostali mieszkań-
cy. Właściciele pustostanów nie przyjmują argumentów, że 
montaż domofonu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
oraz porządek na klatce schodowej, ponieważ nie jest to 
w ich interesie. Moim  zdaniem  zakup mieszkania w bloku 
wielorodzinnym to jednocześnie akceptacja przyjęcia zasad 
i  norm obowiązujących daną grupę społeczną, w tym wy-
padku wspólnotę osób zamieszkujących w jednym budyn-
ku. Działanie w interesie takiej grupy powinno być nie tyl-
ko społecznym, ale także moralnym obowiązkiem każdego 
właściciela mieszkania. Wrażliwość na potrzeby innych osób 
jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej świadomości 
społecznej, a często także kultury osobistej.

Krzysztof Krzysztoń

samopoczucie i zdrowie. Uśmiech na twarzy, dobre słowo, 
podanie ręki czy życzliwy ton głosu sprawiają, że odczu-
wamy dobrą energię, która w życiu codziennym motywuje 
nas do efektywnego działania. Rozejrzyjmy się dookoła sie-
bie i zastanówmy, czy nie możemy sprawić by otaczający 
nas świat był lepszy i bardziej kolorowy. Zadbajmy szcze-
gólnie o to, aby podczas zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych nie zabrakło ciepła przy rodzinnym stole. Cieszmy się 
radością, spokojem i czerpmy jak najwięcej przyjemności 
z obcowania z bliskimi nam osobami. CIEPŁYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH!!!

Justyna Pańczyk

Wpływ pustostanów na zarządzanie
oraz komfort zamieszkiwania w budynkach wielorodzinnych
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Co pewien czas wpływają do Spółdzielni różnego ro-
dzaju wnioski i postulaty dotyczące mniej lub bardziej 
zasadnych oczekiwań naszych mieszkańców. Wszystkie 
wystąpienia są wnikliwie analizowane z uwzględnieniem 
aktualnych przepisów prawa, a także norm społecznych 
i  zwyczajowych. Większość z takich wniosków realizowa-
na jest bezzwłocznie lub odkładana w czasie. Mam tu na 
myśli przede wszystkim sytuacje, gdy realizacja oczekiwań 
mieszkańców przekracza bieżące możliwości finansowe, 
dlatego musi być uwzględniona w rocznych planach Spół-
dzielni. Zdarzają się również takie prośby, których realizacja 
budzi wątpliwości, a czasem z różnych przyczyn okazuje 
się niemożliwa.

Za przykład może posłużyć zauważalna co pewien 
czas inicjatywa części mieszkańców występujących do 
Spółdzielni z prośbą o montaż metalowej kraty mającej 
odgrodzić korytarz piwniczny. Wprawdzie takie dodatko-
we zabezpieczenia spotkamy w części budynków spół-
dzielczych, to jednak warto omówić zasadność, a przede 
wszystkim sposób finansowania wykonania kolejnych tego 
typu „ulepszeń”.

Na wstępie należałoby stwierdzić, że sam montaż 
kraty nie w pełni stoi w sprzeczności z  przepisami pra-
wa, o ile dostęp do odgrodzonej powierzchni będą mia-
ły wszystkie uprawnione osoby. Paradoksalnie nie będą 
to wyłącznie mieszkańcy posiadający w takim korytarzu 
swoje piwnice tzw. pomieszczenia przynależne do lokali 
mieszkalnych, ale wszyscy właściciele lokali wchodzących 
w  skład danej nieruchomości. Wynika to wprost z prze-
pisów obowiązującego prawa, które nakazują zapewnić 
każdemu mieszkańcowi równy dostęp do wszystkich 
części wspólnych nieruchomości. Przypomnę, że częścią 
wspólną jest cała powierzchnia budynku z wyłączeniem 
lokali mieszkalnych i  piwnic przynależnych. Jeżeli grupa 
mieszkańców odgrodzi „swój” korytarz kratą, wyłączona 
w ten sposób część dalej pozostanie powierzchnią wspól-
ną. Tak mówią przepisy, jednak w praktyce czasem trudno 
podważyć zasadność odgrodzenia korytarza piwniczne-

go, który jest np. notorycznie zanieczyszczany przez bliżej 
nieokreślonego sprawcę. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że  w  zdecydowanej większości nieruchomości 
spółdzielczych główne drzwi do piwnicy są zamykane na 
klucz. Oznacza to, że dostęp do korytarzy piwnicznych 
mają wyłącznie mieszkańcy danego budynku lub klatki 
schodowej i jeżeli ktoś dopuszcza się zanieczyszczania 
piwnic to nie jest to osoba obca. Napiętnowany powinien 
być zatem sam czyn niedozwolony stanowiący w świetle 
prawa wykroczenie.

Być może montaż kraty rozwiązałby problem w tym 
konkretnym miejscu, jednak można się spodziewać, że 
taki sam problem wystąpi w innej części piwnicy. Warto 
dlatego przyjrzeć się dokładniej kto i z jaką częstotliwo-
ścią tam przebywa, aby w wyniku częstych kontroli spró-
bować ustalić lub przynajmniej wypłoszyć sprawcę zanie-
czyszczeń.

Moim zdaniem odgradzanie jednych mieszkańców 
od drugich kratą nie znajduje społecznego uzasadnienia, 
jednak gdy staje się to konieczne pozostaje pytanie kto 
i z jakich środków powinien to  finansować. Oczywiście 
nie ma możliwości, aby indywidualne, będące wynikiem 
subiektywnych ocen potrzeby grupy osób były finanso-
wane ze środków całej nieruchomości. W końcu krata słu-
żyłaby wyłącznie osobom mającym piwnice w odgrodzo-
nym korytarzu. Przypomnę, że co do zasady ze środków 
wpłacanych na fundusz remontowy mogą być finanso-
wane przede wszystkim remonty już istniejącej struktury 
budynku lub działania modernizacyjne służące ogółowi 
mieszkańców.

Z tego właśnie powodu montaż kraty odgradzającej 
korytarz piwniczny powinien być w  całości sfinansowany 
przez zainteresowane osoby. Oczywiście czynność taka 
musi być uzgodniona wcześniej z zarządcą nieruchomości, 
w tym wypadku Spółdzielnią Mieszkaniową.

Krzysztof Krzysztoń

Montaż dodatkowej kraty w korytarzu piwnicznym

O ELEKRTYKU
Elektryka prąd nie tyka.
To taka maksyma.
Znam jednego – poszedł z prądem.
I dobrze się trzyma.

NA ZŁODZIEJA
Nikt go nie ruszał.
Więc po co ruszał?

DEMOKRACJA PO POLSKU
Demokracja w Polsce
to do siebie ma,
że z upartego osła
zrobić może lwa.

POLIGLOTA
Kilkoma językami
podobno władał.
Co z tego, gdy po ludzku
z nikim się nie dogadał.

FRASZKI Leszek Wójtowicz
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Zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni pod koniec 
ubiegłego roku rozpoczęty został proces sukcesywnego 
odświeżania ścian korytarzy piwnicznych. Roboty pole-
gające na białkowaniu ścian wykonywane są systemem 
gospodarczym przez pracowników Spółdzielni w ramach 
działalności Zakładu Konserwacji. Tego typu prace ma-
larskie zostaną wykonane w całych zasobach Spółdzielni 
i będą prowadzone na poszczególnych osiedlach w kolej-
ności wynikającej z numerów administracyjnych budyn-
ków. Aktualnie Zakład Konserwacji zakończył malowanie 
korytarzy piwnicznych w budynkach o numerach Oboźna 
3, 7, 9, 13, 19, 21 i 23. 

Rozpoczęcie prac malarskich poprzedza uporządko-
wanie zlokalizowanej w piwnicach instalacji elektrycznej 
oraz innych przewodów będących własnością np. opera-
torów telekomunikacyjnych. Przed przystąpieniem do ma-
lowania wykonywanego metodą natryskową przy użyciu 
agregatu powierzchnia ścian zostaje oczyszczona i odku-
rzona. O planowanych pracach administracja osiedla za-
wiadamia mieszkańców z kilku dniowym wyprzedzeniem 
apelując o zabezpieczenie (w razie konieczności) otworów 
przez które mogłyby ulec ubrudzeniu farbą rzeczy znajdu-
jące się w  komórkach lokatorskich. Zabezpieczenie folią 
drzwi piwnicznych oraz kłódek należy do  obowiązków 
pracowników Spółdzielni. 

Kompleksowe białkowanie korytarzy piwnicznych jest 
nowym elementem dbałości o części wspólne nierucho-
mości, który mam nadzieję spotka się z pozytywną oceną 
mieszkańców naszej Spółdzielni. W wyniku pokrycia wyko-
nanych w przeważającej części z szarej cegły murów białą 
powłoką malarską korytarze piwniczne stają się jaśniejsze 
i bardziej estetyczne. 

Krzysztof Krzysztoń

Zakład Konserwacji działający w ramach struktury organi-
zacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej świadczy usługi odpłatne 
na rzecz właścicieli mieszkań oraz innych podmiotów gospo-
darczych (np. wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez 
naszą spółdzielnię) wykonując następujące prace: 

   wymiana kuchenek oraz piecyków gazowych,
   wymiana zaworów wraz z modernizacją instalacji ga-

zowej,
   naprawa oraz wymiana instalacji wodnej wewnątrz lo-

kalu,
   konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń: wanien, 

mis ustępowych, desek sedesowych, płuczek ustępo-
wych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami 
oraz bateriami,

   usuwanie niedrożności przewodów odpływowych – 
kanalizacyjnych od urządzeń sanitarnych w lokalu do 
pionów zbiorczych,

   naprawa i wymiana osprzętu elektrycznego, wymia-
na bezpieczników instalacji elektrycznej i gniazd bez-
piecznikowych,

   dokonywanie napraw bieżących stolarki okiennej 
i drzwi balkonowych,

   naprawa ościeży i wymiana skrzydeł drzwiowych wej-
ściowych wewnętrznych w obrębie lokalu i pomiesz-
czeń przynależnych,

   wymiana oraz naprawa zamków w skrzynkach podaw-
czych,

   koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów,
   wycinka oraz przecinka pielęgnacyjna drzew i krzewów,
   karczowanie pni drzew.

Realizacja usług następuje po wcześniejszym pisem-
nym wystąpieniu zainteresowanej osoby lub zgłoszeniu 
telefonicznym w administracji osiedlowej. Usługę zamó-
wić można również bezpośrednio w Zakładzie Konserwa-
cji nr tel. 84 639 20 29. 

Andrzej Cwenk

Remont malarski
korytarzy piwnicznych

Spółdzielcze usługi

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, właści-
ciele lub zarządcy budynków mieszkalnych zgodnie z art. 62 
ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane zobowiązani są do 
sprawdzenia, co najmniej raz w roku, stanu technicznego in-
stalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). W naszej Spółdzielni przegląd 
instalacji gazowej w każdym budynku mieszkalnym dokony-
wany jest raz w roku przez uprawnionych pracowników Zakła-
du Konserwacji. Przegląd przewodów kominowych przepro-
wadzany jest zgodnie z warunkami technicznymi budynków 

tj. raz w roku przez uprawnioną firmę kominiarską. Przegląd 
kominiarski polega na dwukrotnym czyszczeniu przewodów 
spalinowych oraz jednokrotnym czyszczeniu przewodów 
wentylacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkal-
nych użytkownik (właściciel) mieszkania powinien udostępnić 
zarządcy budynku lokal w celu dokonania przeglądu stanu 
technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych 
oraz w celu usunięcia ewentualnie stwierdzonych podczas 
przeglądu nieszczelności instalacji gazowej. Dbając o bez-
pieczeństwo naszych mieszkańców musimy zwrócić uwagę 

Przypominamy o bezpieczeństwie
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na fakt, że coraz częściej pracownicy Spółdzielni dokonujący 
przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej, napotykają 
na utrudniony dostęp do instalacji gazowej ze względu na jej 
zabudowę (płyty karton – gips, panele, meble kuchenne). Za-
wsze trzeba pamiętać, że ewentualne stwierdzenie wycieku 
gazu na instalacji gazowej w mieszkaniu, wiąże się z koniecz-
nością demontażu zabudowy w celu usunięcia nieszczelności. 
Apelujemy do mieszkańców, aby przy dokonywaniu remon-
tu mieszkań kierowali się nie tylko estetyką mieszkania, ale 
przede wszystkim bezpieczeństwem przebywania w nim. 
Wielu mieszkańców dokonuje zmian na instalacji gazowej bez 
informowania o tym fakcie Spółdzielni. Zdarza się, że prace 
na instalacji gazowej wykonywane są przez osoby, które nie 
posiadają stosownych uprawnień w tym zakresie. Po prze-
prowadzonych pracach „fachowcy” nie dokonują sprawdze-
nia szczelności instalacji gazowej i podłączeń urządzeń ga-
zowych. Trzeba zaznaczyć, że niekontrolowany wyciek gazu 
o odpowiednim stężeniu, w połączeniu z powietrzem stanowi 
mieszaninę wybuchową. Wystarczy zapalenie światła lub uży-

cie urządzenia elektrycznego, a może dojść do dramatyczne-
go w skutkach wybuchu. 

Gaz ziemny jest bezpiecznym paliwem, jeżeli przy jego 
stosowaniu przestrzegane będą podstawowe zasady:

   instalacja gazowa jest szczelna – udostępnienie mieszka-
nia w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji ga-
zowej i urządzeń gazowych,

   urządzenia gazowe utrzymywane są w odpowiednim sta-
nie technicznym,

   przestrzegane są zalecenia pokontrolne,
   nie są dokonywane samowolne przeróbki i naprawy insta-

lacji gazowych,
   nie są zaklejane kratki wentylacyjne.

Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców na-
szych zasobów, apelujemy do Państwa:

Dbajmy o nasze zdrowie i dobytek. 
Niech wiadomości o ludzkich tragediach dopływające do 

nas z mediów, będą jedynie osobistą przestrogą dla każdego 
użytkownika instalacji gazowej. Justyna Pańczyk

Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” działający przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego działa nadal 
bardzo aktywnie. Jesteśmy grupą tworzoną głównie przez mło-
dzież. Chcemy pomagać, mamy to głęboko wpisane w naszą 
naturę. Każda pora roku niesie za sobą inną wartościową moty-
wację do pomagania drugiemu człowiekowi. Wiosna, czas bu-
dzącej się przyrody, słońca czas otwartych okien i... może serc? 
To pora szczególna. Spragnieni ciepła i kontaktu z naturą, wy-
chodzimy z domów. Ławki na osiedlu wreszcie się przydają. Ale 
czy dla wszystkich? Czy chory sąsiad sam potrafi zejść ze scho-
dów, by dojść do niej i usiąść? Może trzeba mu pomóc?

Wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, który potrzebuje 
pomocy, to nasz bezwzględny obowiązek. Obowiązek, który 
przynosi wiele korzyści zarówno osobie będącej w potrzebie jak 
i tej pomagającej. Nasze osiedle jest naszym domem, bądźmy 
więc wyczuleni na samotność naszych sąsiadów. Nie pozwól-
my, aby ktokolwiek czuł się samotny i opuszczony. Tam gdzie 
nie dotrze wolontariusz, dotrzyjmy sami. Wolontariat uczy po-
stawy służebnej wobec drugiego człowieka. Wolontariat może 
być także sposobem na samotność, wypełnienie wolnego cza-
su dla osób będących na emeryturze.

W związku z powyższym zapraszamy osoby o otwartych 
sercach do współpracy.

Maria Typiak

„Każdy ma coś – co może dać innym”

20 tysięcy złotych i biżuterię wartą 3 tys. złotych stra-
ciła 74-letnia mieszkanka Zamościa, po tym jak 
zadzwoniła do niej fałszywa córka. Kobieta roz-
paczliwym głosem poprosiła matkę o pożyczkę kil-

kudziesięciu tysięcy złotych na bankowe formalności. Starsza 
pani chcąc wspomóc córkę w tarapatach przekazała niezna-
jomemu gotówkę i kosztowności którymi dysponowała. Kie-
dy po kilku godzinach skontaktowała się z prawdziwą córką, 
okazało się, że ta do niej nie dzwoniła i nie prosiła o pożyczkę. 
O oszustwie 74-latka powiadomiła policję.

Do zdarzenia doszło około południa. Wówczas 74-letnia za-
mościanka odebrała telefon. W słuchawce usłyszała zapłakany 
głos kobiety, łudząco podobny do głosu jej córki. Kobieta przeko-
nywała, że pilnie potrzebuje 40 tysięcy złotych na bankowe for-
malności. Jak twierdziła, znajoma z banku bez wiedzy kierownika 
założyła jej lokatę na lepszych warunkach i za chwilę ma mieć 

kontrolę. W związku z taką sytuacją należy natychmiast wpłacić 
brakującą gotówkę. 74-latka poruszona opowieścią zdecydowa-
ła się wspomóc córkę. Nie miała jednak żądanych 40 tys. złotych. 
Kurierowi który zgłosił się po odbiór pieniędzy przekazała 20 tys. 
złotych oszczędności i biżuterię wartą 3 tysiące złotych. Kilka go-
dzin po jego wyjściu kobieta skontaktowała się z prawdziwą cór-
ką. Wówczas wyszło na jaw, że padła ofiarą oszustów. O zdarzeniu 
74-latka powiadomiła policję.

Mundurowi poszukują oszustów i po raz kolejny apelują 
o rozwagę w kontaktach z osobami, które proszą nas o po-
życzkę. Pamiętajmy, że oszuści na swoje ofiary najczęściej wy-
bierają osoby starsze i samotnie zamieszkujące. Bazują na ich 
łatwowierności i dobrym sercu. Aby nie stać się ich ofiarą przy-
pominamy o zasadzie ograniczonego zaufania względem ob-
cych. Apelujemy również do rodzin i bliskich starszych osób, 
aby uczulać je na takie bądź podobne sytuacje. Pamiętajmy 
aby w sytuacji otrzymania telefonu z prośbą o pożyczkę, skon-
taktować się z osobą za którą podaje się rozmówca i upewnić 
się czy rzeczywiście takiej pomocy potrzebuje.

podinsp. Joanna Kopeć oficer prasowy KMP w Zamościu

Apel Policji
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Oczyszczanie organizmu na wiosnę
Żyjemy w chłodnym klimacie. Mała ilość słońca, mniej ru-

chu, mniej przebywania w zimie na powietrzu oraz jedzenie 
ciężkostrawnych i kalorycznych potraw powodują niedotle-
nienie i  zanieczyszczenie organizmu. W medycynie chińskiej 
wiosna jest najlepszym okresem do przeprowadzenia kuracji 
oczyszczającej. Należy podnieść zasób energetyczny organi-
zmu poprzez ciepłe posiłki, rozgrzewające napoje aby rozgrzać 
wątrobę, żołądek, śledzionę, gdyż wychłodzona wątroba nie 
będzie w stanie wykonać skomplikowanych procesów życio-
wych bo oczyszczanie z toksyn zostanie zablokowane. Do sta-
rych, skutecznych, ludowych leków odtruwających wątrobę 
należą soki z warzyw i owoców oraz kiszonki. Najbardziej ener-
getycznym, jest świeży sok z buraków oraz kwas buraczany. 
Kwas buraczany sporządzamy w słoju z obranych, umytych i po-
krojonych w plastry buraków, które zalewamy lekko osoloną, 
przegotowaną i ostudzoną wodą. Do słoja dodajemy 3-4 ząbki 
czosnku oraz 2-3 plastry selera. Po 4 dniach zlewamy gotowy 
kwas buraczany do butelek a pozostałe buraki ponownie zale-
wamy w/w solanką i po 4 dniach uzyskujemy nowy kwas. Kwas 
jest bardzo smaczny i zalecany w kuracji oczyszczającej przez 
dr. Ewę Dąbrowską w Radawie k/Jarosławia. Po podgrzaniu 
można go pić jako barszczyk. Soki szybko uzupełniają niedobo-
ry witamin i minerałów w codziennym odżywianiu. Nie należy 
łączyć soków owocowych z warzywnymi lecz pić je oddzielnie. 
Dla soków warzywnych bazą może być zawsze sok z marchew-

ki, a połączony z kawałkiem selera, buraka, kilku liści kapusty 
/1szklanka soku dziennie/ dostarcza prawie wszystkich skład-
ników odżywczych, oczyszcza krew i działa odchudzająco. Soki 
należy pić powoli i na czczo pół godziny przed jedzeniem lub 
2 godziny po jedzeniu. Warto jadać kiszone warzywa: kiszoną 
kapustę, ogórki i inne. Kiszona kapusta jest bardziej wartościo-
wa niż sztucznie pędzone „nowalijki”. Smaczną surówką jest 
kiszona kapusta z dodatkiem cebuli, marchewki i oleju. Udo-
wodniono, że kiszone warzywa przywracają równowagę kwa-
sowo-zasadową w organizmie, a jest to warunkiem zdrowia, 
regenerują go po antybiotykoterapii oraz mają silne działanie 
antynowotworowe. Świetnym źródłem witamin i minerałów 
są kiełki z rzodkiewki i rzeżuchy jako dodatek do twarożku, ka-
napek czy sałatek. W zdrowej diecie codziennie na śniadanie 
powinna być owsianka lub kasza jaglana dla osób w każdym 
wieku a nie kanapki.

Owsianka i kasza jaglana mogą być gotowane na wodzie 
z dodatkiem 2-3 jabłek, 2 łyżek rodzynek i cynamonu, bądź też 
innych dodatków. Najskuteczniej oczyszcza organizm krupnik 
z kaszy jaglanej, który też wzmacnia, regeneruje i rozgrzewa. 
Krupnik z kaszy jaglanej: 4  marchewki,1 pietruszka, kawałek 
selera, 1/2 szklanki kaszy jaglanej, 2 l wody, sól i pieprz ziołowy 
do smaku. Gotować około 30 minut, pod koniec dodać posie-
kaną natkę pietruszki i koperek. Należy spożywać ten krupnik 
przez cały dzień.

Takie oczyszczanie warto przeprowadzać co jakiś czas.
Ewa Rogowska

Co pewien czas w mediach słyszymy o postępującym 
wzroście zamożności naszego społeczeństwa. Trudno  takiej 
tendencji zaprzeczyć, jednak ciągle spotykamy osoby żyjące 
w nędzy i ubóstwie. Powodów takiego stanu rzeczy może być 
wiele. Czasem jest to choroba, a w innym wypadku brak pracy 
lub po prostu nieumiejętność radzenia sobie w codziennym 
życiu. Niedostatek  dotyczy głównie ludzi starszych, cierpią-
cych z powodu różnego rodzaju chorób, najczęściej dotknię-
tych dodatkowo samotnością.

Życiowych tragedii nie brakuje również w naszym otocze-
niu, ale często są one skutecznie ukrywane. Wprawdzie istnie-
ją instytucje powołane do udzielania takim osobom pomocy 
rzeczowej i finansowej, ale nie każdy ma odwagę lub śmiałość 
o taką pomoc poprosić. Godząc się z własnym losem osoby 
potrzebujące często natychmiastowego wsparcia zamykają 
się w sobie tracąc jakąkolwiek nadzieję na poprawę material-
nego bytu. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji może okazać 
się nasza społeczna wrażliwość, a przede wszystkim empatia.

Pomoc osobom potrzebującym jest obowiązkiem każdego 
z nas. Możemy to czynić bezpośrednio działając indywidualnie 
lub za pośrednictwem różnego rodzaju organizacji. Wszyst-
ko w tym zakresie wydaje się proste i oczywiste, ale jak pokazuje 
rzeczywistość co jakiś czas słyszymy o osobach żyjących od wie-

lu lat w bardzo trudnych, a często nieludzkich warunkach. Zda-
rza się, że dowiadujemy się tego o naszych sąsiadach, na których 
sytuację życiową nigdy wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.

Przekazanie informacji o zauważonym przypadku niedo-
statku lub po prostu biedy nic nas nie kosztuje. Możemy tego 
dokonać również za pośrednictwem Spółdzielni, która w tym 
zakresie na bieżąco współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Wystarczy, że 
zasygnalizujemy administratorowi osiedla potrzebę przyjrzenia 
się warunkom życia wskazanej przez nas osoby lub rodziny. Pa-
miętajmy, że źródło informacji w takich przypadkach zawsze 
pozostaje anonimowe.

Z pomocy społecznej korzysta w naszym kraju bardzo wiele 
osób. Powinniśmy mieć jednak świadomość, że wsparcie udzie-
lane przez powołane do tego celu instytucje oraz organizacje 
społeczne nie zawsze trafia do osób najbardziej potrzebują-
cych, ale głównie do tych, które o taką pomoc wystąpią. Myśląc 
o pozostałej grupie zasługujących na wsparcie osób przywołuję 
w pamięci przypadek jednego z mieszkańców naszej Spółdziel-
ni, który przez wiele lat żył samotnie w ubóstwie skutecznie 
ukrywając swoją sytuację materialną. Spytany dlaczego nigdy 
nie zwrócił się o pomoc stwierdził, że z pewnością jest wiele 
osób w gorszej niż on sam sytuacji dlatego nie miał sumienia 

Pomagajmy, lub przynajmniej pomóżmy pomóc



Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Rok 18 Nr 1/2016/Marzec

13

o  cokolwiek prosić. Właśnie ten przykład uświadomił mi po-
trzebę bardziej wnikliwej analizy sytuacji materialnej naszych 
mieszkańców, którzy z uwagi na swoją skromność tym mocniej 
zasługują na  wsparcie i pomoc. Być może w naszym sąsiedz-
twie zamieszkuje taka osoba, którą tylko my jesteśmy w stanie 
zauważyć i której tylko my jesteśmy w stanie pomóc. W ten 
sposób mamy okazję potwierdzić słuszność słów wypowiedzia-

nych przez Papieża Jana Pawła II który uważał, że  „Człowiek jest 
wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czy-
nów. Nie ważne jest to co się ma, ale to czym się dzieli z innymi.”

Wierząc tym niezmiernie trafnym słowom wszyscy mamy 
okazję stać się wspaniałymi ludźmi. Jednak to czy z takiej oka-
zji skorzystamy zależy wyłącznie od nas samych.

Krzysztof Krzysztoń

Siłownie na świeżym powietrzu nazywane również ogroda-
mi zdrowia z każdym rokiem zyskują na popularności. Dzieje się 
tak z powodu rosnącej w naszym społeczeństwie świadomości, 
że ruch na świeżym powietrzu połączony z ćwiczeniami siłowy-
mi to najlepsza recepta na zdrowie. Mając na uwadze potrzebę 
aktywności fizycznej młodzieży, dorosłych, a także osób w po-
deszłym wieku władze wielu polskich miast budują siłownie 
plenerowe, inwestując w ten sposób w zdrowie swoich miesz-
kańców. Potrzebę wspierania osób pragnących prowadzić 
zdrowy i aktywny tryb życia dostrzegają również władze naszej 
Spółdzielni. Wyrazem takiej troski była budowa pierwszej w za-
sobach Spółdzielni siłowni na świeżym powietrzu, która została 
usytuowana na osiedlu E. Orzeszkowej przy budynku Oboźna 
19 obok terenów rekreacyjnych. Popularność udostępnionych 
mieszkańcom urządzeń do ćwiczeń spowodowała, że na wnio-
sek mieszkańców osiedla Wiejska powstała kolejna siłownia, 
tym razem zlokalizowana w sąsiedztwie dużego placu zabaw 
dla dzieci, przy budynkach Wąska 1, 3 i 5.

Zaletą siłowni plenerowych wyposażonych w profesjonalne, 
certyfikowane, a przede wszystkim bezpieczne urządzenia do 
ćwiczeń siłowych jest to, że są całkowicie darmowe i dostępne 
dla każdego. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypad-
ku osób stawiających pierwsze kroki na drodze poprawy swojej 
aktywności fizycznej. Mam tu na myśli przede wszystkim osoby 
starsze, lub w podeszłym wieku, dla których ćwiczenia siłowe 
mogą być idealnym uzupełnieniem działań poprawiających 
wytrzymałość fizyczną. Trudno zaprzeczyć, że nawet niewielki 
wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na lepszy stan zdrowia 
i poprawę układu krążenia. Korzystając z siłowni plenerowych 
możemy wzmocnić naszą odporność i kondycję fizyczną popra-
wiając przy okazji koordynację ruchową. Największym atutem 
siłowni plenerowych jest jednak możliwość wykonywania ćwi-
czeń na świeżym powietrzu. Trening siłowy na dworze redukuje 
stres, a obecność zieleni osiedlowej uspokaja i łagodzi nerwy. 
Lepiej dotleniony organizm jest bardziej wytrzymały i szybciej 
redukuje tkankę tłuszczową.

Idea budowy kolejnej siłowni na świeżym powietrzu, two-
rzonej z myślą o osobach starszych aktywowała Zarząd Spół-
dzielni do poszukiwania odpowiedniego terenu na osiedlu 
Planty. Jesienią  ubiegłego roku, przy współudziale Zakładu 
Gospodarki Lokalowej, którego Zarząd sfinansował część urzą-
dzeń do ćwiczeń powstała nowa siłownia dedykowana przede 
wszystkim dla seniorów. Musimy pamiętać, że osiedle Planty 
jest najstarszym w mieście osiedlem budynków wielorodzin-

nych. W  konsekwencji uzgodnień dokonanych przez inicjato-
rów tego projektu, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową im. W. Łukasiń-
skiego w Zamościu, Zakład Gospodarki Lokalowej oraz Zarząd 
Osiedla Planty zdecydowano, że osiedlowa siłownia plenerowa 
zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie miejskich terenów space-
rowo-rekreacyjnych, przy budynkach Peowiaków 66 i 70.

Na wkomponowanej w tereny zieleni osiedlowej siłowni 
ustawione zostały cztery urządzenia. Znajdziemy tutaj „wio-
ślarza”, na którym możemy wzmocnić nogi, ramiona i górne 
partie pleców, a  także „wyciąg górny”, dzięki któremu poza 
plecami wzmocnimy mięśnie barków i ramion. Ćwicząc  na 
„biegaczu” będziemy mogli zredukować tkankę tłuszczową 
wzmacniając przy tym mięśnie nóg i stawów oraz aktywując 
ruchowość bioder i stawów kolanowych. Ćwicząc na urządze-
niu „wyciskanie siedząc” wzmocnimy mięśnie klatki piersiowej 
poprawiając przy okazji naszą wydolność oddechową.

Na pewno część osób zadaje sobie pytanie, w jakim wieku 
można uprawiać sporty i z jaką intensywnością możemy robić 
to bezpiecznie. Oczywiście trening siłowy możemy wykony-
wać w  każdym wieku, jednak jego charakter i intensywność 
powinna być uzależniona od indywidualnych predyspozycji. 
Mam tu na myśli przede wszystkim stan zdrowia oraz stopień 
sprawności fizycznej. Kierując się zasadą, aby ćwiczyć mniej 
intensywnie, ale regularnie, pomału przyzwyczaimy nasz or-
ganizm do wysiłku poprawiając w ten sposób ogólną spraw-
ność i kondycję. Ważne jest przy tym to, abyśmy nie robili ni-
czego na siłę, aby aktywność na świeżym powietrzu stała się 
dla nas formą relaksu i odprężenia. W ten sposób intensywnie 
spacerując, biegając, jeżdżąc na rowerze oraz korzystając z si-
łowni na świeżym powietrzu staniemy się nie tylko zdrowsi, 
ale również bardziej zadowoleni ze swojego życia.

Krzysztof Krzysztoń

Siłownia na świeżym powietrzu „placem zabaw dla seniorów”
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Przetworzona żywność, którą spożywamy na co dzień, nie po-
siada dużej wartości odżywczej. Warto więc zainteresować się pro-
duktami, dzięki którym w łatwy i bezpieczny sposób możemy do-
starczyć organizmowi wielu potrzebnych mu substancji. Czasem aż 
trudno uwierzyć, ile witamin, minerałów, enzymów czy aminokwa-
sów znajduje się w jednym artykule żywnościowym. Wytworzone 
przez Naturę, są bardzo dobrze przyswajalne, a przy tym raczej 
nie ma możliwości ich przedawkowania, czy wystąpienia działań 
ubocznych. Poszczególne składniki takich biokompleksów tworzą 
harmonijną całość i wzajemnie się wspomagają w swoich zada-
niach, które wypełniają w naszym organizmie. Niektóre z tych pro-
duktów spożywamy niemal codziennie, ale poddajemy je obróbce 
cieplnej, niszczącej ich wartość. Inne kupujemy w supermarketach, 
jako żywność przetworzoną, z dodatkiem wielu toksycznych sub-
stancji. A jeszcze inne mogą nam się wydawać zbyt egzotyczne, ale 
z całą pewnością warto je włączyć na stałe do menu, jeśli chcemy 
zachować dobrą kondycję i uniknąć chorób. Opiszę kilka produk-
tów żywnościowych o nieocenionym znaczeniu dla sprawnego 
działania organizmu człowieka.

Żółtko jaja przez złą sławę „bomby cholesterolowej” jest unika-
ne przez wiele osób, szczególnie narażonych na problemy z ukła-
dem krążenia. Na szczęście, na przestrzeni ostatnich lat, opubli-
kowano wyniki wielu dogłębnych badań, które jednoznacznie 
stwierdzają, że strach przed spożywaniem żółtka, nawet w dużych 
ilościach, jest zupełnie nieuzasadniony. Analizy naukowe wskazują 
na korzyści zdrowotne, wynikające z ich włączenia do codziennej 
diety. Oczywiście, jak zawsze, jest w tym pewien „haczyk”. Okazu-
je się, że spożywanie choćby jednego jajka dziennie zakupionego 
w supermarkecie i pochodzącego z hodowli fermowej w krótkim 
czasie doprowadzi nas do gabinetu kardiologa lub nawet szpital-
nego łóżka. Jeśli jednak jajko pochodzi od kury żyjącej na wsi i ży-
wionej naturalnym pokarmem na pewno nie zaszkodzi nikomu, 
nawet osobom przestrzegającym diety ze względu na miażdżycę. 
Spożywanie nawet kilku takich jajek z całą pewnością nie jest nie-
bezpieczne, a co więcej, w połączeniu z dużymi dawkami Witaminy 
C, jest w stanie nawet odwrócić procesy arteriosklerozy wg odkryć 
Prof. Linusa Paulinga. Istnieją metody leczenia pacjentów, którzy 
ulegli rozległym poparzeniom, poprzez podawanie im nawet 30 
żółtek dziennie i nie zaobserwowano, aby miało to wpływ na po-
ziom cholesterolu. Istnieją jeszcze dwa warunki, aby jajko „wyszło 
nam na zdrowie”. Otóż musi być ono albo całkiem surowe, albo 
ugotowane na miękko (ok. 3 min.) z całkowicie płynnym żółtkiem 
i nie powinno się go solić. Nie jest wskazane także jedzenie białka 
i żółtka jednocześnie. Lęk przed salmonellozą jest także nieuzasad-
niony, jeśli przestrzegamy zasady wyparzenia jajka poprzez zanu-
rzenie go we wrzątku na kilkanaście sekund. Osoby, które pomimo 
tego boją się jedzenia żółtka na surowo, mogą spożywać jaja prze-
piórcze, które zawsze są sterylne. W czasach, kiedy w sklepach bra-
kowało słodyczy, dzieci i dorośli „kręcili” sobie kogel-mogel i jakoś 
nie przypominam sobie, aby ktoś z moich znajomych rozchorował 
się z tego powodu. Bardzo popularną przystawką w restauracjach 
i domach był tatar... Niestety, mocno ścięta jajecznica, usmażona 

na maśle lub boczku, czy jajko ugotowane na twardo, także jako 
dodatek do makaronu czy ciasta, z całą pewnością podniesie nam 
poziom cholesterolu i przyniesie szkodę naszemu organizmowi, za-
miast oczekiwanych korzyści. Żółtko jaja jest niezastąpione w die-
cie ze względu na zawartość prawie wszystkich niezbędnych czło-
wiekowi składników odżywczych. 

Pyłek kwiatowy, zebrany przez pracowite pszczoły, jest wspa-
niałym produktem odżywczym także dla człowieka. Można w nim 
znaleźć ponad 200 różnych minerałów, witamin, aminokwasów, 
enzymów itd., a wszystko to „z gwarancją” doskonałej przyswajal-
ności. Nie jest wskazany jedynie dla osób uczulonych na produkty 
pszczele. Poza tym z jego dobrodziejstw mogą korzystać wszyscy. 
Jest szczególnie polecany kobietom w ciąży, szybko rosnącym 
dzieciom i osobom starszym, a także rekonwalescentom, anemi-
kom, ludziom wykonującym ciężką pracę fizyczną jak i intelektu-
alną lub narażonym na długotrwały stres. Dawka terapeutyczna 
może wynosić od 3 do 10 łyżeczek rozpuszczonych w przegoto-
wanej i schłodzonej wodzie z dodatkiem łyżeczki miodu. Miksturę 
taką przygotowujemy wieczorem, a wypijamy ją następnego dnia 
zaraz po przebudzeniu, przez chwilę trzymając w ustach każdy 
łyk. Osoby wyczerpane nerwowo lub cierpiące na depresję mogą 
dodać do tego jeszcze od 5 do 20 kropel propolisu (pod warun-
kiem, że nie cierpią na poważną chorobę nerek). Taka kuracja może 
trwać maksymalnie do 2 miesięcy, po czym należy zrobić co naj-
mniej taką samą przerwę. Można także przyjmować profilaktycznie 
łyżeczkę pyłku codziennie. W miarę możliwości finansowych, war-
to także korzystać z dobrodziejstw innego produktu pszczelego, 
a mianowicie mleczka pszczelego, które pod pewnymi względami 
przewyższa swoją wartością odżywczą nawet pyłek.

Spirulina, czyli mikroskopijne, niebieskie algi zdobywają coraz 
większą rzeszę zwolenników w naszym kraju. Nie ma w tym nic 
dziwnego, ponieważ łyżeczka sproszkowanej spiruliny z powie-
dzeniem zastępuje tabletkę multiwitaminową. Ostrożnie powinny 
ją stosować jedynie osoby będące na diecie bezsolnej, ponieważ 
zawiera stosunkowo dużo sodu. Można ją wymieszać przed wy-
piciem z wodą, dowolnym sokiem czy tak „modnymi” w ostatnim 
czasie smoothie. Lepiej zażywać ją w stanie sproszkowanym, po-
nieważ wytworzone z niej tabletki całkiem niepotrzebnie zawiera-
ją różne dodatki, z których nie wszystkie są obojętne dla zdrowia. 
Podobne właściwości posiada inna alga – chlorella, która pomaga 
usunąć z organizmu wyjątkowo szkodliwe metale ciężkie, którymi 
nasze środowisko jest przesycone.

Komosa ryżowa, pomimo swojej dość wysokiej ceny, także po-
winna się znaleźć w diecie osób dbających o stan swojego zdro-
wia. Zawiera wiele cennych aminokwasów i składników mineral-
nych. Jest ona pozbawiona glutenu, którego szkodliwość została 
już dawno udowodniona. Gluten i podobne mu białka zawierają 
niestety wszystkie zboża, które są składnikami „chleba naszego po-
wszedniego”, a do tego praktycznie 100% pszenicy jest zmieniona 
genetycznie przez człowieka. Istnieje już wiele badań, potwierdza-
jących szkodliwość produktów GMO. Komosa ryżowa jest bardzo 
smaczna i można ją przyrządzać na wiele sposobów – na słodko 

Produkty żywnościowe o cudownych właściwościach
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z owocami lub na słono z warzywami; jest też doskonałym dodat-
kiem zagęszczającym do zup.

Trawy zbożowe, takie jak pszeniczna czy jeszcze lepiej jęcz-
mienna, są z kolei bardzo korzystne dla naszego organizmu. Są 
wyjątkowo bogatym źródłem witamin i minerałów, a także chloro-
filu, który posiada zbawienny wpływ na jakość krwi. Można zerwać 
garść zielonych źdźbeł i jeść je jako dodatek do pieczywa, sałatek 
czy 2. dania. Także dostępne w handlu suszone i sproszkowane tra-
wy, zachowują swoje właściwości odżywcze.

Godne polecenia są także jagody goji, które są wyjątkowo bo-
gatym źródłem Witaminy C. Poza tym ich skład jest pełen innych 
witamin, wielu cennych minerałów i aż 18 aminokwasów, co jest 
niezmiernie ważne, ponieważ owoce te zjadamy na surowo. Su-
szenie, w przeciwieństwie do gotowania czy smażenia, nie niszczy 
struktury białek i są one dzięki temu doskonale przyswajane przez 
organizm. Tradycyjne w naszej kuchni produkty białkowe, takie jak: 
mięso, jaja czy nasiona strączkowe są poddawane obróbce ciepl-
nej. Prowadzi to do koagulacji i denaturacji białek, co z kolei utrud-

nia lub całkowicie uniemożliwia organizmowi pozyskanie z nich 
bezcennych aminokwasów.

Bez bardziej szczegółowego opisywania ich chciałbym zare-
komendować następujące produkty: acai – jagody palmy bra-
zylijskiej, które mogą wesprzeć nas w zmaganiach z praktycznie 
każdą chorobą; chia, czyli nasiona szałwii hiszpańskiej; izolat biał-
ka serwatki, który jest w mojej ocenie jedynym korzystnym dla 
zdrowia produktem mlecznym; znane wszystkim, ale niedoce-
niane, siemię lniane; amarantus – zdrowa alternatywa dla zbóż; 
niezwykle odżywcze nasiona konopi.

Na wiosnę cała Przyroda budzi się do życia. Zapotrzebowa-
nie na energię i składniki odżywcze gwałtownie wzrasta. Jest to 
też najlepszy czas na pozbycie się z organizmu wszelkich złogów 
i toksyn. Niewątpliwie pomogą w tym produkty, które opisałem.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę wszyst-
kim Czytelnikom dobrego zdrowia i radości z życia, a także aby 
często spotykali się z życzliwością innych ludzi i byli nieustannie 
obdarowywani miłością przez bliskich. Eryk Janicki

KONKURS „Jak dobrze mieć sąsiada”
Czasami bywają wścibscy, najczęściej jednak są życzliwi, uczyn-

ni i troskliwi. Sąsiedzi na których można polegać, mieszkają obok 
każdego z nas. Sąsiedzka pomoc może mieć różny charakter. Mogą 
to być drobne rzeczy, takie jak zrobienie zakupów czy pomoc w za-
łatwieniu spraw urzędowych oraz te, które wymagają większego 
zaangażowania jak pomoc przy sprzątaniu czy wspólne wyjście. 
Zarząd Spółdzielni postanowił wyróżnić w konkursie „Jak dobrze 
mieć sąsiada” tych najbardziej zaangażowanych w budowanie po-
zytywnych relacji sąsiedzkich.

Regulamin konkursu „Jak dobrze mieć sąsiada” 

ORGANIZATOR
   Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 

Waleriana Łukasińskiego, ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość.
   Konkurs jest organizowany od 30.03.2016 r. do 31.07.2016 r.

IDEA KONKURSU
   Głównym celem konkursu jest zachęcenie mieszkań-

ców do bezinteresownej pomocy sąsiedzkiej i do bu-
dowania pozytywnych relacji między ludźmi mieszka-
jącymi obok siebie.

   Konkurs skierowany jest do mieszkańców Spółdzielni. Celem 
konkursu jest wyłonienie osób zaangażowanych w samopo-
moc sąsiedzką oraz budowanie pozytywnych relacji sąsiedz-
kich.

   Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na wagę relacji sąsiedz-
kich.

ZASADY I WARUNKI KONKURSU
   Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby indywidualne bu-

dujące pozytywne relacje sąsiedzkie, zaangażowane w samo-

pomoc sąsiedzką, a w szczególności na rzecz seniorów, osób 
chorych, samotnych.

   Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przedstawienie krót-
kiej informacji pisemnej o formie pomocy na rzecz sąsiadów, 
imię i nazwisko zgłoszonego oraz jego adres zamieszkania.

   Zgłoszenia mogą być przekazane drogą pocztową, e-mailem, 
lub zgłoszone osobiście do Spółdzielni pokój nr 17.

KOMISJA KONKURSU
   Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Kon-

kursu, a w szczególności dokonania oceny zgłoszeń oraz wy-
łonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. 
W skład Komisji wejdą osoby reprezentujące: Zarząd Osiedla, 
Administracje Osiedla, oraz Dział Organizacji i Zatrudnienia. 

   Członkowie Komisji dokonają oceny wniosków oraz przyznają 
wyróżnienia.

   Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pamiątkowych 
dyplomów oraz nagród nastąpi podczas trwania XX Pikniku 
Rodzinnego dn. 28.08.2016 r.

   Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stro-
nie internetowej oraz w magazynie spółdzielczym „Nasz Dom”

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane 

w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia najlepszych 
zgłoszeń i przyznania nagrody.

   Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane, 
przechowywane i przetwarzane zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, nr 1182).
Informacji na temat konkursu udziela Dział Organizacji i Za-

trudnienia pokój nr 17, tel. 84 638 03 34.
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Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia 2016 r. w Klubie Seniora „Pogodnej Jesieni” 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, z udziałem 
dzieci ze świetlicy osiedlowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy 
ul. Peowiaków. Na tę okoliczność dzieci przygotowały program 
artystyczny oraz kolorowe laurki.
Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Nie zabrakło 
też skromnego poczęstunku przygotowanego przez seniorów.

Wspólne kolędowanie
W dniu 22.01.2016 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 
28 odbyło się kolejne spotkanie międzypokoleniowe pn. „Wspól-
ne kolędowanie”. Ten piękny zwyczaj wspólnego kolędowania 
podtrzymuje tradycje, integruje pokolenia i zbliża ludzi. 
W spotkaniu międzypokoleniowym udział wzięli: zaproszeni 
goście, mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wykonawcy 
pięknych polskich kolęd i pastorałek: uczniowie z Zespołu Szkół 
Podstawowych Nr 3, wychowankowie Środowiskowego Ogniska 
TPD, seniorzy z klubu seniora  „U Waleriana” i „Pogodnej Jesieni”, 
a także chór Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Walentynki w Klubie
W dniu 3 lutego seniorzy z Klubu Seniora „U Waleriana” obchodzili 
święto zakochanych. Kilkunastoosobowa grupa utalentowanych 
artystycznie seniorów przygotowała część artystyczną o tematy-
ce miłosnej. Romantyczna i miła atmosfera była dowodem na to, 
że Walentynki można obchodzić w każdym wieku.

Spotkanie z cyklu „Ciekawy człowiek”
W dniu 24 lutego w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 28 
mieliśmy przyjemność gościć Pana Jacka Podkościelnego. Pan Ja-
cek Podkościelny z zawodu jest nauczycielem geografii, z zamiło-
wania pasjonatem turystyki, organizatorem i uczestnikiem wielu 
wypraw trekingowych, zdobywcą wielu szczytów między innymi 
Araratu, Kilimandżaro. Tematem spotkania było „Powitanie z Afry-
ką”. Podczas spotkania podzielił się z uczestnikami swoimi wraże-
niami z wyprawy do Afryki. Opowiedział o ciekawych przygodach 
i towarzyszącej mu adrenalinie w pokonywaniu kolejnych wyzwań.
Następne spotkanie z Panem Jackiem Podkościelnym odbędzie 
się w kwietniu b.r., na które serdecznie zapraszamy. 

XVI Zawody Modeli Balonów „O Puchar 
Prezydenta Miasta Zamość”
W dniu 12.03.2016 r. na Rynku Wielkim odbyła się XVI edycja 
Okręgowych Zawodów Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze 
„O Puchar Prezydenta Miasta Zamość”. Organizatorem zawo-
dów była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego 
i Aeroklub Ziemi Zamojskiej. 
Kierownikiem Zawodów był Andrzej Niezgoda instruktor Mode-
larni przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.

Loty modeli balonów oceniał sędzia główny zawodów Jan Jaku-
bowski. Przez kilka godzin ponad dachami zamojskiej starówki, 
unosiły się barwne czasze balonów. W zawodach wzięło udział 
dziewiętnastu uczestników. 
W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajęła Aleksandra 
Mynarczuk, drugie miejsce zdobył Tymoteusz Dybel, trzecie miej-
sce przypadło Kamilowi Czopowi. Wszyscy zdobywcy czołowych 
miejsc to modelarze z pracowni modelarskiej działającej przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu. 
W ocenie jury w klasyfikacji zespołowej zwyciężyła drużyna 
Modelarska przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łuka-
sińskiego w Zamościu, która jednocześnie zdobyła puchar prze-
chodni Prezydenta Miasta Zamość.
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Zawody były 
jednocześnie eliminacjami do Balonowych Mistrzostw Polski dla 
Młodzików pn. „Mały Puchar Gordona-Bennetta”, które odbędą się 
w kwietniu 2016 r. we Włocławku.

wydarzeń kulturalnych 2016 r.
Przegląd

W tym cyklu będziemy chciały, zwrócić szczególną uwa-
gę  na książkę i historię jej powstania. Dzieje drukarstwa euro-
pejskiego, od wynalazku druku poprzez szereg późniejszych 
osiągnięć, które przyczyniły się do jej rozpowszechniania. 
Ważnym elementem naszych działań będzie wystawa or-
ganizowana z okazji 225. rocznicy konstytucji, dzięki której 
przypomnimy naszym czytelnikom o historii Konstytucji 
3-go Maja. W ramach zajęć bibliotecznych organizowane 
będą konkursy plastyczne i zabawy. 

„Vivat Konstytucja” – wystawa z okazji
225. rocznicy konstytucji (15.04 – 15.05.2016) 

02. 04.2016 r. – „Wiele kultur, jedna opowieść” zajęcia biblio-
teczna z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
09.04.2016 r. – „Wiosenne dekoracje” – zajęcia plastyczne
16.04.2016 r. – „Zapachniała wiosną Ziemia”– zajęcia biblio-
teczne z okazji Światowego Dnia Ziemi
23.04.2016 r. – „Książkowa lista przebojów” z okazji Świato-
wego Dnia Książki i Praw Autorskich – zajęcia biblioteczne 
30.04.2016 r. – „Powrót ptaków” – zajęcia biblioteczne

zaprasza dzieci w wieku 6-14 lat na zajęcia 
biblioteczne w ramach spotkań w cyklu:

„Piątki w bibliotece”
Spotkania będą realizowane

p.t. „Święto książki”

Książnica Zamojska
im. St. Kostki Zamoyskiego, Filia Nr 2, ul. Wiejska 17


