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Zgodnie z treścią ustawy prawo 
spółdzielcze spółdzielnie funkcjonują 
w powszechnym obrocie 
gospodarczym w oparciu przepisy 
tej ustawy, zarejestrowanego 
statutu oraz innych ustaw.

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu jest zobo-
wiązana poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu 
przez niezależnego biegłego rewidenta. Istotne informacje 
na temat sprawozdania finansowego zawiera raport uzu-
pełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. 
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. badała firma Aures – 
Audyt z Kraśnika.

W opinii biegłego rewidenta czytamy „sprawozdanie fi-
nansowe we wszystkich istotnych aspektach:

   przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istot-
ne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej 
jednostki na 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku 
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku 
do 31 grudnia 2015 roku,

   sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspek-
tach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej usta-
wie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podsta-
wie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

   jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi-
nansowego przepisami i statutem Spółdzielni”

W dniach od 6.06-10.06.2016 r. odbywały się poszcze-
gólne części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, 
które zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

Zgodnie ze statutem Spółdzielni § 35 pkt. 5 Walne Zgro-
madzenie Członków podjęło uchwałę nr 4 w sprawie po-
działu nadwyżki bilansowej za 2016 r. Treść wymienionej 

uchwały umieszczono w niniejszej gazetce w materiale do-
tyczącym Walnego Zgromadzenia Członków.
1. Tabela w dalszej części artykułu przedstawia przychody 

i koszty oraz wynik na pozostałej działalności Spół-
dzielni uzyskany w 2015 r. i przeznaczony do podziału 
jako nadwyżka bilansowa.
Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na dzień 

31.12.2015 r. jest ujemny i wynosi (-) 437 366,18 zł z tego:
– koszty do rozliczenie (wynik ujemny) 

(-) 695 457,69 zł (41 nieruchomości)
– przychody do rozliczenia (wynik dodatni) 

(+) 258 091,51 zł (15 nieruchomości)

2. Wynik na pożytkach z nieruchomości wspólnych za 
2015 r. wynosi brutto 74 362,43 zł (opłaty za lokale 
użytkowe, reklamy, dzierżawę terenów, dodatkowe 
piwnice). Wynik uzyskany z pożytków podlega opodat-

Absolutorium dla finansów Spółdzielni
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kowaniu podatkiem dochodowym. Po opodatkowaniu, 
pożytki z nieruchomości wspólnych w kwocie 60 233,86 
zł – zostały zgodnie z uchwałą Walnego zgromadzenia 
przeznaczone na finansowanie kosztów poszczegól-
nych nieruchomości w 2016 r.

3. Koszty obsługi zasobów 
Na 2015 r. planowano koszty obsługi zasobów (admi-

nistracji osiedlowych) w wysokości 519 539,16 zł – koszty 
poniesione w 2015 r. wyniosły 473 988,46 zł (wykonane zo-
stały w 91,23% planu rocznego). 

Koszty obsługi zasobów rozliczane są na poszczególne 
grupy lokali w stosunku do wielkości sprzedaży zewnętrz-
nej a następnie kwota przypadająca na lokale mieszkalne 
rozliczana została w stosunku do powierzchni użytkowej 
lokali mieszkalnych. 

Za 2015 r. koszty obsługi zasobów rozliczone na lokale 
wyniosły odpowiednio:

   osiedle Peowiaków – 0,29 zł/m2 pu lokali miesięcznie
   osiedle Kilińskiego i Orzeszkowej – 0,10 zł/m2 pu lokali 

miesięcznie
   osiedle Wiejska, Szwedzka, Lubelska - 0,10 zł/m2 pu lo-

kali miesięcznie
   pawilonach Sezam, Hetman, Smyk – 2,84 zł/m2 pu lokali 

miesięcznie
4. Koszty osiedlowe 

W planie na 2015 r. zakładano koszty osiedlowe na po-
ziomie 382 829,80 zł, z czego:

   Koszty w wysokości 68 985,39 zł miały zostać sfinan-
sowane opłatami wnoszonymi za dzierżawę terenów 
osiedlowych

   Koszty w wysokości 313 844,41 zł – do rozliczenia na 
nieruchomości.
Za 2015 r. koszty osiedlowe wyniosły 332 516,80 zł, co sta-

nowi 86,86% wartości planowanej. Wpływy z opłat za dzier-
żawę terenów osiedlowych wyniosły 71 848,82 zł – wykona-

ne w 104,15%. Koszty rozliczone na nieruchomości to kwota 
260 667,98 zł – co stanowi 83,06% planu. Koszty osiedlowe 
w przeliczeniu na 1m2 pow. użytkowej wyniosły 0,10 zł.
5. Działalność społeczno-kulturalna

Koszty za 2015 r. 260 117,51 zł.
Rozliczono:

– z opłatami członków (ekspl. zasobów) – 116 479,30 zł.
– przychody zewnętrzne – 15 863,71 zł. 
– z wyniku Spółdzielni – 127 774,50 zł.

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działal-
ności społeczno-kulturalnej są opłaty eksploatacyjne wno-
szone przez członków Spółdzielni. W 2015 r. obciążenie 
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości kosztami 
działalności społeczno-kulturalnej wynosi 0,05 zł/m2 pu. 
miesięcznie. Koszty remontów świetlicy przy ul. Orzesz-
kowej 28 wpłynęły na osiągnięcie wyniku ujemnego na 
tej działalności. Nadwyżka kosztów została sfinansowana 
z pożytków z pozostałej działalności Spółdzielni. 
6. Fundusz remontowy

Przychody funduszu remontowego w 2015 r. zostały 
wykonane w 99,65% planu rocznego. Przychody z tytułu 
odpisu podstawowego od lokali mieszkalnych zostały wy-
konane w 99,93% planowanych na 2015 r.

   Koszty remontów wykonano w 90,56% i wyniosły 3 580 
374,26 zł. 

   Na dzień 31.12.2015 r. fundusz remontowy wykazał sal-
do ujemne (–) 3 948 279,46 zł. Po uwzględnieniu kredy-
tu w wysokości 4 759 161,75 zł środki do wykorzystania 
wynoszą 810 882,29 zł. 
W latach następnych Spółdzielnia będzie nadal realizo-

wała w miarę posiadanych środków na funduszu remon-
towym remonty elewacji, remonty kapitalne dachów, wy-
mianę stolarki okiennej co wpływa na obniżenie kosztów 
eksploatacji (zużycia energii cieplnej) jak również poprawi 
wygląd estetyczny osiedli. W celu docieplenia budynków 

Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty 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 Utrzymanie ośrodka w Suścu 2 382,00 2 943,33 561,33

6 Pozostała sprzedaż 312,02 3 158,54 2 846,52

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

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

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

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

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

Pozostała działalność brutto (1-11) 1 969 894,78 2 771 061,23 801 166,45

12 Podatek dochodowy 163 995,00

13 Wynik netto 637 171,45
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Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego w 2016 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łuka-
sińskiego na posiedzeniu w dniu 13.04.2016 roku podjął 
uchwałę nr 4/2016 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
w terminie 06.06.-10.06.2016 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 
2/2016 Walne Zgromadzenie podzielone zostało na VI czę-
ści. Wzorem lat ubiegłych I część Walnego Zgromadzenia 
odbyła się na osiedlu Planty. VI ostatnia część Walnego Zgro-
madzenia, która jednocześnie była częścią podsumowującą 
wszystkie wyniki głosowań odbyła się na osiedlu Reymonta, 
Szwedzka Brzozowa, Lubelska. Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej podjęło uchwały w sprawach:
1. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 

2015 r.
2. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzor-

czej za 2015 r. 
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
4. podziału nadwyżki bilansowej
5. uchwalenia zmian w statucie Spółdzielni
6. zbycia nieruchomości lokalowej przy ul. Brzozowej 26 A
7. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykona-

nia obowiązków w 2015 r.
8. wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię 

Mieszkaniową w obradach zjazdu przedkongresowego 
Krajowej Rady Spółdzielczej, w osobach:
1) Kutyła Adam
2) Nizioł Jerzy 
W toku przeprowadzonej dyskusji zgłoszono następu-

jące wnioski: 
I część: osiedle Planty 
1. Wystąpić do Policji i Straży Miejskiej o efektywne patro-

lowanie osiedla szczególnie w okolicy baraków i porach 
nocnych

2. Poczynić działania w kierunku wykonania monitoringu 
na osiedlu Planty

II część: osiedle Lubelskie Przedmieście, Kilińskiego
1. Rozważyć możliwość odnowienia klatek schodowych 

w budynku mieszkalnym przy ul. Sadowa 4

mieszkalnych, Spółdzielnia planuje zaciągnięcie na ten cel 
kolejnych kredytów w PKO. Spółdzielnia poszerza swoją 
działalność o zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. 
Dużo uwagi i wysiłku przywiązujemy do stwarzania wa-
runków sprzyjających rozwojowi działalności kulturalnej, 
wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych. W dalszym ciągu realizować będziemy plan utrzy-
mania i konserwacji zieleni osiedlowej przyjęty na 2012 r. 
i lata kolejne. Cały wysiłek organizacyjny i techniczny zosta-

2. Prowadzić działania edukacyjne w celu zapoznania 
spółdzielców ze statutem Spółdzielni

3. Wystąpić do Pana Prezydenta Miasta Zamość o prze-
prowadzenie remontu chodnika przy ul. Ciepła 1

III część: osiedle E. Orzeszkowej – Oboźna 
1. W miarę możliwości finansowych wymienić wykładzinę 

na klatkach schodowych w blokach przy E. Orzeszko-
wej 13, 17, 22

2. Docenić gospodarzy terenu sprzątających w miarę moż-
liwości finansowych, wymienić wykładzinę na klatkach 
schodowych na osiedlu poprzez przyznanie dodatkowej 
premii, jak również pracowników administracji

3. W miarę możliwości finansowych wymienić piony wod-
no – kanalizacyjne w bloku przy ul. Orzeszkowej 13

4. W miarę możliwości finansowych przeprowadzić re-
mont parkingu przy ul. Orzeszkowej 3

5. Dołożyć starań w celu wykonania koszenia traw przy 
jednym bloku w ciągu jednego dnia bez rozkładania 
pracy na kilka dni

IV część: budynek mieszkalny w Radecznicy przy ul. 
Parkowej 2
1. Przeprowadzić wymianę kratek plastikowych na kratki 

metalowe
V część: członkowie oczekujący; nie odbyła się z powo-
du braku frekwencji 
VI część: osiedle Reymonta, Szwedzka-Brzozowa, Lu-
belska
1. W miarę możliwości finansowych wykonać remont, 

zmianę kolorystyki elewacji budynków położonych 
przy ul. Wąskiej 20 i Wiejskiej 13

2. Rozważyć możliwość modernizacji placu zabaw na 
osiedlu Szwedzka

3. W miarę możliwości finansowych wykonać malowanie 
klatek w bloku przy ul. Lubelskiej 36 a

4. Zwiększyć ilość tabliczek na osiedlu Wiejska „Posprzątaj 
po swoim psie”.

Janina Wojtas

nie skierowany na utrzymanie zasobów w należytym stanie 
technicznym i estetycznym. Nadrzędnym celem Spółdzielni 
na najbliższe lata jest profesjonalne zarządzanie zarówno 
nieruchomościami własnymi jak i wspólnotami mieszkanio-
wymi, zgodnie z obowiązującym prawem, prowadząc wła-
ściwą gospodarkę i odpowiednią eksploatację.

Stanisława Dziaduszek Jerzy Nizioł
Główny Księgowy Prezes Zarządu
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Budynki mieszkalne, których w zasobach Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu jest 99, wypo-
sażone są w instalację centralnego ogrzewania zasilaną 
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z umową nr 4/2006 
Dostawca ciepła, obecnie Veolia Wschód sp. z o. o., w okresie 
obowiązywania umowy gwarantuje dostawę ciepła na za-
sadach określonych przez Prawo Energetyczne. W zasobach 
spółdzielczych ze względu na sposób pobierania ciepła 
z sieci ciepłowniczej budynki podzielone są na grupy tary-
fowe. Budynków, do których ciepło dostarczane jest z wę-
złów indywidualnych tzn. węzłów cieplnych obsługujących 
jeden obiekt oraz stanowiących własność sprzedawcy i bę-
dących w jego eksploatacji, należą do grupy taryfowej MC.2 
jest 26 szt. Do tej grupy należą m. in. budynki: Peowiaków 
2, Peowiaków 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80A i 80B, Ciepła 1, 
Orzeszkowej 5, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Piłsudskie-
go 15, 15a, Sadowa 4, Kilińskiego 3a oraz Piłsudskiego 10D. 
Budynków, do których ciepło dostarczane jest z grupowych 
węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i bę-
dących w jego eksploatacji, należą do grupy taryfowej MC.3 
jest 5 szt. Do tej grupy należą m. in. budynki: Peowiaków 
58, Piłsudskiego 31, 33, 35, Lubelska 36A. Odbiorców (bu-
dynków), do których ciepło dostarczane jest z grupowych 
węzłów cieplnych, które wraz z zewnętrznymi instalacjami 
odbiorczymi stanowią własność sprzedawcy i są przez niego 
eksploatowane należą do grupy taryfowej MC.4 jest 68 szt. 
Do tej grupy należą m. in. budynki: Peowiaków 18, 38, 50, 56, 
60, 62, 64, Ciepła 4 i 6, Oboźna 3, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 
27A, 29, 31, Orzeszkowej 3, 11, 13, 15, 17, 19, 22, Kamienna 
1, 3, 7, Kilińskiego 7, 31, 42, Piłsudskiego 10 i 14, Redutowa 2 
i 4, budynki na osiedlu Reymonta (Wiejska), Szwedzka-Brzo-
zowa i budynek Lubelska 36.
Podstawę obliczania należności wynikających z tytułu 
dostarczania ciepła stanowią:
	dla opłat stałych – wielkość zamówionej mocy cieplnej 

ustalona dla poszczególnych budynków indywidualnie,
	dla opłat zmiennych – ilość ciepła według wskazań ukła-

du pomiarowo-rozliczeniowego, czyli ciepłomierza za-
montowanego w każdym budynku (węźle cieplnym). 

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie 
lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Za-
mościu” mieszkańcy wnoszą opłaty za centralne ogrzewa-
nie, na które składają się opłaty stałe płacone przez 
mieszkańców w okresie 12 miesięcy oraz opłaty zmienne 
płacone przez sezon grzewczy, czyli 7 miesięcy (paździer-
nik – kwiecień). Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewa-
nia dokonuje się na poszczególne budynki (węzły cieplne) 
w oparciu o rzeczywiste koszty wynikające z faktur za do-
stawę energii cieplnej.

Sezon grzewczy 2015/2016 w naszych zasobach rozpoczął 
się 01.10.2015 r., a zakończył się 05.05.2016 roku. Trwał 217 
dni i miał średnią temperaturę + 4,20C. Poprzedni sezon 
grzewczy 2014/2015 trwał 218 dni i miał średnią tempera-
turę + 4,40C. Sezon 2015/2016 był sezonem bardzo podob-
nym do sezonu 2014/2015 zarówno pod względem śred-
niej temperatury zewnętrznej, jak i czasu trwania. W tabeli 
nr 1 zestawiono średniomiesięczne temperatury zewnętrz-
ne w sezonie 2014/2015 i 2015/2016. 

Tab. 1 Średniomiesięczne temperatury zewnętrzne w sezonie 2014/2015
i 2015/2016

Całkowite zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych w se-
zonie grzewczym 2015/2016 wyniosło 98 363,24 GJ i było 
wyższe o 41,03 GJ, czyli o 0,04% w porównaniu ze zuży-
ciem ciepła za poprzedni sezon grzewczy 2014/2015, które 
wyniosło 98 322,21 GJ. 
Średnie zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych w se-
zonie 2015/2016 było takie samo jak w sezonie 2014/2015 
i wyniosło 0,46 GJ/m2, mimo niższej średniej sezonowej 
temperatury zewnętrznej.
O energochłonności budynku decyduje wiele czynników 
m. in.: wielkość przegród przezroczystych, geometria bu-
dynku, rozwiązania konstrukcyjne i izolacyjność przegród 
budowlanych, system wentylacji powietrza, zysk ciepła 
z promieniowania słonecznego, czyli właściwe usytuowa-
nie budynku względem stron świata oraz zysk ciepła byto-
wego, który zależy od ilości osób zamieszkujących budy-
nek i rodzaju urządzeń wydzielających ciepło. 
W budynkach istniejących na poprawę energochłonno-
ści ma wpływ przede wszystkim ocieplenie budynku oraz 
regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki termo-
modernizacji zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło bu-
dynku. W mieszkaniach wyraźnie odczuwalny jest wyższy 

Miesiąc

Średniomiesięczne 
temp. zewn.

w sezonie grzewczym 
2014/2015

Średniomiesięczne 
temp. zewn.

w sezonie grzewczym 
2015/2016

X 10,2 oC 7,12 oC
XI 5,45 oC 5,38 oC
XII 0,62 oC 3,27 oC
I 0,87 oC - 3,55 oC
II 0,63 oC 3,56 oC 
III 4,67 oC 4,11 oC
IV 8,46 oC 9,73 oC

Średnia 
temp. 

w sezonie
+ 4,4 oC + 4,2 oC

Sezon grzewczy 2015/2016
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komfort cieplny, co z kolei prowadzi do przykręcania zawo-
rów termostatycznych w mieszkaniach, a tym samym do 
oszczędności energii cieplnej. Dla lepszego zobrazowania 
korzyści wynikających z termomodernizacji budynków na 
wykresie poniżej przedstawiono zużycie ciepła przed i po 
dociepleniu w odniesieniu do powierzchni użytkowej bu-
dynku – GJ/m2 w budynkach docieplonych w 2015 roku.
 
Rys. 1 Zużycie ciepła przed i po ociepleniu w odniesieniu do powierzchni 
użytkowej budynku – GJ/m2.

Termomodernizacja budynku powoduje spadek zapotrze-
bowania na ciepło, co skutkuje możliwością zmniejszenia 
kosztów stałych (zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej). 
W sezonie 2015/2016 w budynkach mieszkalnych zmniej-
szono moc cieplną o 40 kW i od 01.10.2015 r. wynosi 17 003 
kW. W tabeli nr 2 zestawiono budynki, w których zmniej-
szono moc cieplną od 01.10.2015 r.
W 2016 roku również planowane jest zmniejszenie mocy 
cieplnej w budynkach, w których prowadzone są prace ter-
momodernizacyjne.
W sezonie grzewczym 2015/2016 cena ciepła nie uległa 
zmianie (ostatnia podwyżka 01.10.2014 roku). Po prze-
prowadzonej analizie zużycia energii cieplnej z uwzględ-
nieniem obowiązujących cen energii cieplnej w poszcze-
gólnych budynkach (węzłach) zostały zmienione od 
01.10.2015 roku stawki opłaty zmiennej wnoszone przez 
mieszkańców według zasad:
	zmniejszenie stawki opłaty zmiennej o 0,10 zł/m2 w 12 

budynkach (węzłach),
	zwiększenie stawki opłaty zmiennej o 0,10 zł/m2 w 9 bu-

dynkach (węzłach),

	zwiększenie stawki opłaty zmiennej o 0,05 zł/m2 w 9 bu-
dynkach (węzłach).

Poniżej zestawiono maksymalne, minimalne i średnie wiel-
kości opłat zaliczkowych w sezonie grzewczym 2015/2016:
	opłata stała wnoszona przez 12 miesięcy

max. 1,18 zł/m2/m-c (Peowiaków 64)
min. 0,49 zł/m2/m-c (Lubelska 36A)
śr. 0,91 zł/m2/m-c

	opłata zmienna wnoszona przez 7 miesięcy
max. 4,67 zł/m2/m-c (Peowiaków 60)
min. 2,41 zł/m2/m-c (Lubelska 36 W-3)
śr. 3,61 zł/m2/m-c

	Średnia opłata zaliczkowa (stała + zmienna) przeliczona 
na 12 miesięcy:
max. 3,90 zł/m2/m-c
min. 1,89 zł/m2/m-c
śr. 3,02 zł/m2/m-c

Z porównania kosztów centralnego ogrzewania za okres 
maj 2014 – kwiecień 2015 i maj 2015 – kwiecień 2016 wy-
nika, że w 57 budynkach naszych zasobów koszty w sezo-
nie 2015/2016 były niższe, a 57 budynkach były wyższe od 
kosztów poniesionych w sezonie 2014/2015. Po rozliczeniu 
wnoszonych zaliczek i ponoszonych kosztów na centralne 
ogrzewanie w okresie I – IV.2016 r. wynika, że nadpłaty za 
centralne ogrzewanie występują w 50 węzłach (44%), a do-
płaty w 64 węzłach cieplnych (56%). 
Największe zwroty za centralne ogrzewanie występują 
w budynkach: Wspólna 18, Peowiaków 58, J. Piłsudskiego 
31, Peowiaków 62, Wspólna 12, Peowiaków 60, Wspólna 
8, J. Piłsudskiego 35. Z kolei największe niedopłaty wy-
stępują w budynkach: Kilińskiego 42 w-2, w-3, Wiejska 7, 
Kamienna 3. 
Sezon grzewczy 2015/2016 rozpoczął się awarią w wymien-
nikowni W – 12 (przy budynku E. Orzeszkowej 11), która 
spowodowała brak ogrzewania w dniach 02-06.10.2015 r. 
w budynkach: Orzeszkowej 13, 17 i 22, Piłsudskiego 19, Cie-
pła 4 i 6. Ponadto w sezonie grzewczym 2015/2016 wystą-
piły również awarie sieci ciepłowniczej:
	w dniach 16-18.12.2015 r. awaria przyłącza ciepłowni-

czego do budynku Oboźna 9 (brak ogrzewania w bu-
dynkach: Oboźna 3, 7, 9, 13, 19), 

	w dniu 10.03.2016 r. awaria na osiedlu Wiejska (brak 
ogrzewania w budynkach: Wiejska 3, 7, 9, 11, 13; Wąska 
16, 18, 20 i J. Piłsudskiego 67),

L.p. Adres Nr

Moc cieplna 
obowiązująca od 
dnia 01.10.2014 r. 

/kW/

Moc cieplna 
obowiązująca od 
dnia 01.10.2015 r. 

/kW/

Wartość korekty
 /kW/

1 Kilińskiego 31 70 65 5
2 Wąska 3 235 210 25
3 Wspólna 18 85 75 10

Razem 390 350 40

Tab. 2. Zestawienie budynków podlegających zmniejszeniu zamówionej mocy cieplnej od 01.10.2015 r.
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	w dniach 06-07.04.2016 r. awaria przyłącza ciepłowni-
czego na osiedlu Wiejska (brak ogrzewania w budyn-
kach: Wiejska 11 i Wiejska 13),

	w dniu 06.04.2016 r. awaria pompy w wymiennikowni 
W – 88 (brak ogrzewania i ciepłej wody w budynkach na 
osiedlu Szwedzka - Brzozowa),

	w dniu 13-14.04.2016 r. prace na sieci ciepłowniczej 
(brak ogrzewania w budynkach: Kamienna 1, 3, 7 i Kiliń-
skiego 7).

W związku z awariami urządzeń i sieci ciepłowniczych, któ-
rych skutkiem był brak ogrzewania mieszkań, Spółdzielnia 
zgodnie z obowiązującą umową, wystąpiła do Dostawcy 
ciepła o udzielenie bonifikaty do centralnego ogrzewania. 
Nasi mieszkańcy z budynków objętych awariami otrzymali 
łącznie 3 353,59 zł (brutto) upustu z tytułu wstrzymania do-
starczania energii cieplnej.
W trakcie sezonu grzewczego nie odnotowano awarii na 
wewnętrznych instalacjach centralnego ogrzewania. Pod-
czas okresu rozruchu wystąpiły usterki związane z koniecz-
nością częstego odpowietrzania instalacji c.o., zgłaszane 
do Administracji Osiedlowych i Działu Eksploatacji usuwa-
ne były w trybie niezwłocznym, t.j. nie później niż w ciągu 
kolejnego dnia od zgłoszenia.
System dostawy ciepła był sterowany w sposób racjonalny 
na podstawie średniodobowych temperatur z poprzed-
niego dnia. Parametry czynnika grzewczego kontrolowa-
ne były przez cały sezon grzewczy w losowo wybranych 
budynkach poprzez codzienny monitoring parametrów 
czynnika grzewczego prowadzony przez Administrację 
Osiedlową oraz Dział Eksploatacji. 

Na podstawie analizy zużycia ciepła w poszczególnych bu-
dynkach w ostatnim sezonie grzewczym wynika, że najwięk-
sze możliwości do oszczędzania ciepła posiadają mieszkańcy 
budynków o dobrej izolacyjności cieplnej i w tym kierunku 
należy podejmować działania mające na celu racjonalizację 
zużycia ciepła. W związku z powyższym należy:
	Inwestować w zadania energooszczędne, które elimi-

nują straty ciepła i zapewniają racjonalną gospodarkę 
energią cieplną – ocieplanie przegród budowlanych 
(ściany, stropy nad ostatnią kondygnacją), wymiana 
stolarki.

	Kontynuować prace związane z modernizacją instala-
cji centralnego ogrzewania – wymiana podpionowych 
zaworów grzybkowych na automatyczne regulatory 
różnicy ciśnień i przepływu, w/w pracami należy objąć 
w pierwszej kolejności budynki o wysokim stopniu zu-
życia ciepła.

	Kontynuować kontrolę parametrów czynnika grzew-
czego poprzez codzienny monitoring parametrów 
czynnika grzewczego prowadzony przez Administrację 
Osiedlową i Dział Eksploatacji. 

	Obniżać zamówioną moc cieplną budynków po pod-
jęciu działań termomodernizacyjnych lub po zrówno-
ważeniu instalacji centralnego ogrzewania pod warun-
kiem istnienia możliwości technicznych. 

	Prowadzić edukację mieszkańców w zakresie racjonal-
nego korzystania z ciepła poprzez artykuły umieszcza-
ne w spółdzielczej gazetce „Nasz Dom”.

Justyna Pańczyk

W ostatnich tygodniach w całych zasobach Spółdzielni 
była przeprowadzana kompleksowa likwidacja tabliczek 
zakazujących wyprowadzania psów na tereny zielone. Za-
stąpiły je nowe przypominające o obowiązku posprzątania 
po swoim psie. Zmiana treści widniejącej na tabliczkach jest 
konsekwencją ogólnopolskiej dyskusji w sprawie bezpod-
stawnego ograniczania praw właścicieli zwierząt domo-
wych. Taką dyskusję zapoczątkowały stanowiska kolejnych 
instancji Sądu Administracyjnego badającego zgodność 
z prawem uchwały podjętej przez radnych małego mia-
steczka Wołowa. Temat ten był już wcześniej opisywany na 
łamach niniejszego magazynu ukazując absurdalność swo-
bodnej, często zbyt dosłownej interpretacji wyroków sądów.

Przypomnę, że w treści przywołanej uchwały zawarty 
został całkowity zakaz wprowadzania zwierząt domowych 
do obiektów użyteczności publicznej oraz na tereny pla-
ców gier i zabaw, piaskownic dla dzieci i kąpielisk. W tej 
sprawie ostatecznie wypowiedział się Naczelny Sąd Admi-

nistracyjny stwierdzając, że Rada Miasta Wołowa nie miała 
kompetencji do wprowadzania takiego zakazu. Ponadto 
Sąd wyraził opinię, że w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, zakaz wprowadzania zwierząt 
na dane tereny jest środkiem nadmiernie ograniczającym 
swobodę poruszania się i przebywania w określonym miej-
scu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym wła-
ścicielom zwierząt domowych. 

Temat natychmiast podchwyciły ogólnopolskie media 
przedstawiając sensacyjną uchwałę jako zapowiedź likwi-
dacji wszystkich zakazów dotyczących np. wyprowadzania 
psów. W artykułach prasowych informujących o rewolucyj-
nym rozstrzygnięciu NSA często pomijano fakt, że wyrok 
nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Co ważniejsze, 
odnosi się do obiektów użyteczności publicznej, do  któ-
rych z pewnością nie możemy zaliczyć terenów prywat-
nych, a takimi są zasoby Spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych. W wywołanej dyskusji warto jednak zwrócić uwagę 

Edukacja zamiast zakazów
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na wyrażoną przez NSA opinię odnoszącą się krytycznie 
do nadmiernego ograniczania prawa swobodnego poru-
szania się właścicieli zwierząt. Kluczowym jest tutaj użyte 
przez organ określenie „nadmierne”, które można interpre-
tować jako „ponad przeciętne”, a nawet „nieuzasadnione”. 
Taka interpretacja nie wyklucza tworzenia zakazów wpro-
wadzania zwierząt wszędzie tam, gdzie takie ograniczenie 
jest zasadne, a czasem nawet niezbędne.

Absurdem byłoby całkowite i kompleksowe zakazywa-
nie wprowadzania zwierząt do parków, na skwery lub tereny 
zieleni miejskiej, jednak trudno sobie wyobrazić, aby takie 
zakazy likwidować w przypadku kąpielisk i placów zabaw dla 
dzieci. Nikt nie jest w stanie skutecznie posprzątać po swo-
im psie, który załatwił potrzeby fizjologicznie do wody lub 
piaskownicy w której bawią się małe dzieci. Interpretując, 
a w zasadzie wprowadzając w życie opinię Naczelnego Sądu 
Administracyjnego warto kierować się zdrowym rozsądkiem 

oraz przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci.
W wywołanej medialnie dyskusji zbyt mało mówi się 

o faktycznych powodach tworzenia ograniczeń w wyprowa-
dzaniu zwierząt domowych. Pozostawiane na naszych traw-
nikach przez psy  ekskrementy zniechęcają do korzystania 
z terenów zieleni osiedlowej. Pomimo ogromnej poprawy 
w tym zakresie wciąż pozostaje grupa właścicieli zwierząt 
uchylająca się od obowiązku sprzątania np. po swoim psie. 
Trudno jest taką postawę zrozumieć, a jeszcze trudniej zaak-
ceptować. Gdyby zwolennicy praw zwierząt walczący o likwi-
dację zakazów wyprowadzania psów równie zaciekle walczy-
li o wypełnianie obowiązku sprzątania po swoich pupilach, 
opisywany w tym artykule problem sam by się rozwiązał.

Do niedawna w zasobach naszej Spółdzielni zakazem 
wprowadzania psów objęte były place zabaw dla dzieci oraz 
częściowo tereny zieleni osiedlowej. Ograniczenia w wypro-
wadzaniu zwierząt na trawniki tworzone były wyłącznie na 
wniosek mieszkańców. Najczęściej podnoszonym argumen-
tem była potrzeba stworzenia miejsc wolnych od odchodów 
odzwierzęcych, które zanieczyszczały obuwie i wydzielały 

nieprzyjemny zapach, uciążliwy szczególnie latem. Miesz-
kańcy akceptowali takie rozwiązanie ponieważ ograniczania 
były miejscowe, a zdecydowana większość terenów Spół-
dzielni była dostępna dla posiadaczy zwierząt domowych.

Fala ogólnopolskiej dyskusji wywołanej wyrokiem NSA 
dotarła również do naszej Spółdzielni. Argumenty obu stron 
sporu o interpretację postanowień Sądu zostały wnikliwie 
przeanalizowane przez Zarząd naszej Spółdzielni. Biorąc 
pod uwagę stan prawny i faktyczny, a przede wszystkim po-
trzeby i oczekiwania mieszkańców Zarząd Spółdzielni podjął 
decyzję o całkowitej likwidacji tabliczek zakazujących wy-
prowadzania zwierząt na tereny zielone. Tą decyzją Zarząd 
Spółdzielni podzielił opinię Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego uznając, że ograniczenie wprowadzania zwierząt 
domowych na trawniki może zostać uznane za nadmierne. 
Byłoby tak, gdyby właściciele czworonogów wypełniali obo-
wiązek sprzątania po swoich podopiecznych. Aby tak się sta-

ło dotychczasowa treść tabliczek została zastąpiona nową, 
przypominającą o obowiązku sprzątania po swoim psie.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni postanowił pozosta-
wić zakaz wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw. 
W tym wypadku uznano, że taki zakaz nie jest nadmiernym 
ograniczeniem praw właścicieli zwierząt. Zdaniem Zarzą-
du Spółdzielni potrzeba izolacji przed obecnością zwie-
rząt miejsc zabaw małych dzieci, głównie piaskownic, jest 
w pełni uzasadniona, a nawet konieczna.

Pozostaje mieć nadzieję, że taka interpretacja opisywa-
nego orzeczenia NSA znajdzie akceptację wśród mieszkań-
ców naszej Spółdzielni. Mam tu na myśli przede wszystkim 
właścicieli zwierząt domowych, którzy otrzymali większą 
swobodę poruszania się po spółdzielczych terenach zie-
lonych. W zamian oczekuje się od wszystkich właścicieli 
czworonogów sumienności w wypełnianiu obowiązku 
sprzątania np. po swoim psie. Mają o tym przypominać 
nowe tabliczki ustawione w całych zasobach Spółdzielni.

Krzysztof Krzysztoń
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Kontenery na odzież używaną stały się 
naturalnym elementem naszego krajobrazu.
Mieszkańcy chętnie z nich korzystają, 
ponieważ w każdym domu znajdą się 
niepotrzebne tekstylia, które szkoda wyrzucić 
na śmietnik. Korzystając z takiego pojemnika 
pozbywamy się z domu zbędnej odzieży 
najczęściej z przeświadczeniem, że robimy 
to na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Ponieważ na temat dalszego losu odzieży wrzu-
canej do tego typu pojemników krąży wiele przedziwnych 
historii postaram się wyjaśnić okoliczności dotyczące funk-
cjonowania kontenerów na  odzież używaną. Warto wspo-
mnieć, że pierwsze pojemniki na tekstylia stawiał w 2006 
roku prywatny przedsiębiorca, któremu Polski Czerwony 
Krzyż użyczył odpłatnie swoje logo. Ta współpraca nie trwała 
jednak długo, a działalność tego oraz kolejnych przedsiębior-
ców liczących na ogromne zyski z darmowej zbiórki odzieży 
używanej nabrała czysto komercyjnego charakteru. Dla po-
zyskania opinii publicznej właściciele pojemników podkre-
ślali swoją charytatywną oraz prospołeczną działalność na 
rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Oczywiście 
w dalszym ciągu głównym celem działalności firm zajmują-
cych się zbiórką tekstyliów było osiąganie zysków ze sprze-
daży odzieży wrzucanej do kontenerów. Zdarzało się, że 
kontenery były ustawiane samowolnie, bez jakichkolwiek 
uzgodnień z właścicielami terenu. Wiele do życzenia pozo-
stawiał również sam sposób oraz częstotliwość opróżniania 
przepełnionych pojemników.

Sytuację na rynku zbiórki odzieży używanej ma szan-
sę uporządkować decyzja Polskiego Czerwonego Krzyża, 

który postanowił zakupić i ustawić na terenie całej Polski 
własne pojemniki opatrzone swoim logo. Tego typu konte-
nery w ilości 18 sztuk zostały ustawione w zasobach naszej 
Spółdzielni w miesiącu kwietniu bieżącego roku. Zgodnie 
z informacją zawartą na stronie internetowej PCK do po-
jemników możemy wrzucać ubrania, pościel, ręczniki, a na-
wet pluszowe zabawki oraz buty połączone w pary.

Dla wielu osób wyda się to niezrozumiałe, ale zbiera-
na odzież i tekstylia nie są przekazywane bezpośrednio 
osobom potrzebującym, lecz poddawane recyklingowi. 

Większość zbieranych 
tekstyliów zostaje prze-
znaczona na cele prze-
mysłowe, np. przero-
biona na czyściwa lub 
materiały do  uszczel-
niania. Rzeczy nadające 
się do dalszego użytku 
zostają odsprzedane do 
sklepów zajmujących się 
handlem odzieżą uży-
waną. Ponieważ PCK nie 
ma logistycznych wa-
runków do  samodziel-
nego prowadzenia takiej 
działalności, zbieranie, 
a następnie recykling 
tekstyliów zlecony został 

specjalistycznej firmie w zamian za wsparcie 
finansowe. Pozyskane w ten sposób przez PCK środ-

ki zostają przeznaczane w całości na działalność statuto-
wą. Mogą to być programy pomocowe dla dzieci z naj-
biedniejszych rodzin, wspieranie chorych, prowadzenie 
programów edukacyjnych czy utrzymanie systemu ratow-
nictwa oraz pierwszej pomocy. Jak informuje na swojej 
stronie internetowej PCK dochody ze sprzedaży teksty-
liów pozyskane w danym województwie są przeznaczone 
na lokalną działalność. Jednocześnie darczyńcy, którzy 
chcą przekazać ubrania, obuwie lub pościel bezpośrednio 
osobom potrzebującym mogą to zrobić dostarczając czy-
ste rzeczy do najbliższego oddziału PCK.

Korzystając z pojemników na używane tekstylia warto 
pamiętać, że takim postępowaniem dajemy wyraz swo-
jej dbałości o środowisko naturalne. W ten sposób zużyta 
i niepotrzebna odzież nie trafia na wysypisko, ale jest w ca-
łości poddawana recyklingowi. Ma to ogromne znaczenie 
szczególnie w dzisiejszych czasach, ponieważ nadmiar 
produkowanych przez człowieka śmieci staje się jednym 
z największych problemów współczesnego świata.

Krzysztof Krzysztoń

Pojemniki na używane tekstylia
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Wspólnota w pętli zadłużenia
Dla wielu wspólnot mieszkaniowych olbrzymim kłopotem są notoryczni dłużnicy. 
Jak ich zdyscyplinować do terminowego płacenia zaliczek?

Michał Wilczyński z wrocławskiej firmy Budotex opo-
wiedział nam o jednej z zarządzanych przez nią wspólnot 
na osiedlu Klecina, w dzielnicy Krzyki. W budynku jest 40 
lokali, w tym osiem użytkowych. – Kiedy przejmowaliśmy 
tę wspólnotę jej sytuacja była dramatyczna. Prawie każ-
dy mieszkaniec był zadłużony od 500 do nawet 13 tys. zł, 
a łączne zadłużenie przekraczało 100 tys. zł – mówi Wil-
czyński. I dodaje, że z powodu zaległości u dostawców 
mediów odcięty został gaz i prąd. W tej sytuacji właściciele 
doszli do wniosku, że muszą spłacić ten dług. Nie oznaczało 
to jednak poprawy kondycji wspólnoty.

– Brak dyscypliny w płaceniu zaliczek na utrzymanie nie-
ruchomości przyczynił się do pogorszenia jej stanu technicz-
nego. Nie wykonywano bowiem żadnych remontów i nie 
prowadzono bieżącej konserwacji – opowiada administrator. 

Właściciele zdecydowali się więc na uchwałę, w której 
ustalili sankcje finansowe wobec zalegających z zaliczkami. 
W grę wchodziły opłata z tytułu wezwania do zapłaty (500 
zł na fundusz remontowy) oraz odsetki za okres opóźnie-
nia. Nie wszystkim to się spodobało, więc sprawa trafiła 
do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Michał Wilczyński 
przyznaje, że ten uchylił sporną uchwałę, bo uznał, że jest 
niezgodna m.in. z Ustawą o własności lokali (art. 25) oraz 
Kodeksem cywilnym. Sąd stwierdził, że wspólnota ma pra-
wo do osiągania pożytków z nieruchomości wspólnej np. 
z reklam, dzierżawy terenu czy oprocentowania lokat. Na-
tomiast nie może czerpać dochodów z dodatkowych ob-
ciążeń właścicieli – taka działalność nie jest wpisana w sta-
tut wspólnoty, czyli zarządzanie nieruchomością wspólną.

Wilczyński podkreśla, że sąd nie uwzględnił sytuacji 
wspólnoty i przesłanek do podjęcia takiej uchwały. Wspól-
nota nie odwoływała się od wyroku, bo nie miała na to 
pieniędzy. W dodatku musiała zwrócić koszty procesu. Co 
działo się dalej? Mieszkańcy podzielili się na dwa obozy: 
dłużników oraz tych, którzy płacili lub starali się na bieżąco 
spłacać swoje zobowiązania. 

– Ten swoisty pat trwa na dobrą sprawę do dzisiaj – mówi 
administrator. I dodaje, że wspólnota regularnie pozywa naj-
większych dłużników i później egzekucjami komorniczymi 
dochodzi swoich pieniędzy. Po wygraniu i wyegzekwowaniu 
jednego długu, konieczne jest zakładanie kolejnej sprawy. 
Pętla zadłużenia doprowadziła do tego, że brakuje pieniędzy 
nawet na zakładanie i prowadzenie kolejnych spraw.

Właściciele chcieli przeprowadzić termomodernizację 
budynku, żeby zmniejszyć wydatki na ogrzewanie. Ale banki 
nie chcą przyznać kredytu, albo proponują bardzo nieko-
rzystne warunki. Michał Wilczyński uważa, że procederowi 
zadłużania się we wspólnotach sprzyjają niskie sankcje dla 
osób niepłacących. - Przyznanie wspólnotom możliwości re-
gulowania kar dla dłużników we własnym zakresie, mogłoby 
okazać się skutecznym narzędziem w tej często nierównej 
walce – twierdzi administrator. – Teraz odzyskanie zaległych 
zobowiązań jest praktycznie niemożliwie i trwa często ca-
łymi latami, co po prostu niekorzystnie odbija się na całej 
wspólnocie mieszkaniowej i jej kondycji finansowej.

MAREK WIELGO
Przedruk: Gazeta Wyborcza, środa 18 maja 2016 r.

Zabudowa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych
Przystępując do remontu mieszkania zastanawiamy się 

czy wykonać zabudowę rur ułożonych w kuchni, w łazien-
ce czy w przedpokoju doprowadzających gaz do urządzeń 
grzewczych typu kuchenka lub piecyk gazowy. Biorąc pod 
uwagę aspekt estetyczny to najlepiej omawianą instalację 
osłonić płytami gipsowymi-kartonowymi lub innym mate-
riałem budowlanym. Co na ten temat przepisy budowlane? 
Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 
Dz. U. nr 75, poz. 690, które mówi: „§ 165. 1. Rozwiązania 
techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokom-
pensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne od-
kształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem 
budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach należy 
prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast 
na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się 
prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnio-
nymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu 

próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, 
niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w któ-
rych są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabro-
nione”. Interpretując powyższe przepisy prawo dopuszcza 
zabudowę instalacji gazowej pod pewnymi warunkami. 
Wymogiem zabudowy rur gazowych płytami gipsowo-kar-
tonowymi jest pełne wypełnienie przestrzeni za płytą wełną 
mineralną ognioodporną. Gwarantuje to brak komór w któ-
rych mógłby zebrać się ewentualnie gaz po wycieku z niesz-
czelnej instalacji, co z kolei nie doprowadzi do ewentualnego 
„wybuchu w ścianie”, gaz wydostanie się wtedy do pomiesz-
czenia gdzie powinien być zainstalowany czujnik gazu (nie 
jest to jednak wymóg, tylko zalecenie). Oczywiście w płycie 
powinny znajdować się otwory wentylacyjne. Decydując się 
na zabudowę bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za 
stan instalacji którą zabudowaliśmy, a w przypadku przecie-
ku gazu musimy we własnym zakresie dokonać demontażu 
zabudowy w celu usunięcia ewentualnej nieszczelności in-
stalacji gazowej. Andrzej Cwenk
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Zadłużenie w spółdzielni a windykacja
Dużym problemem wielu rodzin posiadających lokale 
mieszkalne w zasobach naszej Spółdzielni jest regularne 
i terminowe wnoszenie opłat eksploatacyjnych.
Natomiast dla Spółdzielni regularne wpływy finansowe od 
mieszkańców decydują w dużej mierze o płynności finan-
sowej firmy, pozwalając na bieżące regulowanie zobowią-
zań, w tym w stosunku do dostawców mediów (np. c.o., do-
stawa, wody, wywóz nieczystości stałych) i wykonawców 
zewnętrznych.
Mając na uwadze istotę problemu zadłużenia z tytułu opłat 
Zarząd i Rada Nadzorcza Sp-ni z dużą uwagą analizują pro-
ces windykacji zaległości czynszowych.
Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wskaźnik zadłużenia lo-
kali mieszkalnych osiągnął poziom 6,25% przy zadłużeniu 
w wysokości 1 155 000,61 zł. Zadłużenie pow. 6 m-cy posia-
dało 105 osób na kwotę 650 187,72 zł.
Działania windykacyjne rozpoczynają się gdy dług przekra-
cza wysokość trzymiesięcznych naliczeń opłat. Wówczas 
wysyłane jest pierwsze wezwanie do zapłaty z wyznaczo-
nym terminem płatności. Po otrzymaniu wezwania osoba 
posiadająca zadłużenie powinna zgłosić się niezwłocznie 
do Sp-ni celem ustalenia sposobu i terminu spłaty długu.
Sytuacja materialna wielu członków Spółdzielni i jej miesz-
kańców uniemożliwia bieżące opłacanie czynszu za własne 
mieszkanie. W wielu rodzinach są osoby, które nie mają sta-
łej pracy, część dochodów przeznaczają na leki. Tym człon-
kom umożliwiamy spłatę zaległości w ratach. Uzależnione 
jest to od trudnej sytuacji materialnej, którą należy odpo-
wiednio udokumentować. 
W przypadku braku reakcji dłużnika na wezwanie do zapła-
ty Sp-nia wysyła wezwanie ostateczne lub przedsądowe, 
a po bezskutecznym upływie wyznaczonych terminów Sp-
-nia kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania są-
dowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami sądowymi. 
Istnieje niewielka grupa mieszkańców, która świadomie 
nie reguluje na bieżąco opłat za mieszkanie mimo posiada-
nych możliwości finansowych.
Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.
Na koniec 2015 r. Spółdzielnia posiadała 50 prawomocnych 
tytułów wykonawczych na 4 343 lokali mieszkalnych w za-
sobach mieszkaniowych.
Sądowy Nakaz Zapłaty nie zamyka drogi do zawarcia poro-
zumienia o spłatę długu.
Zawarcie ugody ze Sp-nią chroni przed egzekucją komorni-
czą, zwiększając jednak dług o wspomniane koszty sądowe.
Przy braku dobrowolnej spłaty długu z sądowego nakazu 
zapłaty wyrok jest kierowany do komornika. Dług powięk-

sza się wtedy o dodatkowe koszty adwokackie i komorni-
cze. Jeżeli ta forma zawodzi, wówczas wszczynane są czyn-
ności zmierzające do licytacji z nieruchomości. Aktualnie 
w odniesieniu do 8 osób prowadzone są czynności z nieru-
chomości z wpisanym ostrzeżeniem do księgi wieczystej. 
Ponadto w stosunku do 17 dłużników został dokonany 
wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.
Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą również 
ubiegać się o dodatek mieszkaniowy i zmniejszyć swoje zo-
bowiązania wobec Spółdzielni.
Osoba ubiegająca się o dodatek musi spełnić łącznie trzy 
warunki.
1. Posiadać tytuł prawny do mieszkania

   odrębną własność lokalu mieszkalnego, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokator-
skie prawo do lokalu mieszkalnego, najem lokalu miesz-
kalnego (trzeba mieć zawartą umowę najmu/ użyczenia)

2. Osiągnąć określony dochód
   dochód brutto w gospodarstwie jednoosobowym nie 

może przekroczyć – 1 544,48 zł, zaś w wieloosobowym 
– 1 103,20 zł na każdego członka rodziny.

3. Zajmować lokal o wyznaczonej normatywnej po-
wierzchni użytkowej

   Metraż zajmowanego mieszkania nie może przekro-
czyć odpowiednio:

dla 1 osoby – 35 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), 
czyli nie więcej niż 45,50 m2

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

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

dla 4 osób – 55 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), 
czyli nie więcej niż 71,50 m2

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również oso-
by posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie, po 
wcześniejszym zawarciu ugody ze Spółdzielnią Mieszka-
niową, określającej sposób spłaty zadłużenia. 
Spółdzielnia informuje dodatkowo, że od 01.05.2015 r. 
wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwier-
dzony przez Sp-nię bądź zarządcę budynku zaintereso-
wany składa do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zamościu w budynku Delegatury Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów 3, pok. nr 38.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dodatku miesz-
kaniowego zostaną Państwu udzielone w siedzibie Spół-
dzielni w pokoju nr 15 oraz pod numerem tel. 84 638 03 51. 

A. K.
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Dzień bez śmiecenia
Ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nawet 
zwykłe, pozornie nieistotne, codzienne decyzje 
mają znaczenie? Kto z nas zastanawia się, 
z czego powstaje polar czy wykładzina?
Ilu z nas potrafi odpowiedzieć,
o czym informują symbole umieszczone
na opakowaniach produktów,
które użytkujemy i ma świadomość, 
że oznaczenie ma znaczenie? 

Jak wynika z danych publikowanych przez GUS – produk-
cja odpadów przypadająca na jednego mieszkańca Polski 
z roku na rok wzrasta. Wzrasta również świadomość eko-
logiczna społeczeństwa i ilość odbieranych z gospodarstw 
domowych odpadów segregowanych. Wraz z tym pozy-
tywnym trendem i wzrostem ilości selektywnie zbieranych 
odpadów, następuje spadek ich, jakości. Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że przez niewielkie zaniedbania 
wysiłki dotyczące segregowania mogą pójść na marne. Wy-
rzucenie nieopróżnionego kartonu po mleku do pojemni-
ka z innymi odpadami segregowanymi może spowodować 
niemożliwość ich wykorzystania. Pozostałości po zbitej 
szklance wrzucone do pojemnika na szkło mogą zakłócić 
proces recyklingu całej partii tego surowca. Wyrzucanie 
niezgniecionych butelek i kartonów po płynnej żywności 
zmusza firmy odbierające do wożenia powietrza.
Co możemy zrobić z naszych odpadów?
Na przykład z 35 poddanych recyklingowi butelek PET 
można wyprodukować bluzę polarową.
Odpady szklane mogą być w 100% odzyskane i wykorzy-
stane. Recykling szkła można prowadzić nieograniczoną 
ilość razy. Przeróbka 1 tony szkła pozwala ograniczyć zuży-
cie energii o 25-32%, a wody o 50%, emisję zanieczyszczeń 
powietrza o 14-20%, ilość odpadów przemysłowych o 97% 
oraz ograniczyć emisję CO2 o 300 kg.
Opakowania wielomateriałowe, popularne do soków i mle-
ka, to materiał, który również nadaje się do recyklingu. 
Z masy celulozowej uzyskanej z jednego drzewa można 
wyprodukować aż 12 000 jednolitrowych kartonów, z któ-
rych w procesie recyklingu otrzymamy ponad 300 kg masy 
celulozowej do ponownego wykorzystania przy produkcji 
artykułów papierowych.

Zachęcamy Mieszkańców do zapoznania 
się z 10 ZASADAMI KULTURY SEGREGACJI:

Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz od-
padom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz za-
nieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości 
odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recy-
klingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, 

ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, 
emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemy-
słowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w pro-
cesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w po-
równaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych 
o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu 
miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 
65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed 
wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca 
mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swo-
jego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj, butelki i kartony 
po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu po-
segreguj do odpowiednich worków lub pojemników.
Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznacze-
nia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich 
informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zro-
bione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, 
kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem po-
winny zostać dokładnie opróżnione!
Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzu-
ceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej 
miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielora-
zową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważ-
nie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz 
więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć 
zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla 
Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników 
do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny ro-
dzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, 
butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spo-
wodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło 
opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników 
do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru 
po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papiero-
wych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych kle-
jami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segrego-
wania panujące w Twoim mieście http://www.zamosc.pl/
page/74/zasady–gospodarowania–odpadami–komunal-
nymi.html zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego 
pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowa-
niowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. 
Pamiętaj o oddawaniu do miejsc do tego przeznaczonych 
>PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW< zużytego 
sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, od-
padów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, 
puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpa-
dów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj 
do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Przedruki ze strony: http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/zasady–segregacji/ http://dzienbezsmiecenia.pl Opracowanie – Spółdzielnia
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Problem dewastacji osiedlowych jest jednym z najczęst-
szych tematów podczas dyskusji prowadzonej na zebraniach 
osiedlowych. To negatywne zjawisko generujące obciążające 
mieszkańców niepotrzebne koszty było kilkakrotnie opisywa-
ne na łamach niniejszego magazynu. Przedstawiany był stan 
prawny kwalifikujący dewastację jako wykroczenie oraz spo-
soby przeciwdziałania niszczeniu naszego wspólnego mienia. 
Zamieszczane były liczne apele, które z perspektywy czasu od-
niosły tylko częściowy rezultat. Dewastacje w dalszym ciągu 
mają miejsce, i nic nie wskazuje na to, by bez naszego zdecy-
dowanego przeciwdziałania mogło się to zmienić. 

Zdarza się, że dzięki właściwej postawie świadków tego 
typu zdarzeń udaje się ustalić, a następnie ukarać sprawców de-
wastacji. Skuteczne ukaranie wandali ma dla mieszkańców rów-
nież znaczenie ekonomiczne, ponieważ wydawane w takich 
sprawach wyroki sądów zawierają zobowiązanie do naprawie-
nia wyrządzonej szkody. Niestety tego typu sytuacje to wciąż 
rzadkość, a sprawcy większości uszkodzeń naszego wspólnego 
mienia pozostają anonimowi, a w konsekwencji bezkarni.

Jako przykład przywołam incydent mający miejsce wiosną 
tego roku na osiedlu Planty. W  godzinach popołudniowych 
grupa prawdopodobnie pseudo kibiców przemieszczała się 
między budynkami dewastując kosze i ławki osiedlowe. So-
lidne, metalowe śmietniczki były wielokrotnie kopane, co nie 
mogło pozostać niezauważone przez mieszkańców. Kiedy 
zaczął padać deszcz wandale schronili się w klatce schodo-
wej jednego ze spółdzielczych budynków mieszkalnych, po-
zostając tam co najmniej pół godziny. W tym czasie dokonali 
zniszczenia powłok malarskich ścian. Zachowywali się głośno 
i prowokacyjnie i jak twierdzą świadkowie zdarzenia czuli się 
całkowicie bezkarni. Może tego dowodzić również treść napi-
sów obrażających funkcjonariuszy Policji.

Trudno w to uwierzyć, ale nikt z mieszkańców osiedla nie 
powiadomił Policji lub Straży Miejskiej. A przecież zdarzenie 
miało miejsce w biały dzień na osiedlu budynków wielorodzin-
nych. Wystarczył jeden telefon z informacją o zachowującej się 
niewłaściwie grupie młodzieży, aby przyjazd patrolu miejskich 
służb porządkowych uchronił nasz wspólny majątek przed 
dewastacją. Warto  zwrócić uwagę, że niszczone było mienie 
wspólne, a nie prywatne. Uważam, że nie jest to przypadek. 

Wandale mają pełną świadomość społecznej obojętności, którą 
testują niszcząc mienie publiczne, czyli jak uważa część społe-
czeństwa niczyje. Zdają sobie sprawę, że dewastując prywatny 
majątek np. ustawione na parkingu samochody reakcja społe-
czeństwa byłaby zupełnie inna.

Musimy mieć jednak świadomość, że brak zdecydowanego 
przeciwdziałania dewastacji z  czasem potraktowane zostanie 
przez wandali jako przyzwolenie na dokonywanie poważniej-
szych wykroczeń, a nawet może przestępstw. Dzieje się tak 
w dzielnicach, w których niszczenie wspólnego mienia jest na 
porządku dziennym i nikt już na nie nie zwraca uwagi.

Aby tego uniknąć nie możemy przechodzić obojętnie wo-
bec przypadków naruszeń prawa, bez względu czy nas dotyczą, 
czy nie. W czasach, gdy niemal każdy ma telefon komórkowy na-
tychmiastowe zawiadomienie Policji lub Straży Miejskiej umoż-
liwi złapanie sprawcy np. dewastacji na tzw. gorącym uczynku. 
Pamiętajmy, że dzwoniąc na telefony alarmowe nie musimy 
podawać swojego nazwiska dokonując zgłoszenia całkowicie 
anonimowo. Co ważniejsze istnieje możliwość sprawdzenia 
skuteczności reakcji Policji lub Straży Miejskiej w sytuacji, gdy 
taką interwencję uznamy za niewłaściwą lub niewystarczająco 
skuteczną. Możemy tego dokonać osobiście, lub za pośrednic-
twem administracji spółdzielczej, która jest w stałym kontakcie 
ze służbami porządkowymi.

Nikt nie wymaga od nas bohaterstwa, lecz odrobiny spo-
łecznej wrażliwości, by w razie potrzeby zawiadomić Policję 
lub Straż Miejską. Pamiętajmy, że pośrednio robimy to we 
własnym interesie, ponieważ każdy z nas uczestniczy w pono-
szeniu kosztów naprawy bezmyślnych zniszczeń. Jeżeli wszy-
scy poczujemy odpowiedzialność i troskę za nasze wspólne 
mienie, osiedla spółdzielcze pozostaną przyjazne, spokojne, 
a przede wszystkim bezpieczne.

Krzysztof Krzysztoń

Społeczne przyzwolenie na dewastacje osiedlowe
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Usługa polegająca na możliwości sprzątania klatek schodo-
wych za pośrednictwem Spółdzielni została wprowadzona na 
początku bieżącego roku. Była to odpowiedź na liczne wnioski 
mieszkańców oczekujących zmian w sposobie dbałości o czy-
stość i estetykę części wspólnych znajdujących się wewnątrz nie-
ruchomości. Obecnie klatki schodowe mogą sprzątać mieszkańcy 
we własnym zakresie lub zlecić taką czynność firmie zewnętrznej 
działającej w ramach zawartej ze Spółdzielnią umowy. Decyzja 
w tej sprawie należy wyłącznie do mieszkańców. Warunkiem ob-
jęcia danej klatki schodowej nową usługą jest zgoda wyrażona 
przez co najmniej 75% właścicieli mieszkań.

Osoby zainteresowane sprzątaniem klatki schodowej za pośred-
nictwem Spółdzielni powinny złożyć w tej sprawie pisemny wniosek. 
W odpowiedzi na takie wystąpienie Zarząd Spółdzielni przekazuje 
wszystkim mieszkańcom danej klatki schodowej indywidualne pi-
sma określające zasady wdrożenia dodatkowej usługi. Do pisma 
dołączone jest oświadczenie o wyrażeniu, lub nie wyrażeniu zgody 
na sprzątanie klatki schodowej za pośrednictwem Spółdzielni, które 
po wypełnieniu powinno zostać zwrócone do administracji osiedla. 
W przypadku uzyskania wymaganej większości Zarząd Spółdzielni 
wprowadza na wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w danej 
klatce schodowej dodatkową, miesięczną opłatę wynoszącą obec-
nie 9 zł. Realizacja usługi zostaje zlecona wybranej w drodze przetar-
gu firmie PHU A&M Arkadiusz Misiura.

Coraz większe zainteresowanie nową usługą najlepiej obrazują 
dane statystyczne dotyczące sukcesywnego wzrostu ilości sprząta-

nych klatek schodowych. W miesiącu styczniu bieżącego roku było 
to 57 klatek schodowych w 24 budynkach mieszkalnych. Wpro-
wadzona w 656 lokalach mieszkalnych opłata za sprzątanie klatek 
schodowych obejmowała na początku roku 15,1% zasobów całej 
Spółdzielni. W miesiącu czerwcu usługa wykonywana jest już w 128 
klatkach schodowych zlokalizowanych w 46 budynkach mieszkal-
nych. Opłata za sprzątanie klatki naliczana jest obecnie na 1468 lo-
kali mieszkalnych, co stanowi 33,8% ogólnej liczby mieszkań.

Przeważająca część mieszkańców, którzy zdecydowali się na 
sprzątanie klatki schodowej za pośrednictwem Spółdzielni wypo-
wiada się pozytywnie o jakości wykonywanej usługi. Wprawdzie 
zdarzają się uwagi lub zastrzeżenia, jednak są one na bieżąco ana-
lizowane i wyjaśniane przez administrację osiedla oraz przedsta-
wiciela firmy odpowiedzialnej za sprzątanie klatek schodowych. 
Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania ukierunkowa-
ne są na spełnienie oczekiwań mieszkańców, którzy są bezpo-
średnim odbiorcą nowej usługi. 

Z perspektywy ostatniego półrocza należałoby uznać, że de-
cyzja wprowadzająca możliwość sprzątania klatek schodowych 
za pośrednictwem Spółdzielni była słuszna i w pełni uzasadnio-
na. Jednak największą zaletą przyjętych nowych zasad doty-
czących sprzątania klatek schodowych jest możliwość wyboru 
metody dbałości o ich czystość. Taki wybór przysługuje tylko 
i wyłącznie mieszkańcom, którzy mogą zlecić sprzątanie firmie 
zewnętrznej, lub sprzątać klatkę schodową tak jak  dotychczas 
we własnym zakresie. Krzysztof Krzysztoń

Coraz więcej zwolenników sprzątania klatek 
schodowych za pośrednictwem Spółdzielni

W dużych miastach spotyka się je niemal na każdym kro-
ku. Nie tylko okupują gałęzie drzew, czy gzymsy budyn-
ków, ale kluczą po chodnikach, obsiadają ławki, miejskie 
murki, samochody. Chociaż są powodem do niekończą-
cego się narzekania, jakoś przywykliśmy do ich ciągłej 
obecności w przestrzeni publicznej. Kiedy jednak poja-
wiają się na naszych balkonach lub tarasach, przestaje-
my być tak wyrozumiali (tudzież bardziej adekwatnie – 
obojętni) i szukamy sposobu, by je odstraszyć.
Pospolicie występujące ptaki – Columba livia – powszechnie 
znane jako „gołębie miejskie” lub „latające szczury” przyzwy-
czaiły się do życia w hałasie, blisko skupisk ludzkich. Czerpią 
z tego wiele korzyści. Z łatwością znajdują pożywienie (naj-
częściej są to resztki i odpadki), czasem też to pożywienie 
znajduje je – amatorów dokarmiania tych zwierząt nie bra-
kuje. Nic sobie nie robią z prób odstraszania, latają, siadają 
i defekują tam, gdzie chcą. Gołębie sprawiają problemy 
zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Efekty 
ich działalności widać gołym okiem, wystarczy spojrzeć na 

Jak skutecznie odstraszać gołębie?
chodnik. Samochód. Dowolny budynek w centrum miasta. 
Nieosłoniony balkon. Odchody, wszędzie odchody! Pal licho 
estetyzm, ważniejsze jest zdrowie.
Zagrożenia
Nie bez powodu gołębie zyskały miano „latających szczu-
rów”. Naukowcy potwierdzili, że ptaki te przenoszą wię-
cej zarazków i chorobotwórczych bakterii, niż gryzonie. 
Obcując z  nimi, nabawić się można chorób żołądka i jelit. 
W ich odchodach odnaleziono (między innymi!) bakterię od-
powiedzialną za wywoływanie ornitozy, tzw. papuzicy. Do 
zakażenia dochodzi najczęściej drogą kropelkową lub przez 
wdychanie gołębich fekaliów wraz z kurzem. Wziewając ta-
kie niespodzianki, można zarazić się również turolozą. Jest 
to rodzaj grzybicy, która doprowadza do kryptokokowego 
zapalenia opon mózgowych. W początkowym stadium cho-
roba objawia się przez zaburzenia widzenia i ból głowy. Mało 
tego? Miejskie ptaki często są nosicielami obrzeżek – rozto-
czy, wyglądem i zachowaniem przypominających kleszcze. 
Ich ukąszenia mogą powodować silne reakcje alergiczne.
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Postraszyliśmy się trochę, wiemy już czemu, należy się 
wystrzegać tych zwierząt, teraz zastanówmy się, jak 
przegonić je z naszych tarasów.
Kolce
Jednym z kilku skutecznych rozwiązań, jest montaż specjal-
nych kolców, które uniemożliwiają ptakom osiadanie na para-
pecie lub balustradzie balkonu. Zanim podniosą się głosy, że to 
niehumanitarne, uprzedzamy, że szpice nie są ostre i nie ranią 
gołębi. W ofercie dostępne są zarówno metalowe, jak i drew-
niane kolce, do naklejenia na newralgiczne powierzchnie.
Siatka
Dobrym pomysłem jest zamontowanie na balkonie specjal-
nej siatki – jest ona o tyle lepsza od maty z kolcami, że nie 
działa punktowo, ale chroni cały balkon. Może nie wygląda 
nadto estetycznie, ale wygląd nadrabia funkcjonalnością.
Woreczki foliowe, płyty CD, wiatraczki
Do tańszych „odstraszaczy” należą hałaśliwe woreczki fo-
liowe, połyskliwe płyty CD, a także zabawkowe wiatraczki. 
Przedmioty te odpychają zwierzęta odgłosami, ruchem, 
oraz odbijanym światłem. Siatki i płyty za pomocą sznurka 
przywiązuje się do barierek, a wiatraczki wbija się do ziemi 
w doniczkach. Na balkonach umieścić można również po-
dobizny ptaków drapieżnych, takich jak sowy lub jastrzę-
bie – są one naturalnymi wrogami gołębi, więc przegonią 
je od razu. Będą oddziaływać bardziej efektywnie, jeśli do 
odstraszającej instalacji ze sztucznymi zwierzętami w roli 
głównej, dołączycie nagrania odgłosów, jakie one wydają.
Kot
Jeśli plastikowe kukły nie spełniają waszych oczekiwań, 
przygarnijcie kota. Futrzak czający się w pobliżu parapetu 
na pewno je przepędzi. Zwróćcie jednak uwagę (szczegól-
nie, jeśli mieszkacie na wysokim piętrze), by odpowiednio 
zabezpieczyć balkon oraz okna. W pogoni za ofiarą kociak 
może wyskoczyć, a niestety, nie zawsze spada na cztery łapy.

Ultradźwięki
Kontrowersyjnym, acz dającym pożądane efekty rozwiąza-
niem są urządzenia emitujące ultradźwięki. Ludzkie ucho ich 
nie słyszy, za to bardzo drażnią ptaki oraz gryzonie. Istnieją 
przypuszczenia, że są uciążliwe dla zwierząt domowych.
Odświeżacze powietrza i spraye
Obecność na naszym balkonie gołębiom obrzydzą także od-
stręczające zapachy i smak. Warto zakupić automatyczne od-
świeżacze powietrza, które reagują na ruch. Im brzydszą, bar-
dziej chemiczną woń wydają, tym lepiej. Podobne działanie 
wykazują kulki naftalinowe. Kolejnym sposobem są spraye, 
którymi opryskuje się ulubione miejsca tych nieproszonych 
gości. Rozpylana substancja ma za zadanie otumanić ich 
zmysły smaku i węchu. Ciekawym rozwiązaniem są żele, któ-
re rozsmarowuje się na powierzchni parapetu, czy barierki. 
Nadlatującym ptakom wydaje się, że elementy te trawi ogień.
Nie zapominajcie o doraźnym zapobieganiu osiedlania 
się gołębi: – usuńcie niepotrzebne meble i sprzęty zale-
gające na balkonie; – usuwajcie gołębie gniazda; – nie 
dokarmiajcie zwierząt! Takie oswajanie doprowadza 
do niekontrolowanego wzrostu ich liczebności.

Aleksandra Kozera Deccoria.pl

Zdjęcie główne: ©123RF/PICSEL, Przedruk ze strony: http://deccoria.pl/ 
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Witam Państwa serdecznie, chciałem się przedstawić 
nazywam się Radosław Kołodziejczuk. Jestem nowym 
instruktorem ds. sportu i rekreacji w Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. Od najmłodszych 
lat jestem związany ze sportem wyczynowym, ale przede 
wszystkim rekreacyjnym i turystyką. Odkąd podjąłem 
współpracę ze Spółdzielnią udało nam się zorganizować 
kilka imprez dla mieszkańców na Osiedlu Elizy Orzeszkowej 
i nie tylko: festyn rekreacyjny dla dzieci pn. „Sportowe ABC”, 
rajd rowerowy dla dorosłych na trasie Zamość – Nielisz – 
Zamość, festyn z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka”, 
a ostatnio braliśmy udział w „IX Międzyosiedlowych Igrzy-
skach Rekreacyjno-Sportowych”, zdobywając III miejsce. 
Przyznam się Państwu, że trafiłem na wspaniałych ludzi 

w Spółdzielni, z którymi bardzo dobrze się współpracuje. 
Jednym z celów, jakie sobie postawiłem jest założenie 

klubu piłkarskiego dla dzieci, a następnie rozegranie spa-
ringów z innymi osiedlami i klubami sportowymi. Z czasem 
chciałbym zorganizować turniej „Dzikich Drużyn” z udzia-
łem mieszkańców, zamieszkałych w różnych dzielnicach 
miasta Zamość. W najbliższym czasie zamierzamy włączyć 
się w organizację imprezy pn. „Wędrująca Estrada”. Planuje-
my także zorganizować rajd pieszy dla mieszkańców na tra-
sie Zamość – Lipsko Polesie – Zamość, Mistrzostwa Osiedla 
w Crossie Rowerowym i wiele innych imprez sportowo-re-
kreacyjnych. Pomysłów jest wiele, ale czas zweryfikuje na 
ile nam się to wszystko uda zrealizować. Wiele rzeczy moż-
na zrobić, ale do tego potrzebni są ludzie, których myślę, że 
nie zabraknie dzięki Państwa pomocy. 

Dlatego serdecznie zapraszam mieszkańców Spółdziel-
ni Mieszkaniowej do korzystania z naszych ofert sporto-
wych. Pamiętajmy, razem można więcej.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na zajęcia

Radosław Kołodziejczuk

Człowiek z pasją

http://deccoria.pl/warto-zobaczyc/poradniki-jak-przygotowac-dom-na-przyjecie-kota-,15,1487.html
http://deccoria.pl/warto-zobaczyc/poradniki-jak-przygotowac-dom-na-przyjecie-kota-,15,1487.html
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Zwolenników jazdy na rowerze przybywa z każdym ro-
kiem. Napędzany siłą mięśni nóg, dwukołowy środek trans-
portu staje się w naszym kraju coraz bardziej popularny. Na 
potrzeby cyklistów przebudowywana jest infrastruktura 
gminna, miejska oraz osiedlowa. Dla wygody i  bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników ruchu odbywającego się na dro-
gach i ciągach pieszych tworzone są liczne ścieżki rowerowe. 
Rosnąca liczba, a przede wszystkim zwiększona aktywność 
osób poruszających się na rowerach wymusiła zmiany w obo-
wiązującym systemie prawnym. W przepisach Kodeksu Dro-
gowego szczegółowo uregulowane zostały zasady dotyczące 
poruszania się po drogach wszystkich uczestników ruchu, tj. 
kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

Rower to idealny środek transportu sprawdzający się w za-
tłoczonych aglomeracjach miejskich. Rowerem szybko dotrze-
my w zasadzie w każde miejsce 
omijając charakterystyczne 
dla  ulicznego ruchu korki. Naj-
większym jednak atutem takiej 
jazdy jest fakt, że przemieszcza-
my się rowerem zupełnie za dar-
mo. Zamieniając samochód na 
rower chronimy nasze środowi-
sko, wpływając na ograniczenie 
emisji spalin do atmosfery.

Rosnącą popularność jaz-
dy na rowerze zawdzięczamy 
przede wszystkim modzie na 
aktywny sposób spędzania 
czasu. Taka mniej lub bardziej 
intensywna jazda to dobry spo-
sób na ruch na świeżym powie-
trzu. Systematyczna jazda na 
rowerze poprawi naszą ogólną 
kondycję wzmacniając mię-
śnie nóg. Równy, jednostajny 
wysiłek wywołany rytmicznym pedałowaniem poprawia wy-
dolność naszego serca, krew jest lepiej dotleniona i zwiększa 
się pojemność naszych płuc. Regularne przejażdżki pozwalają 
obniżyć poziom „złego” cholesterolu i podwyższyć „dobrego”. 
Podczas intensywnej jazdy zwiększa się nam zapotrzebowa-
nie na energię. Nasz organizm spala wtedy jej zapasy zgro-
madzone w tkance tłuszczowej. Jeżdżąc na rowerze stajemy 
się bardziej odporni na  zmęczenie, lepiej znosimy sytuacje 
stresowe stając się bardziej zrelaksowani. Wycieczki rowerowe 
podnoszą nam poziom endorfin (tzw. hormonów szczęścia).

Wraz z rosnącą liczbą rowerów pojawiają się problemy defi-
cytu miejsc na ich zaparkowanie oraz przechowywanie. W zaso-
bach Spółdzielni takiemu celowi służą zlokalizowane w piwnicy 
każdej klatki schodowej pomieszczenia wózkowni. Ponadto na 
zewnątrz budynków na wniosek mieszkańców montowane są 

specjalne stojaki rowerowe. W okresie wiosennym w zasobach 
Spółdzielni przybyło 20 takich stojaków, do których można jed-
nocześnie wstawić 60 rowerów. Oczywiście na wniosek zainte-
resowanych mieszkańców montowane będą kolejne.

Co pewien czas administracje osiedlowe przyjmują infor-
macje o rowerach blokujących przejście na klatce schodowej. 
Ponieważ na tym tle dochodzi do częstych sporów pomiędzy 
mieszkańcami warto przypomnieć, że obowiązujący Regula-
min używania lokali oraz porządku domowego i współżycia 
społecznego mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
W. Łukasińskiego w Zamościu w § 5 ust. 3 zabrania przecho-
wywania na klatkach schodowych mebli, rowerów, wózków 
i innych zbędnych rzeczy uniemożliwiających swobodną ko-
munikację. Pozostawianie roweru w wejściu do budynku, na 
klatce schodowej lub korytarzu piwnicznym w sposób blo-

kujący komunikację stanowić będzie naruszenie obowiązują-
cych przepisów porządkowych.

Zdarza się, że na wniosek mieszkańców poza stojakami ze-
wnętrznymi Spółdzielnia montuje przy schodach prowadzą-
cych do piwnicy specjalne listwy ułatwiające wyprowadzania 
i sprowadzania roweru. Prowadzący po klatce schodowej wła-
ściciel roweru zobowiązany jest do zachowania szczególnej 
ostrożności, aby nie obijać i drapać powłoki malarskiej ścian.

Rowerów będzie przybywać, a obowiązkiem Spółdzielni 
jest tworzenie dla rowerzystów wygodnej i przyjaznej infra-
struktury. Podejmowane w tym zakresie działania nie mogą 
pomijać interesu mieszkańców poruszających się pieszo, któ-
rzy na osiedlowych ciągach komunikacyjnych w każdej sytu-
acji pozostają grupą uprzywilejowaną.

Krzysztof Krzysztoń

Przybywa zwolenników jazdy na rowerze
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Wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć kogoś, kto ni-
gdy w życiu nie zetknął się z ziołami. Każdy także zna te 
najbardziej popularne i z grubsza potrafi określić, w jakich 
przypadłościach należy je zastosować. Niestety, wiedza 
na temat tak zwanych przypraw ziołowych jest już mniej 
powszechna. Stosujemy je jako dodatek smakowy do po-
traw. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że w ziołolecz-
nictwie są one traktowane na równi z takimi roślinnymi 
„gwiazdami” jak rumianek czy dziurawiec. Niektóre z nich 
posiadają w swojej nazwie przydomek „lekarski”, tak jak 
na przykład rozmaryn, co jednoznacznie określa, że po-
siadają cenne właściwości. Dlatego też warto bliżej się 
z nimi zapoznać i stosować je bardziej świadomie. Wiele 
z nich nadaje się do samodzielnej uprawy w doniczce na 
parapecie lub balkonie. Wszystkie, z definicji, wspoma-
gają trawienie, a przez to lepsze wchłanianie składników 
odżywczych, zawartych w pożywieniu. Jedynym przeciw-
wskazaniem (szczególnie dla olejków) jest ciąża, kiedy to 
należy stosować je ostrożnie, co nie znaczy, że powinno 
się zrezygnować z nich, jako przypraw dodawanych do 
potraw w niewielkich ilościach. 

Dość powszechnie stosowany majeranek poprawia 
funkcje trawienne, ale posiada także szerokie działanie 
przeciwzapalne, przeciwskurczowe i wykrztuśne. Likwidu-
je wzdęcia i nadmierną fermentację jelitową, a w postaci 
maści czy kompresu posiada właściwości bakteriobójcze 
i ściągające. Jeśli zaobserwujemy pierwsze objawy przezię-
bienia warto wypić napar z jednej łyżki ziela na szklankę 
wrzątku, a nos wysmarować maścią, która zwalczy katar. 

Tymianek wykazuje bardzo silne działanie bakterio-
bójcze, nawet w stosunku do antybiotykoopornych pa-
ciorkowców. Zwiększa wydzielanie śluzu i rozrzedza zale-
gającą w gardle wydzielinę, ułatwiając jej odksztuszanie. 
Można go stosować do okładów czy kąpieli odkażających 
i przeciwzapalnych. Produkowany z niego olejek stosuje się 
zewnętrznie w owrzodzeniach wywołanych bakteriami ro-
potwórczymi; zwalcza także zakażenia grzybicze. Pobudza 
funkcjonowanie żołądka, serca i nerek. Płukanie gardła na-
parem i picie go pomoże pokonać anginę.

Rozmaryn jest niedoceniany jako przyprawa, a co za 
tym idzie nie korzystamy zbyt często z jego cennych wła-
ściwości. A są one wielorakie, zaczynając od ułatwiania 
trawienia tłustych potraw, poprzez działanie moczopędne 
i żółciopędne, wzmacniające serce i nerwy, aż po możli-
wość płukanie włosów, celem zwalczenia łupieżu. W czasie 
przemęczenia, depresji, wyczerpania nerwowego, prze-
ziębienia, grypy czy bólu głowy pije się napar z czubatej 
łyżeczki ziela. Wykonany z niego olejek przynosi ulgę, gdy 
posmarować nim bolące mięśnie, stawy lub czoło w przy-
padku bólu głowy. Olejek lub napar można dodawać do 
kąpieli, która podziała wzmacniająco, zarówno na ciało jak 
i na psychikę. Z kolei kompres przykłada się na zwichnięcia 

i miejsca zranień. Ususzone liście, trzymane w szafie, sku-
tecznie odstraszają mole. 

Dzięki zamiłowaniu Polaków do włoskiej kuchni, dość 
powszechnie stosujemy bazylię, zarówno jako świeże zioło 
jak i w formie ususzonej. Liście są doskonałym remedium 
na ukąszenia owadów – należy nimi nacierać swędzące, 
bolące miejsca. Jest także w stanie w naturalny sposób 
obniżyć gorączkę i ogólnie wzmocnić organizm. Osoby 
mające skłonność do depresji, powinny stosować ją w for-
mie olejku do aromaterapii. Ma także działanie łagodzące 
kaszel i przeciwwymiotne. Jest skuteczna w przypadku 
nadmiernej fermentacji jelitowej i wzdęć. Wykonywanie 
inhalacji z olejku lub naparu jest dobre na przeziębienia, 
a napar zmieszany z miodem i użyty do posmarowania skó-
ry, może zwalczyć grzybicę i różne stany zapalne skóry. 

Warto także stosować: czarnuszkę, cząber, estragon, 
lubczyk i oregano, które wykazują podobne działanie do 
wyżej wymienionych swoich „krewniaków”. 

Przy pomocy liścia laurowego można przeprowadzić bar-
dzo skuteczną kurację oczyszczającą stawy z soli kwasu mo-
czowego. Trwa ona 3 dni i jest do niej potrzebny surowiec 
w ilości 15 g. Każdego dnia należy dobrze pokruszyć 5 g liścia 
laurowego i zalać go 300 ml wrzątku. Gotować na małym 
ogniu kilka minut, a następnie przelać do termosu i odstawić 
na minimum 4 godziny (można na całą noc). Po tym czasie 
płyn trzeba przecedzić i wypić go bardzo małymi łykami co 15 
- 20 minut w ciągu 12 godzin. W tym czasie dobrze jest zre-
zygnować z jedzenia produktów białkowych (mięso, jaja, mle-
ko). Kurację można powtórzyć po około pół roku, a przeciw-
wskazaniem do jej zastosowania są ciężkie schorzenia nerek. 
Podczas jej wykonywania mocz może przybrać ciemną barwę 
i zwiększyć intensywność zapachu, co jest prawidłową reakcją.

W dzisiejszych czasach, egzotyczne przyprawy nie są 
tak drogie, jak dawniej, warto więc w pełni wykorzystywać 
ich cenne właściwości. Gałka muszkatołowa wzmacnia żo-
łądek i ułatwia trawienie tłuszczów; imbir rozrzedza krew, 
jest zabójczy dla wirusów i ogólnie ma działanie odmładza-
jące; cynamon rozgrzewa organizm i działa antyseptycznie; 
goździki sprawdzają się w walce z pasożytami, rozgrzewają 
i mają właściwości bakteriobójcze; kurkuma jest dosko-
nałym remedium na stany zapalne wątroby i pęcherzyka 
żółciowego, a także może pomóc zwalczyć nieżyt żołądka 
i wzmocnić perystaltykę jelit, zwalcza bakterie, które naj-
częściej atakują nasz przewód pokarmowy.

Nie ma znaczenia czy sami uprawiamy zioła przyprawo-
we, czy zakupimy je w sklepie, czy są świeże, czy suszone. 
Ważne jest, abyśmy o nich nie zapominali i traktowali je 
nie tylko jako dodatek smakowy do potraw, ale także jako 
cenny surowiec, który może wspomóc nasze zdrowie. Zbli-
żający się sezon urlopowy i wakacyjny to dobry czas, aby 
zainteresować się tym tematem. Miłego wypoczynku!

Eryk Janicki

Niezwykłe moce ukryte w zwykłych przyprawach
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Upały w mieście
Lato to dla większości z nas wymarzona i długo oczeki-

wana pora roku. Nie przeszkadzają nam również upały o ile 
spędzamy czas na urlopie, np. nad jeziorem. Gorące powie-
trze schładzane jest wtedy przyjemnym wiatrem, a w razie 
potrzeby możemy w każdej chwili zażyć orzeźwiającą kąpiel.

Inaczej jest w mieście. Upały w miastach potrafią być 
bardzo dotkliwe. Deficyt wolnych przestrzeni sprawia, 
że powietrze stoi prawie w miejscu, a nagrzewający się 
ciemny asfalt działa jak dodatkowy grzejnik. W kolejnych 
dniach upałów nagrzewają się kamienie i ściany budyn-
ków, a  ich temperatura staje się o kilka stopni wyższa niż 
na otwartej przestrzeni. Szczególnie uciążliwy zaczyna być 
charakterystyczny dla aglomeracji miejskich smog, który 
utrudnia nam oddychanie drażniąc oczy i skórę. Stajemy 
się ospali i zmęczeni, szukając klimatyzowanego pomiesz-
czenia lub chociaż odrobiny cienia.

W zasobach naszej Spółdzielni sytuacja nie przedsta-
wia się najgorzej. Prawie wszystkie budynki spółdzielcze 
są ocieplone, czyli posiadają izolację termiczną chroniącą 
również przed nagrzewaniem się wewnętrznych ścian bu-
dynków. Podobną funkcję pełnią izolacje stropodachów, 
wykonywane głównie z myślą o ochronie przed mrozami. 

Podczas upałów dodatkowym atutem terenów spół-
dzielczych jest osiedlowy drzewostan umożliwiający 
schronienie w cieniu wielu gatunków drzew. Nieocenione 
stają się wtedy charakterystyczne dla naszych osiedli liczne 
ławeczki parkowe, na których można usiąść i odpocząć. 

W tym roku po raz pierwszy w zasobach spółdzielczych, 
a dokładnie przy głównym ciągu pieszym osiedli Orzeszkowej 
i Oboźna, obok budynku 
Orzeszkowej 17, ustawio-
na została kurtyna wodna. 
Jest to jedno z czterech 
urządzeń postawionych 
przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
na terenie miasta Zamo-
ścia z inicjatywy Prezyden-
ta Pana Andrzeja Wnuka. 
Wszystkie koszty związane 
z postawieniem, eksplo-
atacją, a przede wszystkim 
zużycia wody obciążają 
Miasto Zamość.

Działanie kurtyn wod-
nych jest proste, a zara-
zem bardzo skuteczne. 
Doprowadzona do  kurty-
ny przypominającej bu-

dową bramkę woda zostaje wyrzucona na zewnątrz w for-
mie mgiełki. Temu celowi służą umieszczone w konstrukcji 
dysze zamgławiające, pełniące funkcję zraszaczy. 

W upalne dni nasz organizm nagrzewa się wraz z po-
wietrzem. Najbardziej niebezpieczne jest przegrzanie or-
ganizmu, które może doprowadzić do udaru cieplnego. 
Z kurtyny wodnej można korzystać w różny sposób, moż-
na podejść i zwilżyć głowę, twarz oraz ręce lub nawet całe 
ciało. Rozproszona w postaci mikrokropel woda skutecznie 
schłodzi nasz organizm przynosząc jednocześnie chwilową 
ulgę. Największą frajdę mają oczywiście dzieci, które chęt-
nie wbiegają w wodną mgiełkę. Ponieważ temperatura try-
skającej wody ma około 10 stopni Celsjusza, a powietrza 
średnio około 30  stopni pod kurtyną wodną tworzy się 
przyjemny mikroklimat.

Podczas upałów bardzo ważne jest regularne nawadnia-
nie organizmu, czyli spożywanie dużej ilości płynów. Naj-
lepiej pić niegazowaną wodę w ilości co najmniej 2 litrów 
dziennie. Przydatne stają się wtedy wszelkie nakrycia głowy 
oraz okulary przeciwsłoneczne. Najbardziej praktyczna pod-
czas upałów jest przewiewna odzież w jasnych kolorach oraz 
sandały lub klapki. Jeżeli mamy taką możliwość powinniśmy 
schładzać całe ciało chłodnym prysznicem nawet kilka razy 
dziennie. W  celu  uniknięcia nadmiernego nagrzania orga-
nizmu nie wskazane jest planowanie wzmożonego wysiłku 
w godzinach od 10.00 do 16.00. Unikajmy przy tym gwał-
townego schładzania organizmu, np.  w  klimatyzowanych 
pomieszczeniach, które może spowodować przeziębienie 
lub wywołać anginę oraz zapalenie zatok.

Upał w mieście nie musi być uciążliwy, o ile będziemy 
pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad. Cieszmy 
się latem i korzystajmy z promieni słonecznych w rozsądny 
sposób. Unikajmy tego, co nam szkodzi ciesząc się z naj-
przyjemniejszej, lecz jednocześnie zbyt krótkiej pory roku.

Krzysztof Krzysztoń
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wydarzeń kulturalnychKalendarium

Zawody Modeli z Napędem Gumowym Klasy „Żuczek”
W dniu 7.05.2016 r. na osiedlu Planty odbyły się „IV Okręgowe 
Zawody Modeli z Napędem Gumowym Klasy Żuczek”. W za-
wodach wzięło udział 21 uczestników z czterech modelarni: 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego, Zespołu 
Szkół Miejskich w Hrubieszowie, Spółdzielczego Domu Kultu-
ry w Świdniku i Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łu-
kasińskiego.
W klasyfikacji drużynowej:

   Pierwsze miejsce i Puchar Przechodni Dyrektora Aeroklu-
bu Ziemi Zamojskiej zdobyła drużyna Modelarska ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego. 

   Drugie miejsce zajęła drużyna Modelarska ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego

   Trzecie miejsce przypadło Modelarni z Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego w Hrubieszowie.

   W klasyfikacji indywidualnej trzy pierwsze miejsca zdobyli 
członkowie reprezentujący Modelarnię przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego.

Loty uczestników oceniali sędziowie Jan Jakubowski i Stanisław 
Rajtar. Kierownikiem zawodów był Andrzej Niezgoda.

Rajd rowerowy
W dniu 21.05.2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wale-
riana Łukasińskiego była organizatorem rajdu rowerowego 
na trasie Zamość – Nielisz – Zamość. W rajdzie uczestniczyła 
20-osobowa grupa rowerzystów z osiedli spółdzielczych i mia-
sta Zamość. Organizacja rajdu rowerowego ma na celu popu-

W ostatnim czasie bardzo szybko rośnie liczba osób, 
które świadomie dbają o swoje zdrowie. Wiedzą, że nikt 
za nich tego nie zrobi i że nie ma co liczyć na „magiczną 
pigułkę”, która rozwiąże wszystkie problemy chorobo-
we. A jeśli chodzi o zachowanie dobrej kondycji i zdro-
wia, decydującą rolę niewątpliwie odgrywa dieta. Stara 
mądrość mówi: „jesteś tym, co zjesz”. Odradzająca się, 
tak zwana medycyna humoralna, w większości opiera 
się na założeniu, że produkty spożywcze mają nas le-
czyć, a nie zatruwać, jak to ma miejsce obecnie. Jednak 
stały pośpiech i brak czasu często utrudniają nam za-
dbanie o to, aby na talerzu znalazły się zdrowe potrawy. 
Dlatego też naukowcy opracowali nowoczesną tech-
nologię obróbki cieplnej produktów, która nie niszczy 
ich wartości odżywczej. Dokładną procedurę stworzył 
Francuz – George Pralas w roku 1974. Ma ona za zada-
nie podwyższenie jakości przyrządzanych potraw i wy-
dłużenie czasu ich przechowywania. 

Kiedy mówimy o składnikach zawartych w pożywie-
niu, zwykle mamy na myśli witaminy i minerały. Rza-
dziej pamiętamy o aminokwasach; a prawie w ogóle 
o enzymach. Te ostatnie zaczynają ulegać rozkładowi już 
w temperaturze 400C, a są one niezbędne do prawidło-
wego trawienia i wchłaniania wszystkich składników od-
żywczych. Witaminy i aminokwasy „wytrzymują” niewiele 
wyższe temperatury, a składniki mineralne rozpuszczają 
się w wodzie, którą zwykle wylewamy. Dlatego też takie 
ważne jest spożywanie surowych pokarmów. Jednako-

woż z drugiej strony, surówki czy soki warzywno-owo-
cowe nie są wskazane dla wszystkich, ponieważ zgodnie 
z zasadami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, mają one 
działanie silnie wychładzające organizm, a poza tym dla 
niektórych osób są zbyt ciężkostrawne. 

Doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich jest spo-
żywanie potraw sous-vide. Metoda ta polega na dłu-
gotrwałym gotowaniu produktu, zamkniętego w próż-
niowej torebce, z wykorzystaniem niskich temperatur, 
które nie niszczą wartości odżywczej. Produkty te za-
chowują wszystkie swoje naturalne smaki i dlatego też 
są wyborne nawet jeśli do ich przygotowania nie uży-
wamy soli, a wiadomo, że jest jej za dużo w naszej die-
cie. Przechowywane w lodówce, zachowują świeżość 
nawet do miesiąca. Szybkość i prostota ich przygoto-
wania są niespotykane, ponieważ wystarczy woreczek 
z produktem sous-vide zanurzyć na około 10 minut 
w kąpieli wodnej, następnie rozciąć folię i wyłożyć na 
talerz. Potrawy te można także spożywać na zimno bez 
podgrzewania. Oferta produktów sous-vide jest coraz 
bogatsza i obejmuje warzywa, ryby i mięso. Tak więc, 
nawet najbardziej wybredny smakosz może z nich 
skomponować swoje ulubione danie, przygotować je 
w 10 minut i mieć absolutną pewność, że wyjdzie mu to 
na zdrowie. Produkty sous-vide można od niedawna za-
kupić w Zamościu. Namawiam wszystkich Czytelników 
do ich skosztowania. Smacznego!

Eryk Janicki

SOUS VIDE – co to takiego?
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laryzację turystyki rowerowej jako znakomitej formy rekreacji 
i aktywnego wypoczynku, integracji rodzin i mieszkańców 
spółdzielczych osiedli oraz promocji walorów turystyczno-
-krajoznawczych.

Dzień Dziecka nad Łabuńką
W dniu 1.06.2016 r. na terenach rekreacyjnych Spółdzielni, od-
była się impreza sportowo-rekreacyjna, z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka. Do organizacji włączyła się Bursa Mię-
dzyszkolna nr 1, Zespół Szkół Nr 3 oraz osiedlowe świetlice TPD. 
W programie imprezy znalazły się występy artystyczne dzieci 
z zespołu wokalnego „Wiolinki”, grupy dziecięcej „MUZYKOWO” 
oraz zawody sportowo-rekreacyjne.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał drobny upominek. Dodat-
kową atrakcją dla dzieci były zjeżdżalnie i zamki dmuchane, 
z których dzieci korzystały nieodpłatnie. Festyn z okazji Dnia 
Dziecka zakończyliśmy w godzinach popołudniowych wspólną 
zabawą. Do organizacji imprezy włączyli się niżej wymienieni 
sponsorzy, którym składamy serdecznie podziękowania.
1. Janina i Roman Kostrubała, 2. Dariusz Otrocki, 3. Urząd Miasta 
Zamość, 4. Elżbieta Kucharska, 5. Anna i Andrzej Załęcki

Mistrzostwa Polski w Gliwicach
Pięcioosobowa grupa modelarzy reprezentujących mode-
larnię przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasiń-
skiego wzięła udział w 47 Mistrzostwach Polski Modeli Lata-
jących dla Juniorów Młodszych, które odbyły się w dniach 
4-5.06.2016 r. w Gliwicach. Do zawodów przystąpiło 200 za-
wodników reprezentujących 18 Stowarzyszeń i Aeroklubów 
Regionalnych z całej Polski. Nasi zawodnicy startowali w na-
stępujących konkurencjach:

   modele samolotów akrobacyjnych na uwięzi
   modele szybowców termicznych zdalnie sterowanych 
   modele rakiet czasowych

W kategorii modeli samolotów na uwięzi, zamojscy modelarze 
okazali się najlepsi. Tymoteusz Zdybel zajął pierwsze miejsce 
i zdobył złoty medal, natomiast Krzysztof Czop drugie miej-
sce i srebrny medal. Zwycięzcy z rąk Prezydenta miasta Gliwic 
otrzymali pamiątkowe medale i puchary.

Spotkanie pn. „Ciekawy człowiek”
W dniu 15 czerwca 2016 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. 
Orzeszkowej 28 odbyło się spotkanie dla mieszkańców z cyklu 
„Ciekawy Człowiek”. Gościem spotkania była Pani Ewa Misz-
czuk – refleksolog. Pani Ewa zapoznała uczestników z termi-
nem refleksologii, omówiła wpływ refleksologii na nasze zdro-
wie. W celu uregulowania zaburzonych funkcji organizmu, 
poprzez masaż stóp, refleksolog wspomaga w usuwaniu tok-
syn blokujących kanały energetyczne i doprowadza organizm 
do naturalnego stanu równowagi energetycznej.

„IX Międzyosiedlowe Igrzyska”
W dniu 19 czerwca 2016 r. w niedzielne popołudnie na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zamościu odbyły się „IX Między-
osiedlowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe dla mieszkańców 
miasta Zamość”. Organizatorem Igrzysk było Powiatowe i Miej-
skie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu. 
Do Międzyosiedlowych Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych przy-
stąpiło 10 drużyn reprezentujących poszczególne osiedla mia-
sta Zamość. Osiedle Orzeszkowej – Reymonta reprezentowała 
grupa dzieci i młodzieży ze spółdzielczego Klubu Sportowego 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, 
którego instruktorem jest Radosław Kołodziejczuk.
Pomimo silnej konkurencji, nasza drużyna uplasowała się na 
podium na III miejscu. Pamiątkowe medale i puchary w po-
szczególnych kategoriach otrzymali zawodnicy z rąk Przewod-
niczącego Rady Miasta Zamość Pana Jana Wojciecha Matwiej-
czuka i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Zapraszamy
Osiedlowy Klub Sportowy przy ul. Oboźnej 19 zaprasza 
dzieci i młodzież na zajęcia sportowo-rekreacyjne, któ-
re prowadzone będą nad rzeką Łabuńką, w lipcu dwa 
razy w tygodniu tj. wtorek, piątek od godziny 1700-1900.

„Wędrująca Estrada” 
Informujemy, że w dniu 2.08.2016 r. w godz. 15ºº-21ºº na te-
renach rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej nad rzeką 
Łabuńką odbędzie się kolejna edycja przedsięwzięcia pn. 
„Wędrująca Estrada – Postaw na Rodzinę 2016”. Organizato-
rem jest Zamojski Dom Kultury. „Wędrująca Estrada” to waka-
cyjny projekt edukacyjno-artystyczny łączący wychowanie 
przez sztukę ze wspólną rodzinną zabawą. Przedsięwzięcie 
odbywało się już trzykrotnie na zamojskich osiedlach.

„XX Piknik Rodzinny„
W dniu 28.08.2016 r. w godz. 1500-2200 na terenach rekre-
acyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką odbędzie się jubi-
leuszowy „XX Piknik Rodziny”, na który zapraszamy miesz-
kańców, gości i sympatyków. Podczas pikniku planujemy 
występy lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych, 
konkursy z nagrodami, pokaz sztucznych ogni oraz dobrą 
zabawę. W godzinach wieczornych wystąpi zespół mu-
zyczny „Szalom Chełm”, a gwiazdą wieczoru tegorocznego 
Pikniku Rodzinnego będzie znany wokalista Iwan Koma-
renko z towarzyszącym zespołem.


