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NASZ DOMNASZ DOM
Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Waleriana Łukasińskiego

UCZESTNICY OGÓLNOPOLSKIEGO 
FORUM SPÓŁDZIELCZEGO

REPREZENTUJĄCY PONAD 8MLN CZŁONKÓW POLSKICH 
SPÓŁDZIELNI WSZYSTKICH BRANŻ WYRAŻAJĄ 
PROTEST PRZECIWKO WOLUNTARYSTYCZNEMU 
I INSTRUMENTALNEMU TRAKTOWANIU SEKTORA 
SPÓŁDZIELCZEGO POPRZEZ CYKLICZNE ZMIANY PRAWA 
UKIERUNKOWANE NA UNICESTWIENIE TEGO SEKTORA.

Bez komentBez komentarza...arza...
W ostatnich miesiącach przyspie-

szenia nabrały prace związane z nowe-
lizacją Ustawy o spółdzielniach, zastę-
pującej Prawo Spółdzielcze, oraz nad 
Ustawą o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Od 2000 roku tworzone jest „do-
bre prawo dla spółdzielni”. Corocz-
ne nowelizacje, orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego o niezgodności części 
zapisów z Konstytucją, bezpreceden-
sowy bałagan prawny doprowadzający 
w wielu spółdzielniach do szeregu nie-
porozumień to efekt dotychczasowych 
działań legislacyjnych. Nie komentując 
aktualnych uwarunkowań politycznych 
(zbliżające się wybory parlamentarne), 
a także partykularnych interesów wą-
skich grup liberalnej gospodarki zada-
jemy sobie pytanie – dlaczego na siłę 
ktoś chce nas uszczęśliwić, dla kogo to 
prawo ma być i komu ma ono służyć?! 
Zgodnie z obowiązującym prawem 
„Spółdzielnia jest dobrowolnym zrze-
szeniem nieograniczonej liczby osób”, 
a „majątek spółdzielni jest prywatną 
własnością jej członków”. Dlaczego 
więc ktoś próbuje bez naszej zgody in-
gerować w naszą prywatną, demokra-
tyczną własność?

Przedstawiamy Państwu Rezolu-
cję Polskich Spółdzielców z ogólno-
polskiego forum, które odbyło się 18 
czerwca br. W Warszawie oraz list 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP.

Jerzy Nizioł

Rezolucja
Polskich Spółdzielców do Władz
Rzeczypospolitej Polskiej

Spółdzielczość w Polsce jest od lat dyskryminowana 
przez zmiany przepisów prawa konsekwentnie prowadzące 
do ustawowej likwidacji tej formy działalności. Proces ten 
rozpoczęto już w latach dziewięćdziesiątych, ustawą z dnia 
20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości, która arbitralnie postawiła wszystkie spół-
dzielcze organizacje ponadpodstawowe w stan likwidacji. 
Wprowadzono ją ze względów czysto politycznych, a nie 
gospodarczych. Na podstawie jej zapisów ruch spółdziel-
czy utracił ogromny majątek. Zniszczono i rozbito to, co 
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służyło ludziom. Skutkiem dzia-
łań ustawodawczych była likwi-
dacja szkolnictwa spółdzielcze-
go, zanik więzi kooperacyjnych, 
rozbicie zawodowego aparatu lu-
stracyjnego, likwidacja zaplecza 
naukowo-badawczego.

Przez okres prawie roku obo-
wiązywał niedający się pogodzić 
z zasadami swobód obywatel-
skich zakaz zrzeszania się orga-
nizacji spółdzielczych.

Kolejne podejmowane inicja-
tywy legislacyjne, najczęściej po-
selskie, nakierowane były wbrew 
stanowiskom organizacji mię-
dzynarodowych, których Polska 
jest członkiem, na stanowienie 
prawa mającego na celu stopnio-
we „wygaszanie” systemu spół-
dzielczego. Przyjęto szereg wąt-
pliwych konstytucyjnie ustaw 
pogarszających funkcjonowa-
nie branż spółdzielczych, takich 
jak ustawa o SKOK z 2009 r., 
ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych, czy ostatnio ustawa 
dopuszczająca przekształcenia 
spółdzielni pracy w spółki prawa 
handlowego.

Od roku 1998 na celowni-
ku znalazła się spółdzielczość 
mieszkaniowa. Przepisy usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych obowiązujące od roku 2001 
zawierały rozwiązania wadliwe, 
niezgodne z Konstytucją RP, co 
potwierdzał wielokrotnie w swo-
im orzecznictwie Trybunał Kon-
stytucyjny. Na mocy rozwiązań 
ustawowych pozbawiono człon-
ków spółdzielni możliwości de-
cydowania o losie ich wspólnego 
dobra. Przykład stanowi przepis 
nakazujący spółdzielniom doko-
nywanie przekształceń praw do 
lokali. Zdaniem Trybunału Kon-
stytucyjnego przepis ten stano-
wi ingerencję w przysługujące 

nych komisji sejmowych, część 
parlamentarzystów, w sposób 
bezwzględny forsuje i realizu-
je swoje cele, które doprowadzą 
do likwidacji polskiego sektora 
spółdzielczego.

Uchwalenie nowych norm od-
bywa się w atmosferze pospiechu, 
bez przeprowadzania konsultacji 
społecznych i dialogu społeczne-
go, co sprzeczne jest z zasadami 
państwa obywatelskiego. Nie-
omylni autorzy projektów nie 
biorą pod uwagę opinii eksper-
tów, wskazujących na wadliwość 
proponowanych zmian. Nawet 
propozycje rządowe, przygoto-
wywane często profesjonalnie, 
dotyczące naszego sektora rów-
nież nie znajdują zainteresowa-
nia pośród parlamentarzystów. 
Media rozpowszechniają fałszy-
wy obraz rzeczywistości. Spół-
dzielczość bowiem nie wpisuje 
się w model gospodarki neolibe-
ralnej aktualnie kreowanej i nie 
ma prawa dalej działać zdaniem 
„twórców procedowanych pro-
jektów ustaw”.

Na naszych oczach docho-
dzi do ponownego zamachu na 
majątek członków. Podjęte pró-
by ustawodawcze przez pseu-
doreformatorów spółdzielczych 
pod hasłem zapewnienia „do-
brobytu członkom, zwiększe-
nia samodzielności i wpływu 
na zarządzanie spółdzielnią” są 
w konsekwencji zasłoną i pu-
stymi hasłami, pod którymi kry-
ją się realne zagrożenia likwi-
dacji miejsc pracy, ograniczenia 
praw członkowskich, ogranicze-
nia samorządności spółdzielczej 
i demokracji, a także jak w przy-
padku spółdzielni pracy, pozba-
wienie członków spółdzielni ma-
jątku i nabytych do niego praw. 
Ustawa o ograniczeniu barier ad-

spółdzielni mieszkaniowej prawo 
własności. W uzasadnieniu Try-
bunał podał, iż przepis ten ozna-
cza nie tylko formalne pozba-
wienie spółdzielni własnej części 
jej mienia, ale także umniejsze-
nie wartości ekonomicznej ma-
jątku spółdzielni należącego do 
ogółu jej członków.

Uchwalone i procedowa-
ne aktualnie ustawy dotyczące 
podmiotów spółdzielczych, tj. 
ustawa o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywa-
teli i przedsiębiorców, ustawa 
o spółdzielniach oraz ustawa 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych są wyrazem kontynuacji 
procesu demontażu ruchu spół-
dzielczego. Uważamy, że spół-
dzielnia jako osoba prawna 
typu korporacyjnego musi mieć 
zapewnione przez ustawodaw-
cę podstawowe standardy nie-
zbędne do prawidłowego funk-
cjonowania w obrocie prawnym 
i nie można arbitralnie obcią-
żać jej dodatkowymi nakazami 
i zakazami o charakterze pu-
bliczno-prawnym, ograniczając 
lub wyłączając prawo wyboru 
przysługujące członkom.

W tej sytuacji środowisko 
musi wyrazić głośny i słyszal-
ny na Wiejskiej i w Al. Ujazdow-
skich sprzeciw. Prace nad przepi-
sami, które nas dotyczą nie mogą 
odbywać się bez naszego udziału.

Podjęcie Rezolucji stanowi 
jedyną drogę dającą możliwość 
wyrażenia swojego zdania na te-
mat wszystkich propozycji ustaw 
spółdzielczych aktualnie uchwa-
lanych w ekspresowym tempie 
w Sejmie. Pomimo protestów 
umocowanych ustawowo władz 
spółdzielczych, protestów śro-
dowiska spółdzielczego, a także 
skrajnie negatywnych opinii in-
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ministracyjnych dla obywate-
li i przedsiębiorców, wchodząca 
w życie z dniem 1 lipca br. wpro-
wadziła możliwość przekształ-
cenia spółdzielni pracy w spółkę 
prawa handlowego łamiąc zasa-
dy i wartości spółdzielcze.

W wielu krajach Unii Eu-
ropejskiej promuje się podej-
ście odwrotne, tj. przekształce-
nie spółek handlowych, którym 
grozi upadłość w tzw. „przedsię-
biorstwa, których właścicielami 
są pracownicy”, czyli spółdziel-
nie pracy. Dodatkowo utworzo-
ne w ten sposób spółdzielnie ko-
rzystają z ulg i ułatwień ze strony 
państwa, a także zapobiegają na-
pięciom społecznym związanym 
z bezrobociem.

Zapisy, które znalazły się 
w ustawie o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców są niekorzyst-
ne dla szeregowych członków 
spółdzielni. Proponowane prze-
kształcenie to faktycznie szyb-
kie zawłaszczenie majątku wielu 
pokoleń szeregowych członków 
spółdzielni przez wąską grupę 
decydentów – przeważnie człon-
ków zarządów. Pozwólmy prze-
kształcać się spółdzielniom o ile 
tego potrzebują na zasadach 
korzystnych dla ich członków 
i naprawdę z ich woli – bowiem 
takie są zasady demokracji.

Procesowany projekt ustawy 
o spółdzielniach (druk sejmo-
wy 3493) przewiduje następują-
ce zmiany:
• likwidację zebrania przedsta-

wicieli i obligatoryjnie zastą-
pienie tej formy walnym zgro-
madzeniem;

• ustanowienie nadzoru po-
szczególnych ministerstw nad 
spółdzielniami wszystkich 
branż;

czątek likwidacji spółdziel-
ni mieszkaniowych. Ustawa 
nie uwzględnia, że funkcja 
własności spółdzielczej jest 
szczególna – pełni rolę słu-
żebną wobec praw majątko-
wych członków spółdzielni 
mieszkaniowych;

• obligatoryjne powoływanie 
wspólnot na majątku spół-
dzielczym. Oznacza to po-
czątek likwidacji spółdzielni 
mieszkaniowych.
Ponadto:

• Ustawa pozbawia członko-
stwa w spółdzielni osoby 
oczekujące na zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych tzw. 
„członków oczekujących”, 
podczas gdy podstawowym 
celem działania spółdziel-
ni mieszkaniowej jest zaspo-
kajanie potrzeb mieszkanio-
wych jej członków.

• Ustawa uniemożliwia oby-
watelom zaspokajanie swo-
ich potrzeb mieszkaniowych 
w formie spółdzielczej. Usta-
wa narzuca tylko jedna formę, 
tj. możliwość nabycia pra-
wa odrębnej własności lokalu 
i to zarządzanego po wybudo-
waniu wyłącznie o przepisy 
„wspólnotowe”, a nie według 
zasad spółdzielczych.

• Ustawa likwiduje jedna z pod-
stawowych zasad funkcjono-
wania spółdzielni, tj. zasadę 
solidaryzmu spółdzielczego; 
każda nieruchomość ma być 
rozliczna odrębnie i two-
rzy dla swojej nieruchomości 
fundusz remontowy. Wpro-
wadzenie tych zasad unie-
możliwi ukończenie robót re-
montowych będących w toku, 
a zaplanowane prace remon-
towe nie będą mogły być wy-
konane.

• zmiany w zakresie lustracji 
spółdzielczej polegające na 
przekazaniu jej pod nadzór 
ministerstw;

• odebranie prawa przeprowa-
dzania lustracji związkom re-
wizyjnym;

• całkowite wykluczenie moż-
liwości udziału w organach 
KRS oraz związków spółdziel-
czych osób będących człon-
kami rad nadzorczych i zarzą-
dów spółdzielni. Zasada ta nie 
jest stosowana w odniesieniu 
do jakiejkolwiek innej formy 
zrzeszania podmiotów gospo-
darczych (np. izb gospodar-
czych, stowarzyszeń, Związ-
ków Miast Polskich...). Nie 
przedstawiono żadnego uza-
sadnienia dla zastosowania ta-
kiej dyskryminacji tylko w od-
niesieniu do spółdzielczości. 
Proponowana zasada narusza 
postanowienia Konstytucji RP.
Projekt ustawy o spółdziel-

niach mieszkaniowych (druk sej-
mowy 3494) zakłada zaś m.in.:
• kontynuację obligatoryj-

nego przekształcania spół-
dzielczych praw do lokali 
w odrębną własność, co z ko-
lei pozbawia członków prawa 
decyzji w zakresie jakim pra-
wem chcą dysponować;

• wypłatę udziałów członkow-
skich, które stanowią pod-
stawę działania podmiotów 
spółdzielczych i są wyrazem 
więzi ekonomicznej członka 
ze spółdzielnią;

• ustanowienia udziału wszyst-
kich współwłaścicieli w ma-
jątku spółdzielni. Pozbawia 
to członków spółdzielni pra-
wa partycypacji w pożyt-
kach uzyskiwanych z mienia 
i działalności gospodarczej 
spółdzielni. Oznacza to po-
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• Ustawa wprowadzając prze-
pisy dotyczące utworzenia 
funduszu remontowego zo-
bowiązuje jedynie posiadaczy 
spółdzielczych praw do loka-
li do wnoszenia opłat na ten 
fundusz, natomiast nie nakła-
da na właścicieli lokali, obo-
wiązku wnoszenia opłat na 
fundusz remontowy.

• Ustawa eliminuje katego-
rię osiedla mieszkaniowe-
go i jego funkcje wynikające 
z zamieszkiwania w osiedlu. 
Ustawa nie zapewnia spół-
dzielni uprawnień do korzy-
stania z infrastruktury to-
warzyszącej niezbędnej do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia nieruchomości, jak rów-
nież nie nakłada obowiąz-
ków finansowych związanych 
z utrzymaniem infrastruktury.

• Przepisy ustawy antagonizu-
ją spółdzielnię i jej członków, 
jak również samych członków 
w ich wzajemnych relacjach. 
Ustawa deprecjonuje spół-
dzielnie mieszkaniowe jako 
podmiot, którego celem jest za-
spokajanie potrzeb mieszkanio-
wych i innych potrzeb człon-
ków. Decyzje ustawodawcy są 
fundamentalne dla bytu praw-
nego spółdzielni mieszkanio-
wych, proponowana ustawa 

ne nie dla prezesów, związ-
ków rewizyjnych czy Krajowej 
Rady Spółdzielczej, lecz dla 
zwykłych członków spółdziel-
ni, którym odebrano prawo 
decydowania o ich własności.

Szczególnie zaś drastycz-
ne rozwiązania prawne są reali-
zowane w odniesieniu do spół-
dzielczości mieszkaniowej. Ich 
wdrożenie spowoduje rozprosze-
nie wspólnego majątku, ograni-
czenie możliwości gromadzenia 
środków na remonty i konserwa-
cję zasobów, co w konsekwen-
cji będzie powodowało ich sys-
tematyczną dekapitalizację oraz 
problemy z użytkowaniem in-
frastruktury osiedlowej, tj. drogi, 
oświetlenie, place zabaw, parkin-
gi. Koniec z działalnością kultu-
ralna i oświatową. Konsekwencją 
tych działań będzie konieczność 
likwidacji większości spółdziel-
czych podmiotów mieszkanio-
wych, które pozbawione majątku 
i możliwości działania nie będą 
w stanie funkcjonować. Projekt 
przewiduje ustawowe zastąpie-
nie spółdzielni wspólnotami, bez 
prawa wyboru dla samych zain-
teresowanych. Wielu członków 
spółdzielni świadomie dokona-
ło wyboru spółdzielczej formy 
podczas zakupu lokalu, a usta-
wodawca tę swobodę odbiera.

wprowadza przepisy, z których 
wynika, że spółdzielnie swobo-
dy decyzyjnej w przedmiocie 
swego działania nie mają.

• Przepisy obu ustaw naruszają 
autonomiczny i samorządny 
charakter spółdzielni, unie-
możliwiając w szerokim za-
kresie normowanie statutowe. 
Samodzielna regulacja statu-
towa dopuszczona jest w bar-
dzo wąskim zakresie. Człon-
kowie spółdzielni poprzez 
regulacje statutowe powinni 
mieć możliwość uregulowa-
nia m.in.:
– wyboru czy najwyższym 

organem spółdzielni ma 
być walne zgromadzenie 
czy zebranie przedstawi-
cieli członków,

– określenie czasu trwania 
kadencji rady nadzorczej,

– określenie okresu spra-
wowania mandatu przez 
członka rady nadzorczej,

– określenie zasad i wysoko-
ści wynagrodzenia człon-
ków rady nadzorczej,

– określenia zasad zakazu 
konkurencji dla członków 
rady nadzorczej i zarządu.

Ustawa zaś pozbawia człon-
ków tych praw.

Przedmiotowe projekty za-
wierają rozwiązania niekorzyst-

A P E L
Zwracamy się do władz Rzeczypospolitej 

Polskiej o zaprzestanie prac nad ustawami, któ-
re są zamachem na demokracje, samorządność 
i autonomię spółdzielczą. 

Jest rzeczą nie do pojęcia, iż w wolnej demo-
kratycznej Polsce tolerowane są przejawy dys-
kryminacji i lekceważenia praw członków spół-
dzielni. Wzywamy do zaprzestania takich praktyk 
i rozpoczęcia równoprawnego dialogu. Pol-

ska spółdzielczość potrzebuje przyjaznego pra-
wa tworzącego warunki do jej spokojnego funk-
cjonowania. W większości państw europejskich 
spółdzielczość pełni istotną rolę w zaspokajaniu 
potrzeb ludności o średnich i niskich dochodach, 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czy ak-
tywizacji zawodowej. Polska spółdzielczość nie 
odbiega od standardów światowych. Różnica jest 
w tym, iż spółdzielniom cywilizowanych państw 
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europejskich stworzono warunki umożliwiające 
pełnienie ich społecznej i służebnej wobec człon-
ków roli, w Polsce zaś dąży się do likwidacji tego 
sektora, nie uwzględniając kosztów społecznych, 
które wszyscy poniesiemy.

Nieporozumieniem jest próba ustanowie-
nia nadzoru administracyjnego nad podmiotami 
spółdzielczymi. Jest to próba upaństwowienia, 
która kojarzy się z latami sześćdziesiątymi, a nie 
XXI wiekiem. Lustracja spółdzielcza od począt-
ku jej powołania została ukształtowana w formie 
kontroli korporacyjnej sprawowanej przez orga-
nizacje spółdzielcze. Pierwsza polska ustawa 
spółdzielcza z 1920 r. powołała związki rewizyj-
ne, których zadaniem było zrzeszanie wszyst-
kich spółdzielni oraz przeprowadzanie w nich 
okresowych kontroli lustracyjnych (rewizyj-
nych). Członkowie spółdzielni korzystają więc 
z dodatkowego instrumentu ochronnego, jakim 
jest lustracja. Żadne inne podmioty gospodar-
cze nie podlegają analogicznej kontroli. Nie ma 
więc żadnego uzasadnienia merytorycznego, hi-
storycznego czy konstytucyjnego do przekaza-
nia tej formy oceny prawidłowości działalności 
spółdzielni pod nadzór administracyjny.

Mamy pełną świadomość, że aktualne rozwią-
zania prawne są ułomne i nie stwarzają możliwo-
ści dla właściwego funkcjonowania spółdzielni 

i jej członków. Cechuje je także niespójność z in-
nymi aktami prawnymi – w tym prawodawstwem 
międzynarodowym. W konsekwencji oczekuje-
my rozwiązań prawnych, które:
• zabezpieczą równoprawne traktowanie tego 

sektora w pluralistycznej gospodarce;
• stworzą możliwość dalszego pogłębienia de-

mokracji i samorządności spółdzielczej;
• zagwarantują solidaryzm spółdzielczy, auto-

nomię i niezależność tego ruchu;
• będą spójne wewnętrznie oraz godne z Mię-

dzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, 
a także rozwiązaniami światowymi dotyczą-
cymi podmiotów spółdzielczych;

• stworzą możliwość rozwoju wspólnotowej 
przedsiębiorczości i określą jednoznaczne 
kryteria wyróżniające spółdzielczość od in-
nych organizacji;

• zagwarantują pełną jawność działania pod-
miotów spółdzielczych poprzez prawidłowo 
zorganizowany nadzór korporacyjny i spół-
dzielczą kontrolę lustracyjną.
Uszanujcie prawa spółdzielni i jej członków 

do samookreślania gospodarczych zasad współ-
pracy w korporacji, autonomię naszego ruchu 
oraz Konstytucję RP.

Warszawa 18.06.2011 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

Ogólnopolskie Forum Spół-
dzielcze pokazało, ze stara spół-
dzielcza maksyma, mówiąca, 
że w jedności siła, sprawdza 
się i dziś. Dzięki jednoznaczne-
mu protestowi wszystkich śro-
dowisk spółdzielczych, zdoła-
liśmy wykreować silny przekaz 
do społeczeństwa i do władz, że 
spółdzielczość stanowi wielką 
siłę. Że jest potrzebna polskiej 
rzeczywistości, by stabilizować 
społeczny i gospodarczy układ 
sił w kraju...

ło, ze nie jesteśmy osamotnieni 
w walce o dzień dzisiejszy i przy-
szłość spółdzielczości, ale może-
my liczyć na potężne wsparcie 
społeczne.

Pokazał to dobitnie przykład 
z soboty, 18 czerwca br., kiedy 
to nasi przeciwnicy – w liczbie 
trzech – stanęli z transparentem 
przed Salą Kongresową PKiN. 
Zawiedli się posłowie prawicy, 
którzy przybyli tam by próbo-
wać zbić kapitał polityczny. Mia-
ło być, według posłanki Lidii Sta-

Dziękuję za Wasz udział 
w tym proteście i manifestacji 
naszej spółdzielczej siły.

Dzięki Waszemu udziałowi 
zdołaliśmy przebić się z prze-
kazem do opinii publicznej i na-
wet do mediów, opanowanych 
przez przeciwników spółdziel-
czości. Popiera nas ogromna rze-
sza Polaków spółdzielców i nie 
spółdzielców, którym nieobojęt-
ny jest los kraju i warunki życia 
obywateli. To nasze wystąpienie 
„w obronie koniecznej” pokaza-
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Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

roń, pięć tysięcy przeciwników 
„władzy spółdzielni i prezesów”.

Działamy wszyscy pod presją 
mediów i polityków PO – oplu-
wani, szykanowani, postponowa-
ni. Rzeczywistość pokazuje, ze 
musimy wyrwać się z tej skorupy 
i podjąć działania wśród człon-
ków. Musimy rozbudzić ich, po-
kazując zagrożenia dla nich i ich 
rodzin, które niosą z sobą projek-
ty ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz ustawa o spół-
dzielczości. Argumenty, mówiące 
o faktycznym stanie pokazane bez 
retuszu obnażą fałsz przeróżnych 
komitetów jednoosobowych, któ-
re kreują się na samozwańczych 
reprezentantów woli „spółdziel-
ców i lokatorów”.

Pragnę zapewnić Was o na-
szym poparciu dla Waszych wy-
siłków. Uczynimy wszystko 
– w kraju i zagranicą – by obro-
nić spółdzielczość. Zyskujemy 
wsparcie polityków ugrupowań 
parlamentarnych. 

Szefowa Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego zapew-
niła nas, ze podejmie wysiłki, by 
zainteresować Przewodniczące-
go Komisji Europejskiej, dzia-
łaniami polskiego rządu, wy-
mierzonymi w spółdzielczość. 

dzielczego w Warszawie, repre-
zentujący połowę spółdzielczej 
Polski, zwróciliśmy się do Rzą-
du, Sejmu i Senatu, o zaprzesta-
nie instrumentalnego traktowania 
sektora spółdzielczego i trwają-
cego od 21 lat manipulowania 
przepisami prawa. Zerwanie dia-
logu ze środowiskiem spółdziel-
czym prowadzi do stanowienia 
prawa oraz praktyk administra-
cyjnych, niezgodnych z Konsty-
tucją, ale i z europejskimi stan-
dardami. 

Forum nie kończy naszych 
działań w obronie spółdzielczo-
ści. Będziemy tę walkę kontynu-
ować. 

Dziś dziękuję Wam za to, co 
do tej pory zrobiliśmy. Liczymy 
na Was i na Waszych członków 
na osiedlach.

Pamiętajcie o ONZ-towskim 
przesłaniu, że „spółdzielnie bu-
dują lepszy świat!”. Ten lepszy 
świat musimy zbudować także 
i w Polsce.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Tomasz Jórdeczka

Prezes Zarządu
Jerzy Jankowski

Możemy się liczyć w najbliż-
szym czasie ze stanowczym wy-
stąpieniem z Brukseli do rządu 
w Warszawie.

Podczas Forum szefowie 
dwóch ugrupowań Sejmowych 
– SLD i PSL – zapewnili nas 
o swoim poparciu dla naszego 
ruchu. Posłowie z tych ugrupo-
wań będą głosować przeciwko 
ustawom PO. Również politycy 
PiS zapewne zagłosują przeciw-
ko projektom PO.

Sprzeciwiamy się próbom 
dalszego psucia prawa i niszcze-
nia ruchu spółdzielczego, któ-
ry zapisał na Ziemiach Polskich 
piękną trwającą 150 lat histo-
rię, a włączając pierwsze formy 
wprowadzane przez Stanisława 
Staszica – już nawet 200-letnią 
historię. Zamiast być dumni z ta-
kich korzeni, politycy PO chcą 
nimi zająć przy pomocy szpadla 
i sektora.

Protestujemy przeciwko temu. 
Oczekujemy, ze czas przedwy-
borczej refleksji pozwoli wła-
dzom zająć takie stanowisko, 
które respektować będzie nasze 
oczekiwania. 

My, spółdzielcy i ich go-
ście – zgromadzeni na obradach 
Ogólnopolskiego Forum Spół-

Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 
w okresie od 09.06.2011 r. do 17.06.2011 r. Zgod-
nie z uchwalą nr 20/2011 Rady Nadzorczej po-
dzielone zostało na osiem części i odbywało się 
w okresie od 09.06.2011 r. do 17.06.2011 r. Ogó-
łem w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 
129 członków, co stanowi 2,95% ogółu człon-

ków uprawnionych do udziału. Poszczególne czę-
ści Walnego Zgromadzenia odbywały się zgod-
nie z porządkiem obrad dostarczonym pisemnie 
wszystkim członkom Spółdzielni zgodnie z § 37 
Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło nastę-
pujące uchwały:
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Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia i zatwier-
dzenia sprawozdania Zarządu za 2010 rok

Walne Zgromadzenie Członków działając na 
podstawie § 35 pkt.2 Statutu Spółdzielni postana-
wia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działal-
ności Zarządu za 2010 rok.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdze-
nia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok

Walne Zgromadzenie Członków działając na 
podstawie § 35 pkt.2 Statutu Spółdzielni postana-
wia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działal-
ności Rady Nadzorczej za 2010 rok.

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Członków działając na 
podstawie § 35 ust.2 Statutu Spółdzielni postana-
wia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2010 
rok w tym:
– wprowadzenie do sprawozdania,
– bilans Spółdzielni za 2010 r. zamykający się po stro-

nie aktywów i pasywów kwotą 82 539 452,59 zł.,
– rachunek zysków i strat za rok obrotowy zamy-

kający się zyskiem netto 619 724,83 zł.
– zestawienie zmian w kapitale (funduszu wła-

snym) za rok obrotowy wykazujące zmniejsze-
nie kapitału własnego o kwotę 1 899 692,85 zł.

– rachunek przepływów pieniężnych za rok ob-
rotowy wykazujący zwiększenie środków pie-
niężnych o kwotę 1 146 335,28 zł.

Uchwała nr 4 w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej

Walne Zgromadzenie Członków działając na 
podstawie § 35 ust. 5 Statutu Spółdzielni posta-
nawia nadwyżkę bilansową Spółdzielni za 2010 
r. w wysokości 619 724,83 zł. rozliczyć w sposób 
następujący:
1) kwotę 98 696,66 zł. stanowiącą pożytki z nie-

ruchomości wspólnej, nieruchomości wymie-
nionych w zał. nr 1, przeznaczyć na pokrycie 
wydatków związanych z eksploatacją i utrzy-
maniem tych nieruchomości – zgodnie z § 185 
ust.1 Statutu,

2) kwotę 37 495,03 zł. stanowiącą pożytki zaso-
bów mieszkaniowych z tytułu odsetek od nie-
terminowo wnoszonych opłat czynszowych 
przez lokale mieszkalne, przeznaczyć na po-

krycie wydatków związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych, 
rozliczając w/w kwotę na poszczególne nieru-
chomości proporcjonalnie do powierzchni użyt-
kowej lokali.

3) kwotę 10 500,00 zł stanowiącą dochód ze zby-
cia zwolnionych lokali w celu ustanowienia 
odrębnej własności i z wyniku na działalności 
operacyjnej lokali mieszkalnych przeznaczyć 
na pokrycie wydatków związanych z eksploata-
cją i utrzymaniem nieruchomości mieszkanio-
wych, rozliczając w/w kwotę na poszczególne 
nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni 
użytkowej lokali.

4) kwotę 473 033,14 zł. stanowiącą wynik finan-
sowy z własnej działalności Spółdzielni rozli-
czyć w sposób następujący:
a. kwotę 2 034,17 zł przeznaczyć na sfinanso-

wanie kosztów eksploatacji i utrzymania nie-
ruchomości mieszkaniowych, w których wy-
stąpiły w 2010 r. pustostany.

b. kwotę 470 998,97 zł przeznaczyć na sfinan-
sowanie kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości mieszkaniowych oraz loka-
li użytkowych członków, rozliczając w/w 
kwotę proporcjonalnie do powierzchni użyt-
kowej poszczególnych nieruchomości

Uchwała nr 5 oznaczenie najwyższej sumy 
zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie 
§ 35 pkt.7 Statutu postanawia:

Oznaczyć najwyższa sumę do jakiej Spółdziel-
nia może zaciągnąć zobowiązania na kwotę łącz-
nie 31 967 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden 
milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy 
00/100 zł) i do zaciągania zobowiązań do tej kwo-
ty upoważnić Zarząd. 

Kwota określona w § 1 obowiązuje od dnia wej-
ścia w życie niniejszej uchwały do dnia podjęcia przez 
Walne Zgromadzenia uchwały zmieniającej kwotę 
określoną paragrafem pierwszym niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6 w sprawie sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego

Walne Zgromadzenie Członków, działając na 
podstawie § 35 pkt. 6 Statutu, postanawia:
– wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej działki o nr geo-
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dezyjnym 27/2 o pow. 497 m2 położonej w Za-
mościu przy ulicy Korczyńskiego na rzecz mia-
sta Zamość.

Uchwała nr 7 w sprawie sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego

Walne Zgromadzenie Członków, działając na 
podstawie § 35 pkt. 6 Statutu, postanawia:
– wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanej działki o nr geo-
dezyjnym 115/3 o pow. 619 m2 położonej Zamo-
ściu przy ulicy Kilińskiego w drodze przetargu 
przeprowadzonego według odrębnie ustalonych 
zasad.

Uchwała nr 8 w sprawie sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego do nieruchomości 
gruntowej

Walne Zgromadzenie Członków, działając na 
podstawie § 35 pkt. 6 Statutu postanawia:
– wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowa-

nia wieczystego niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej o powierzchni około 2 200 m2 
(strona wschodnia) powstałej z podziału dział-
ki o numerze geodezyjnym 117/6 o powierzch-
ni 5 088 m2 położonej w Zamościu przy ulicy 
Kilińskiego na rzecz miasta Zamość.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absoluto-
rium Prezesowi Zarządu Jerzemu Niziołowi

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 
35 pkt 3 Statutu postanawia za działalność w roku 
sprawozdawczym 2010 udzielić absolutorium Pre-
zesowi Zarządu Jerzemu Niziołowi

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolu-
torium Zastępcy Prezesa Jerzemu Kościowi

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 
35 pkt 3 Statutu postanawia za działalność w roku 
sprawozdawczym 2010 udzielić absolutorium Za-
stępcy Prezesa Jerzemu Kościowi

Uchwala nr 11 w sprawie udzielenia abso-
lutorium Członkowi Zarządu Władysławowi 
Chomickiemu

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 
35 pkt 3 Statutu postanawia za działalność w roku 
sprawozdawczym 2010 udzielić absolutorium 
Członkowi Zarządu Władysławowi Chomickiemu

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady 
Nadzorczej na trzyletnią kadencję 2011 – 2014 
w składzie:
 1. Adamczuk Urszula 
 2. Dąbrowski Tadeusz
 3. Garbula Karol
 4. Gąsiorowska Janina
 5. Gniot Agata
 6. Kasprzyk Helena
 7. Kutyła Adam
 8. Pańko Antoni
 9. Schmidt Marek
 10. Szuwara Jadwiga
 11. Wilk Henryka
 12. Włoch Maria

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu zwo-
łanym przez Przewodniczącego ostatniej części Wal-
nego Zgromadzenia Członków w dniu 28.06.2011 r. 
ukonstytuowała się w sposób następujący:
 1. Adam Kutyła
  – Przewodniczący 
 2. Antoni Pańko
  – Zastępca Przewodniczącego
 3. Urszula Adamczuk
  – Sekretarz
 4. Tadeusz Dąbrowski
  – Przewodniczący Komisji Gospodarki

Zasobów Mieszkaniowych 
 5. Marek Schmidt
  – Członek Komisji Gospodarki

Zasobów Mieszkaniowych
 6. Jadwiga Szuwara
  – Członek Komisji Gospodarki

Zasobów Mieszkaniowych
 7. Janina Gąsiorowska
  – Przewodnicząca Komisji

Społeczno-Samorządowej
 8. Karol Garbula
  – Członek Komisji Społeczno-Samorządowej
 9. Agata Gniot
  – Członek Komisji Społeczno-Samorządowej
 10. Henryka Wilk
  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 11. Helena Kasprzyk
  – Członek Komisji Rewizyjnej
 12. Maria Włoch
  – Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Spółdzielni
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I część osiedle Planty
1. Nasadzić krzewy- berberys przy ul Peowiaków 72.
2. Od nowego sezonu grzewczego włączyć cen-

tralne ogrzewanie na klatce schodowej w bloku 
przy ul Peowiaków 72, w przypadku stwierdze-
nia niedogrzewania mieszkań.

3. Prowadzić działania w kierunku przestrzegania 
regulaminu porządku domowego.

4. Rozważyć możliwość rozbiórki murku przy ul 
Peowiaków 68A.

5. Wystąpić do policji o częstsze patrole na osie-
dlu Planty.

6. Wystąpić do Straży Miejskiej o egzekwowanie 
od właścicieli psów wyprowadzania zwierząt 
na smyczy i w kagańcach oraz sprzątania od-
chodów.

7. Rozważyć możliwość zwiększenia ilości miejsc 
parkingowych na osiedlu Planty 

8. Dokonać przeglądu osiedli i uzupełnić znaki 
drogowe na osiedlu Planty.

9. Prowadzić działania mające na celu utrzyma-
nie spółdzielczości mieszkaniowej i przeciw-
stawiać się ograniczaniu praw członków i dzia-
łaniom zmierzającym do zastąpienia spółdzielni 
mieszkaniowych wspólnotami.

II część osiedle E. Orzeszkowej 
1. W miarę możliwości zwiększyć ilość ławek na 

osiedlu E. Orzeszkowej.
2. Rozważyć możliwość remontu schodów na klat-

ce schodowej w bloku przy ul Orzeszkowej 17.
3. Wyróżnić gospodarzy terenów sprzątających na 

osiedlu E. Orzeszkowej.
4. Prowadzić działania edukacyjne dotyczące 

szkodliwości dokarmiania ptaków, prawidłowe-
go segregowania śmieci i przestrzegania regula-
minu porządku domowego.

III część osiedle Lubelskie Przedmieście 
1. Dokonać szczegółowej analizy zużycia zimnej 

wody w budynku J. Piłsudskiego 15 i podjąć 

działania w celu zmniejszenia wody technolo-
gicznej.

2. Podjąć działania w celu utrzymania spółdziel-
ni mieszkaniowych i przeciwstawiać się ograni-
czaniu praw członków i powstawaniu wspólnot 
mieszkaniowych. 

3. Rozważyć możliwość ustawienia pojemnika na 
plastiki przy Sadowej 4.

4. Wystąpić do Straży Miejskiej o egzekwowanie 
od właścicieli psów obowiązku sprzątania.

IV część osiedle Oboźna
1. Korzystać z pomocy Straży Miejskiej i Policji 

w sytuacjach zakłócania porządku na osiedlach.
2. Wystąpić z apelem do przedstawicieli władz 

z protestem przeciwko planowanym zmianom 
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
zmierzającym do likwidacji spółdzielni.

V część osiedle Kilińskiego 
1. Kontynuować i rozwijać działalność społecz-

no – kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową.

2. Przeciwstawiać się ograniczaniu praw człon-
ków spółdzielni mieszkaniowych i prowadzić 
wszelkie działania mające na celu utrzymanie 
spółdzielni mieszkaniowych.

VI członkowie oczekujący
Brak wniosków

VII część budynek w Radecznicy
1. Dostarczyć do konserwatora budynku materiał 

(rury) z odzysku w celu naprawy ogrodzenia.
2. W miarę możliwości finansowych rozważyć 

możliwość wykonania wymiany drzwi wejścio-
wych do budynku oraz malowanie klatek scho-
dowych a w dalszej kolejności wymianę okie-
nek piwnicznych.

3. Podjąć działania zmierzające do utrzymania 
obecnego sposobu zarządzania nieruchomo-

Wnioski z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, które odbyło się 
w dniach 09.06. – 17.06. 2011 r.
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ścią opartego na przynależności do Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

VIII część osiedle Reymonta,
Szwedzka - Brzozowa, Lubelska
1. W miarę możliwości przeprowadzić remont 

balkonów w bloku przy ul Lubelskiej 36 oraz 
uatrakcyjnić plac zabaw.

2. Rozważyć możliwość wymiany okienek piw-
nicznych w bloku przy ul Wąskiej16.

3. Udzielić premii gospodarzom terenu.
4. Dokonać montażu domofonów w budynku przy 

ul Lubelskiej 36 w przypadku wyrażenia zgo-
dy przez mieszkańców poszczególnych klatek 
schodowych.

5. Prowadzić wszelkie działania zmierzające do 
utrzymania spółdzielni mieszkaniowych i po-
szanowania praw członków oraz przeciwsta-
wić się obligatoryjnemu powstawaniu wspólnot 
mieszkaniowych.

Dlaczego przy niemal jedna-
kowej powierzchni i standardzie 
mieszkań istnieje taka różnica 
w wysokości opłat mieszkanio-
wych pomiędzy mieszkaniami 
położonymi na tym samym osie-
dlu a nawet w budynku - to czę-
sto zadawane pytanie. 

Opłaty za eksploatację miesz-
kań ustalone są w naszej Spół-
dzielni dla każdej nieruchomo-
ści odrębnie. Wynika to z ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
i wynoszą one od 0,70zł/m2 do 
1,00 zł/m2 miesięcznie.

Opłaty za eksploatację
mieszkań zależą

między innymi od:
– Struktury i poziomu plano-

wanych kosztów danej nie-
ruchomości,

– Wyniku za rok poprzedni,
Wynik za rok poprzedni to 

różnica między kosztami eksplo-
atacji i utrzymania danej nieru-
chomości a przychodami z opłat. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
zwiększa odpowiednio przychody 
lub koszty eksploatacji i utrzyma-
nia danej nieruchomości w roku 
następnym

członkom Spółdzielni z wy-
pracowanego zysku z dzia-
łalności gospodarczej,
Na ostateczny poziom opłat 

istoty wpływ mają środki finan-
sowe przeznaczone na częściowe 
pokrycie kosztów dla członków 
Spółdzielni z podziału zysku go-
spodarczego. Dofinansowanie ja-
kie dostaną członkowie w 2011 r. 
wynosi 0,19 zł/m2 miesięcznie. 
– Wielkości przeliczeniowej 

kosztów (np. liczba m2, licz-
by zamieszkałych osób, licz-
ba m3 zużytej wody),

– Wielkości działki na której 
położona jest nieruchomość,
Kosztami uzależnionymi od 

wielkości działki są koszty utrzy-
mania czystości, zieleni oraz po-
datek od nieruchomości. 
– Skali dewastacji (kosztów 

usuwania zniszczeń lub skut-
ków kradzieży),

– Zakresu świadczenia usług 
(dźwigi osobowe, centralna 
ciepła woda, gaz, domofon)
Część naszych zasobów ko-

rzysta z centralnej ciepłej wody 
dostarczanej przez firmę Dal-
kia w Zamościu a część wypo-
sażona jest w piecyki gazowe 
do podgrzewania wody. Niektó-

– Pożytków na nieruchomości 
wspólnej,
Wpływ na ostateczny wy-

nik mają pożytki z danej nieru-
chomości (dochód z dzierżawy 
ścian pod reklamę, opłaty za do-
datkowe piwnice, itp.) Te środki 
finansowe należą do wszystkich 
użytkowników lokali położo-
nych w danej nieruchomości bez 
względu na to czy są członkami 
Spółdzielni czy nie.
– Członkowstwa w Spółdziel-

ni i środków, które Spół-
dzielnia może przeznaczyć 
na dofinansowanie kosztów 

Z czego wynikają różnice w opłatach?
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re budynki położone na osie-
dlu Wiejska wyposażone są 
w jeden gazomierz i w związku 
z tym wnoszą dodatkowo opłaty 
za gaz do Spółdzielni. Na osie-
dlu Orzeszkowej znajdują się 
wieżowce,które wyposażone są 
w dźwigi osobowe. 
– Stanu technicznego budyn-

ku - wpłaty na fundusz re-
montowy,
Stan techniczny budynków 

ma zasadniczy wpływ na wyso-
kość opłat na remonty. Budyn-
ki wymagające termomoderni-

nia energii cieplnej, elektrycznej 
– na klatkach schodowych i piw-
nicach, nie szanujące wspólnego 
mienia, mniej zdyscyplinowane, 
nieprzestrzegające zasad dotyczą-
cych np. gospodarowania odpa-
dami. Wymienione czynniki mają 
wpływ na koszty utrzymania, 
które w efekcie muszą ponieść 
mieszkańcy. Zasada „wszyscy po 
równo” już nie obowiązuje, teraz 
każdy płaci za siebie. A jak dbasz, 
to masz...

Stanisława Dziaduszek

zacji, remontu balkonów klatek 
schodowych, dachów instalacji 
itp. wnoszą opłaty wyższe. Wy-
sokość opłat w naszej Spółdziel-
ni kształtuje się od 0,80 zł/m2 do 
2,21 zł/m2 miesięcznie. 

Na zróżnicowanie opłat w na-
szej Spółdzielni wpływa jak wi-
dać szereg czynników. Nierucho-
mości – choć czasem podobne, 
nie są identyczne. Ponadto zale-
ży, jakie mieszkają w nich oso-
by. Czy gospodarne, oszczęd-
ne dbające o ład i porządek, czy 
lekceważące zasady oszczędza-

Kilka słów o księgach wieczystych
Co to właściwie jest księga 

wieczysta? Dlaczego jest tak waż-
na w obrocie nieruchomościami?

W gospodarce rynkowej nie-
ruchomość jak każde dobro jest 
towarem. Obrót nieruchomościa-
mi jest szybko rozwijającym się 
segmentem gospodarki. Poprzez 
obrót należy rozumieć przenie-
sienie praw własności nierucho-
mości w drodze czynności praw-
nych. Najczęściej występującą 
formą jest sprzedaż. 

Jak wiadomo zakup nierucho-
mości czy to w postaci gruntu 
czy też mieszkania to duży wyda-
tek. Dlatego podejmując decyzję 
o zakupie nieruchomości należy 
podjąć szereg działań sprawdza-
jących aby zakup był udany i po-
zbawiony wad prawnych. Dlate-
go dużą role odgrywa instytucja 
księgi wieczystej, która umoż-
liwia ustalenie stanu prawnego 
i jest podstawą bezpieczeństwa 
w obrocie nieruchomościami. 
Czym jest księga wieczysta.

Księga wieczysta to rejestr, 
który przedstawia stan prawny 

przez czynność prawną z oso-
ba uprawnioną według treści 
księgi nabył własność lub inne 
prawo rzeczowe. Oznacza to, 
że nabywcę chroni rękojmia.

• domniemania zgodności ze 
stanem prawnym – domnie-
mywa się, że prawo jawne 
z księgi wieczystej jest wpi-
sane zgodnie z rzeczywistym 
stanem prawnym a prawo wy-
kreślone nie istnieje

Budowa księgi wieczystej.
Zgodnie z ustawą o księgach 

wieczystych i hipotece księga 
wieczysta składa się z czterech 
działów:
• Dział I: I-O oznaczenie nie-

ruchomości tj. położenie, ob-
szar, przeznaczenie itp.; I Sp 
spis praw związanych z wła-
snością np. służebność

• Dział II: oznaczenie właści-
ciela (właścicieli) lub użyt-
kownika wieczystego

• Dział III: przeznaczony jest 
na wpisy dotyczące ograni-
czonych praw rzeczowych, 
z wyjątkiem hipotek, na wpi-

nieruchomości, w tym również 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu. Prowadzona jest 
ona przez sąd rejonowy właściwy 
ze względu na miejsce położenia 
w postaci tradycyjnej jak również 
elektronicznej. Co do zasady dla 
jednej nieruchomości prowadzani 
się odrębna księgę wieczystą.
Zasady prowadzenia
księgi wieczystej.

Księga wieczysta prowadzo-
na jest według kilku głównych 
zasad:
• zasada jawności – zgodnie 

z nią każdy ma możliwość 
zapoznania się z treścią księ-
gi wieczystej. W związku 
z informatyzacją ksiąg wie-
czystych istnieje możliwość 
przeglądu przez Internet pod 
adresem http://ekw.ms.gov.pl

• zasada rękojmi wiary publicz-
nej –w przypadku wystąpie-
nia niezgodności między sta-
nem prawnym ujawnionym 
w księdze a rzeczywistym sta-
nem prawnym treść księgi roz-
strzyga na korzyść tego kto 
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sy ograniczeń w rozporządza-
niu nieruchomością lub użyt-
kowaniem wieczystym oraz 
na wpisy innych praw i rosz-
czeń, z wyjątkiem roszczeń 
dotyczących hipotek. W sy-
tuacji kiedy występują jakie-
kolwiek wpisy najlepiej skon-
taktować się z prawnikiem 
w celu wyjaśnienia czego do-
kładnie dotyczą. 

ruchomość stała się własno-
ścią. 

Podsumowanie.
Reasumując, ważne jest przed 

zawarciem transakcji zakupu za-
poznać się z wpisami w księdze 
wieczystej w celu sprawdzenia, 
kto jest właścicielem i czy nie 
ma obciążenia hipoteki. 

Karol Rajtar

• Dział IV: wpisy dotyczące hi-
poteki. Hipoteka służy zabez-
pieczeniu oznaczonej wie-
rzytelności na mocy, której 
wierzyciel może dochodzić 
zabezpieczenia z nierucho-
mości tzn. ten komu hipote-
ka przysługuje będzie mógł 
dochodzić zaspokojenia wie-
rzytelności z nieruchomości 
bez względu na to czyją nie-

Jak i gdzie przeprowadzić postępowanie spadkowe?
Śmierć osoby najbliższej to 

przede wszystkim osobista tra-
gedia. Jednak Wiele osób po tak 
wielkiej stracie zadaje sobie py-
tanie co dalej? Co z mieszka-
niem? Jak i gdzie uporządkować 
sprawy majątkowe?

Jeżeli osoba zmarła nie rozpo-
rządziła swoim majątkiem za ży-
cia konieczne jest przeprowadze-
nie postępowania spadkowego. 
Postępowanie spadkowe moż-
na przeprowadzić w Sądzie lub 
u Notariusza.

Postępowanie w Sądzie
Przeprowadzenia postępowa-

nia spadkowego w sądzie nastę-
puje poprzez złożenie wniosku 
o stwierdzenie nabycia spadku. 

Do wniosku należy dołączyć 
miedzy innymi takie dokumen-
ty jak:
1. Odpis wniosku w tylu ko-

piach ilu jest uczestników po-
stępowania;

2. Odpis skrócony aktu małżeń-
stwa dla kobiet 

3. Odpis skrócony aktu urodzenia
4. Odpis skrócony aktu zgonu 

spadkodawcy 
a jeżeli został sporządzony te-
stament:

Postępowanie u Notariusza
Przeprowadzenie postępowa-

nia spadkowego u Notariusza 
wiąże się również z dostarcze-
niem tych samych dokumen-
tów co do sądu. W umówionym 
terminie i w obecności wszyst-
kich spadkobierców Notariusz 
sporządza,,akt poświadczenia 
dziedziczenia” z wyłączeniem 
dziedziczenia na podstawie te-
stamentów szczególnych.

Notariusz może także otwo-
rzyć i ogłosić testament-z taki-
mi samymi skutkami jak ma to 
miejsce w sądzie.

Podsumowanie
Postępowanie sądowe jest 

tańsze niż u notariusza, ale za to 
wolniejsze.

Po otrzymaniu prawomocne-
go postanowienia z sądu czy po-
świadczenia dziedziczenia od 
notariusza należy ten fakt zgło-
sić do Urzędu Skarbowego. 

Zgodnie z art. 179 ustawy 
z 15.12.2000 r o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2003r Nr 119, poz. 1116 ze 
zm.) w przypadku gdy zmarłe-
mu przysługiwał lokal mieszkal-
ny w zasobach Sp-ni należy do 

5. Testament w oryginale oraz 
tyle kopii ilu jest uczestników 
postępowania;

6. Oświadczenia o przyjęciu, 
odrzuceniu spadku, zrzecze-
niu się dziedziczenia (jeśli by-
ły składane);
Na podstawie złożonego wnio-

sku Sąd wyznacza termin roz-
prawy na którą zostają wezwani 
wnioskodawca oraz uczestnicy, 
czyli osoby, które mogą dziedzi-
czyć jako spadkobiercy ustawo-
wi lub testamentowi.

Po przeprowadzonej rozpra-
wie Sąd wydaje postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spad-
ku, które uprawomocnia się 14 
dni od dnia jego doręczenia lub 
ogłoszenia.

Jeżeli zmarły nie pozostawił 
testamentu, to zgodnie z art. 931 
kodeksu cywilnego w pierwszej 
kolejności powołane do spad-
ku są dzieci zmarłego oraz jego 
małżonek.

Spadkobierca może odrzucić 
spadek. W tym celu w ciągu 6 mie-
sięcy od dnia, w którym spadko-
bierca dowiedział się o tytule swe-
go powołania, powinien złożyć 
oświadczenie o odrzuceniu spadku 
w sądzie lub przed notariuszem.
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biura S-ni dostarczyć dokumenty 
potwierdzające nabycie spadku 
w terminie jednego roku od dnia 
otwarcia spadku.

Jeżeli jest kilku spadkobier-
ców powinni oni wyznaczyć spo-

Dodatkowe informacje dotyczą-
ce praw do lokalu po zmarłych 
można uzyskać w biurze Spół-
dzielni pok. nr 15 i 16. 

Kołtun Anna

śród siebie pełnomocnika, który 
będzie reprezentował ich w Sp-
ni.

Szczegółowe przepisy doty-
czące postępowania spadkowe-
go reguluje Kodeks Cywilny. 

Stosowanie prawa o ruchu drogowym 
na wewnętrznych drogach osiedlowych

Zamieszkując w zaso-
bach Spółdzielni auto-
matycznie stajemy się 
użytkownikami tzw. 

dróg osiedlowych, dlatego war-
to wiedzieć które przepisy i w ja-
kim zakresie na nich obowiązu-
ją. Powyższa wiedza przydatna 
będzie szczególnie kierującym 
pojazdami, którzy zobowiązani 
są do określonych zachowań wy-
nikających z przepisów ustawy 
prawo o ruchu drogowym z dnia 
20 czerwca 1997 r.

Polski system prawny dzieli 
drogi na publiczne i wewnętrzne, 
przy czym te pierwsze to drogi 
krajowe, wojewódzkie, powiato-
we i gminne. Drogami gminny-
mi zlokalizowanymi wewnątrz 
naszych osiedli są np. nazywa-
ne potocznie miejskimi ulice 
Orzeszkowej i Oboźna. Na dro-
gach tych obowiązują wszystkie 
przepisy wynikające z ustawy 
prawo o ruchu drogowym (art.1 
ust.1 pkt.1). Zarządcą tych dróg 
odpowiedzialnym za remonty, 
konserwację, porządek, czystość 
i odśnieżanie, a także właści-
we oznakowanie jest Prezydent 
Miasta.

Wszystkie drogi zlokalizo-
wane na naszych osiedlach po-
łożone na terenach będących 

nym z poprzednich artykułów. 
Jako przypomnienie dodam, że 
strefa zamieszkania to obszar 
obejmujący drogi publiczne lub 
inne drogi, na którym obowią-
zują szczególne zasady ruchu 
drogowego, a wjazdy i wyjaz-
dy oznaczone są odpowiednimi 
znakami drogowymi (D-40 i D-
41). W strefie zamieszkania obo-
wiązują przepisy prawa o ruchu 
drogowym, a ponadto całkowi-
ty zakaz postoju pojazdów poza 
miejscami do tego wyznaczony-
mi, ograniczenie prędkości do 20 
km/h oraz bezwzględne pierw-
szeństwo pieszych przed pojaz-
dami samochodowymi.

własnością Spółdzielni to tzw. 
drogi wewnętrzne. Są nimi uli-
ce, place manewrowe oraz par-
kingi. Budowa, przebudowa, re-
mont, utrzymanie, odśnieżanie 
i zwalczanie śliskości zimowej, 
ochrona i oznakowanie dróg we-
wnętrznych oraz zarządzanie 
nimi i finansowanie tych zadań 
należy do zarządcy terenu, na 
którym jest zlokalizowana dro-
ga, a w przypadku jego braku – 
do właściciela tego terenu (art. 4 
pkt. 20 oraz art. 8 ust. 2 i 3 usta-
wy o drogach publicznych z dnia 
25 stycznia 2007 r.) 

Na drogach publicznych 
(miejskich) oraz wewnętrznych 
(np. należących do Spółdziel-
ni) można ustanowić tzw. strefę 
zamieszkania, którą szczegóło-
wo scharakteryzowałem w jed-

Ostatnia nowelizacja Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym wpro-
wadziła możliwość ustanawia-
nia tzw. strefy ruchu, którą zgod-
nie z art. 2 pkt. 16a ustawy jest 
obszar obejmujący co najmniej 
jedną drogę wewnętrzną, na któ-
ry wjazdy i wyjazdy oznaczone 
są odpowiednimi znakami dro-
gowymi. Wystarczy, że zarządca 
drogi ustawi na wjeździe w taką 
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strefę znak D-52 oraz znak D-55 
na wyjeździe, to na całym ob-
szarze obejmującym drogę/drogi 
wewnętrzne będą obowiązywały 
wszystkie przepisy wynikające 
z ustawy prawo o ruchu drogo-
wym, identycznie jak na drogach 
publicznych. 

Przepisy ruchu drogowe-
go mogą także obowiązywać na 
drodze wewnętrznej nie obję-
tej strefą zamieszkania lub stre-
fą ruchu, jednakże w ściśle ogra-
niczonym zakresie. Powyższe 
wynika z art.1 ust. 2 cytowanej 
wcześniej ustawy, który stano-
wi: „Przepisy ustawy stosuje się 
również do ruchu odbywające-
go się poza miejscami wymie-

chu oraz zarządzania ruchem na 
drogach wewnętrznych, w tym 
w strefie ruchu i strefie zamiesz-
kania należy do podmiotu zarzą-
dzającego tymi drogami.

Podsumowując należy przy-
pomnieć, że za naruszanie prze-
pisów ruchu drogowego gro-
żą określone sankcje finansowe 
do nakładania których upoważ-
nieni są w określonych zakre-
sach funkcjonariusze Policji oraz 
Strażnicy Miejscy. Warto pamię-
tać, że nowe przepisy zobowiązu-
ją kierowców do przestrzegania 
wszystkich znaków drogowych 
bez względu na rodzaj drogi na 
której zostały ustawione.

Krzysztof Krzysztoń

nionymi w art. 1 ust. 1 pkt. 1 (tj. 
na drogach publicznych, w stre-
fie zamieszkania i strefie ruchu) 
w zakresie:
• koniecznym dla uniknięcia 

zagrożenia bezpieczeństwa 
osób, 

• wynikającym ze znaków i sy-
gnałów drogowych. ”
Cytowany przepis wskazuje 

na bezwzględny obowiązek sto-
sowania się kierowców do zna-
ków drogowych umieszczonych 
na drogach wewnętrznych, usta-
wionych w sposób prawidłowy 
oraz zgodny z wymogami ustawy 
i innych aktów wykonawczych. 
Przy czym obowiązek ustanowie-
nia prawidłowej organizacji ru-

Nowoczesny monitoring osie-
dlowy to możliwość obserwowa-
nia i zapisywania na nośnikach 
elektronicznych wszystkich zda-
rzeń objętych zasięgiem kamer 
tworzących system monitoringu. 
Głównym celem takiej obser-
wacji jest zapewnienie bezpie-
czeństwa osób i mienia. Obraz 
z urządzeń nagrywających może 
posłużyć przy poszukiwaniu 
i rozpoznawaniu winnych nie-
pożądanych zdarzeń. Ponadto 
sama obecność kamer odstrasza 
potencjalnych sprawców wy-

i administrowania. Podejmowa-
nie wszelkich działań mogących 
wpłynąć na zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców i ich 
mienia to jedno z podstawowych 
zadań Zarządu Spółdzielni. 
Duże znaczenia ma także wła-
ściwa współpraca z miejskimi 
służbami porządkowymi tj. Po-
licją i Strażą Miejską, a przede 
wszystkim obywatelska postawa 
samych mieszkańców. 

Monitoring może być kom-
pleksowy i obejmować większy 
obszar, czego przykładem są uli-
ce zamojskiego starego miasta. 
System może monitorować także 
pojedyncze budynki i ich otocze-
nie chroniąc w ten sposób miej-
sca szczególnie zagrożone np. 
wandalizmem.

W naszej Spółdzielni od dłuż-
szego czasu systemem monito-
ringu objęty jest rejon Pawilonu 
Usługowego przy ulicy Brzozo-

kroczeń, a nawet przestępstw, 
skutecznie obniżając realne za-
grożenie. Zalety monitoringu 
osiedlowego są oczywiste i nie-
podważalne, świadczą o tym sta-
tystyki prowadzone przez służby 
odpowiedzialne za utrzymanie 
porządku publicznego. Jedyną 
niedogodnością kamer zamon-
towanych w naszym otoczeniu 
może być wyłącznie ogranicze-
nie naszej prywatności, ale do 
tego, jak do wielu innych zmian 
cywilizacyjnych większość z nas 
zdążyła się już przyzwyczaić.

Według opinii Komendy 
Miejskiej Policji w Zamościu 
nasze osiedla należą do jednych 
z najbezpieczniejszych w mie-
ście. Jest to związane z lokaliza-
cją zasobów spółdzielczych sku-
pionych w jednej części miasta 
oraz objęciem dużej grupy nie-
ruchomości jednolitym sposo-
bem sprawowania zarządzania 

Monitoring osiedlowyMonitoring osiedlowy
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wej 26A oraz otoczenie Pawilo-
nu Handlowo-Usługowego przy 
ulicy Orzeszkowej 28. Decyzja 
o zamontowaniu 6 kamer wokół 
budynku Brzozowa 26A miała 
związek z licznymi przypadkami 
wandalizmu dokonywanego na 
mieniu Spółdzielni oraz na wła-
sności samych mieszkańców. Po-
nadto na obszarze tym grupowała 
się młodzież, której zachowanie 
stanowiło poważną uciążliwość 
dla mieszkańców okolicznych 
budynków oraz użytkowników 
Pawilonu. Obecnie, po zamonto-
waniu monitoringu sytuacja ule-
gła znaczącej poprawie. 

System kamer objął także te-
ren wokół Pawilonu Orzeszko-
wej 28. W tym wypadku decyzja 
o montażu monitoringu związana 
była z koniecznością zapewnienia 
porządku w rejonie bazarku osie-

obserwowany przez pracowni-
ka ochrony. Powyższe rozwią-
zanie w określonych sytuacjach 
daje możliwość natychmiasto-
wej reakcji np. powiadomienia 
miejskich służb porządkowych 
w chwili zdarzenia.

Na uwagę zasługuje fakt, że 
w okresie działania obecnych 
systemów zarejestrowany ob-
raz z kamer umożliwił wykrycie 
i ukaranie winnych kilkunastu 
wykroczeń, a nawet przestępstw. 
Nie ulega wątpliwości, że inwe-
stycja w tego typu systemy za-
bezpieczeń przynosi wymier-
ne korzyści, a przede wszystkim 
zniechęca potencjalnych spraw-
ców do zachowań naruszają-
cych normy społeczne i praw-
ne oraz łamiących tzw. porządek 
publiczny.

Krzysztof Krzysztoń

dlowego. Pod uwagę brane było 
ponadto potencjalne zagrożenie 
związane z bardzo dużym natę-
żeniem ruchu w centralnym ob-
szarze osiedla. Nie bez znaczenia 
był również fakt częstej obecno-
ści w tym rejonie osób spożywa-
jących alkohol. W obecnej chwili 
system ochrony tworzy 12 kamer 
obserwujących przez całą dobę 
rozległy teren wokół budynku.

Kolejnym miejscem narażo-
nym na niepożądane sytuacje 
jest otoczenie Domu Towarowe-
go „Hetman”. W ostatnich dniach 
zajmująca się ochroną budynku 
agencja „AKON” zamontowa-
ła wokół nieruchomości 6 kamer 
zewnętrznych. Zostały one włą-
czone do głównego systemu mo-
nitoringu agencji. W tym wypad-
ku obraz z kamer poza zapisem 
elektronicznym jest dodatkowo 

Uważajmy na naciągaczy

Wszyscy zauważa-
my, że co jakiś 
czas różne firmy 
przeprowadzają 

na naszych osiedlach np. wymia-
nę piecyków gazowych lub drzwi 
wejściowych do mieszkań. Bar-
dzo często wywieszane ogłosze-
nia i ulotki zawierają sugestię, że 
powyższe czynności wykonywa-
ne są za zgodą, a nawet w poro-
zumieniu ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową. Co więcej zdarza się, 
że tzw. fachowcy podszywają 
się pod pracowników, bądź zle-
ceniobiorców Spółdzielni. 

Część firm działa uczciwie 
i w granicach prawa, jednak sy-
tuacja na rynku pracy zmusiła 
je do poszukiwania zleceń w spo-
sób wątpliwy moralnie, jednak 

nie muszą łamać obowiązują-
ce prawo. Niedawno zgłosiła 
się do Spółdzielni osoba, której 
firma zamontowała piecyk ga-
zowy na raty w znacząco wygó-
rowanej cenie. Prawdopodobnie 
takie samo, a może nawet lep-
sze urządzenie można było za-
kupić taniej, bez podpisywania 
niezbyt korzystnej umowy kre-
dytowej. W tym wypadku obrot-
ni fachowcy przekonali poten-
cjalnego klienta powołując się na 
rzekome zagrożenie stwarzane 
przez stary piecyk. Jest to typo-
wy przykład nieuczciwości i na-
ciągactwa, którego także powin-
niśmy unikać.

Należy w tym miejscu zazna-
czyć, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa samodzielnie wykonuje 

jak się okazuje bardzo skutecz-
ny. Niestety zdarzają się również 
zwykli oszuści, i przed takimi 
chciałbym Państwa szczególnie 
przestrzec. 

Jako przykład podam fir-
mę, która działając na naszych 
osiedlach namówiła kilka osób 
na wymianę drzwi wejściowych 
do mieszkań po bardzo atrakcyj-
nej cenie. Wymiana nie została 
dokonana do dnia dzisiejszego, 
a na zwrot zapłaconych zaliczek 
oszukani mieszkańcy oczywi-
ście nie mogą liczyć. Jest to ty-
powy przykład ściganego przez 
Policję przestępstwa polegające-
go na wyłudzeniu korzyści mate-
rialnych.

Fachowcy żerujący na na-
szej łatwowierności nie koniecz-
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większość czynności związanych 
z przeglądami instalacji we-
wnętrznych budynku. Pracow-
nicy Zakładu Konserwacji doko-
nują przeglądów elektrycznych 
i gazowych. Obecnie zlecane są 
jedynie przeglądy instalacji wen-
tylacyjnych, ale i te wykonywa-
ne są pod nadzorem Spółdzielni.

Ponieważ trudno przewidzieć 
wszystkie możliwe do wystąpie-
nia sytuacje, w przypadku wąt-
pliwości co do uczciwości fa-
chowców i ich ogłoszeń należy 
skontaktować się z administra-
cją osiedla, Działem Gospodar-
ki Mieszkaniowej lub pracowni-
kami Działu Eksploatacji. Warto 

zaliczek, oraz zawierać umów 
kredytowych bez dokładnego 
poznania wszystkich warunków 
spłaty naszych zobowiązań. Pa-
miętając, że ewentualną rekla-
mację łatwiej będzie nam zgłosić 
w sklepie, a nie na prywatny nu-
mer telefonu komórkowego po-
winniśmy dokładnie sprawdzić 
otrzymaną ofertę i osobę, która 
nam ją przedstawia. 

Zachowując ostrożność z pew-
nością unikniemy sytuacji, w któ-
rej będziemy zmuszenie żałować 
własnej decyzji i bezpowrotnie 
utraconych pieniędzy.

Magdalena Kycko

wcześniej, przed podjęciem de-
cyzji o skorzystaniu z wątpliwej 
usługi skonsultować zasadność 
np. wymiany piecyka gazowe-
go z pracownikami Spółdziel-
ni. Tym bardziej, że przyczyną 
problemów ze starym piecykiem 
mogą być np. zakłócenia w funk-
cjonowaniu wentylacji, a nie 
stan zamontowanego w naszym 
mieszkaniu urządzenia.

Mając na uwadze powyższe 
powinniśmy przede wszystkim 
unikać oszustów i naciągaczy, 
których oferta wydaje się nam 
podejrzanie atrakcyjna. W żad-
nym wypadku nie powinniśmy 
płacić jakichkolwiek przedpłat, 

Termomodernizacja – obniżenie kosztów ogrzewania budynku

Zużycie energii cieplnej na 
ogrzewanie budynku i przy-

gotowania ciepłej wody stano-
wi około 2/3 całkowitej energii 
potrzebnej do eksploatacji bu-
dynku. Związane z tym kosz-
ty są jednymi z najważniejszych 
problemów obecnego użytko-
wania budynków mieszkalnych. 
Jedynym sposobem ogranicze-
nia kosztów ogrzewania pono-
szonych dziś i w przyszłości jest 
zmniejszenie ilości zużywanej 
energii cieplnej. Można to osią-
gnąć wykonując termomoderni-
zację budynku. Termomoderni-
zacja polega na wprowadzeniu 
w budynku takich zmian, któ-
re spowodują, że ciepło nie bę-
dzie nadmiernie „uciekało” jak 
to się dzieje obecnie, a osiąga się 
to przez ocieplenie budynku oraz 
usprawnienie instalacji ogrzewa-
nia i ciepłej wody.

Struktura zapotrzebowania 
na ciepło do ogrzewania budyn-

W naszej Spółdzielni z każ-
dym rokiem przybywa budyn-
ków, w których została przepro-
wadzona termomodernizacja. 
Efektem przeprowadzonych prac 
jest zmniejszenie zużycia cie-
pła jak również wyeliminowa-
nie zjawiska powstawania pleśni 
w mieszkaniach i poprawienie 
komfortu cieplnego. 

W 2010 roku zostało ocie-
plonych 7 budynków mieszkal-
nych. Zużycie energii cieplnej 
w budynkach, w których prze-
prowadzono termomoderniza-
cję zmniejszyło się średnio o ok. 
17%. Największy spadek zuży-
cia ciepła wystąpił w budynkach 
Peowiaków 2 i Peowiaków 18. 
W budynku Peowiaków 2 zuży-
cie ciepła zmalało o 27,2 % w po-
równaniu z ubiegłym sezonem 
grzewczym, natomiast w budyn-
ku Peowiaków 18 o 20,1 %. Bu-
dynki te w poprzednim okresie 
grzewczym 2009/2010 zużywa-

ków mieszkalnych zależy przede 
wszystkim od wieku budynku 
i od przeprowadzonych w nim 
działań termomodernizacyjnych. 

Niemniej jednak na zmniej-
szenie zużycia ciepła ma wpływ 
również wiele innych - drob-
nych z pozoru czynników. Są to 
m.in.: właściwy system wentyla-
cji mieszkań, zyski ciepła z pro-
mieniowania słonecznego, czyli 
usytuowanie budynku względem 
stron świata, a także zyski ciepła 
bytowego głównie od ilości osób 
zamieszkujących budynek i ro-
dzaju urządzeń wydzielających 
ciepło. Wielkość zużycia ciepła 
wynika również ze świadomości 
Mieszkańców i korzystania w peł-
ni z zaworów termostatycznych.

Dlatego efekty realizacji przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych 
są różne w każdym indywidual-
nym przypadku. Dzięki termo-
modernizacji budynków można 
zaoszczędzić do 25% ciepła.
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ły najwięcej ciepła w całych za-
sobach.

Dla zobrazowania wpływu 
ocieplenia budynków na zmniej-
szenie zużycia ciepła na wykre-
sie (rys.1) przedstawiono zużycie 
ciepła przed i po termomoderni-
zacji w budynkach Peowiaków 2 
i Peowiaków 18.

rzystając z „Ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów”. 
Ustawa umożliwia sfinansowanie 
prac kredytem bankowym i daje 
możliwość uzyskania premii 
termomodernizacyjnej. Wyso-
kość premii termomodernizacyj-
nej stanowi 20% wykorzystanej 
kwoty kredytu zaciągniętego na 
realizację przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego. Lecz nie 
może wynosić więcej niż 16 % 
kosztów poniesionych na reali-
zację przedsięwzięcia termo-
modernizacyjnego i dwukrotno-
ści przewidywanych rocznych 
oszczędności kosztów energii, 
ustalonych na podstawie audy-
tu energetycznego. Najważniej-
szym argumentem przemawiają-
cym za wykorzystaniem kredytu 
jest możliwość zrealizowania ter-
momodernizacji w krótkim cza-
sie. Czego efektem jest obni-
żenie zapotrzebowania ciepła 
a także obniżenie ponoszonych 
kosztów, dzięki czemu spłata 
kredytu w dużej mierze odby-
wa się z uzyskanych oszczędno-
ści. Kredyt zaciągnięty jest przez 
Spółdzielnię po uzyskaniu zgody 
większości właścicieli mieszkań 
tylko na ten budynek, w którym 
wykonywana jest termomoderni-
zacja. Raty kredytu spłacane są 
ze środków funduszu remonto-
wego i nie są indywidualnym ob-
ciążeniem właścicieli mieszkań.

Zgodnie z przyjętymi zasada-
mi, mieszkańcy ocieplonego bu-
dynku wnoszą dodatkowe opłaty 
na fundusz remontowy w wyso-
kości indywidualnie ustalonej 
kwoty umożliwiającej spłatę za-
ciągniętego kredytu.

Informujemy również, że 
zaciągnięcie kredytu nie bę-
dzie w przyszłości przeszkodą 
w przekształcaniu mieszkania ze 

Ponadto w każdym budynku 
po ociepleniu zmniejszana jest 
moc cieplna w wyniku czego ob-
niżone są koszty stałe dostawy 
ciepła do mieszkań.

W sezonie grzewczym 
2010/2011, który trwał od 
25.09.2010 r. do 27.04.2011 r. 
nie było podwyżek cen ciepła. 

Rys. 1 Zużycie ciepła przed i po termomodernizacji, GJ

Nieodłącznym elementem ter-
momodernizacji jest moderniza-
cja instalacji centralnego ogrze-
wania wraz z wykonaniem prac 
regulacyjnych – nastaw wstęp-
nych zaworów.

Korekta nastaw wstępnych 
służy do regulacji intensyw-
ności przepływu gorącej wody 
przez konkretny grzejnik. Nasta-
wy wstępne posiadają określone 
pozycje ustawienia i w zależno-
ści od usytuowania (odległości) 
grzejnika od źródła ciepła, usta-
wia się je na odpowiednim pozio-
mie. Tylko poprawnie i w 100% 
zrealizowane ustawienie nastaw 
wstępnych wpływa na prawidło-
wy i wyrównany przepływ czyn-
nika grzewczego przez poszcze-
gólne grzejniki a tym samym na 
równomierny rozkład temperatu-
ry w ogrzewanych pomieszcze-
niach i ma duży wpływ na uzy-
skane oszczędności ciepła.

Niestety Dostawca Ciepła Dalkia 
Zamość, Sp. z o.o. uzyskał zgo-
dę Urzędu Regulacji Energetyki 
na wprowadzenie podwyżki cen 
ciepła od 01.05.2011 r. w wyso-
kości średnio 2,7%.

W związku z wprowadzoną 
podwyżką cen ciepła przez Dalkię 
od 01.05.2011 r. zostały wprowa-
dzone nowe stawki opłaty zmien-
nej na centralną ciepła wodę.

Od nowego sezonu grzew-
czego 2011/2012 również na 
centralne ogrzewanie zosta-
ną wprowadzone nowe stawki 
opłat zaliczkowych, które będą 
uwzględniać korektę – zmniej-
szenie mocy zamówionej, jak 
również podwyżkę cen ciepła od 
01.05.2011 r.

Analiza minionych sezonów 
grzewczych wykazuje, że warto 
podjąć wyzwanie i przeprowa-
dzić termomodernizację budyn-
ków, w którym mieszkamy, ko-
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spółdzielczego lokatorskiego lub 
własnościowego w prawo odręb-
nej własności. 

Wszystkich Mieszkańców za-
interesowanych przeprowadze-

staną przekazane szczegółowe 
informacje dotyczące prac ter-
momodernizacyjnych. 

Magdalena Kycko

niem termomodernizacji pro-
simy o złożenie wniosku na 
piśmie. W następstwie złożone-
go wniosku Spółdzielnia zorga-
nizuje spotkanie, na którym zo-

Lepiej grzać czy wietrzyć?
Znaczna część artykułów pra-

sowych i literatury fachowej jest 
poświęcona prawidłowemu wy-
konaniu stolarki i prawidłowe-
mu jej montażowi. Warto jednak 
zapoznać się z zasadami prawi-
dłowej eksploatacji pomieszczeń 
w których są zamontowane no-
woczesne okna.

Okna znajdujące się obecnie 
na rynku wykonane są z różnych 
materiałów, głównie drewna 
i PVC. Drewno klejone, pozba-
wione jest wad w postaci sęków, 
skrzeków. Klejone warstwowo 
zapewnia dużą sztywność i sta-
bilność wymiarów. PVC posia-
da wzmocnienie wykonane ze 
sztywnego kształtownika stalo-
wego, który usztywnia profil 
i stabilizuje wymiary i kształt 
okna. Sztywny i stabilny ramiak 
i skrzydło okna pozwalają na za-
pewnienie jednakowej szcze-
liny pomiędzy nimi na całym 
obwo dzie. Szczelinę taką łatwo 
do kładnie wypełnić uszczelką. 

równej powietrzu, jaki chce my 
odprowadzić na zewnątrz czy-
li stworzenie tzw. układu na-
wiewnego.

Dotychczas nawiew był 
zapew niany przez nieszczelne 
okna, zaś obecnie nie. W tej sy-
tuacji najkorzystniejszym roz-
wiązaniem jest zastosowanie na-
wiewników okiennych. Na rynku 
istnieje ich wiele rodzajów, od 
najprostszych, mechanicznych, 
sterowanych ręcznie, poprzez 
grawitacyjne, gdzie przepływ 
jest wymuszany poprzez różnicę 
ciśnień, czyli tzw. siłę ciągu.

Nie jest konieczne montowa-
nie nawiewnika w każdym oknie, 
należy jednak brać pod uwagę 
to, ile osób przebywa w pomiesz-
czeniu, jakie są inne źródła wil-
goci i na tej podstawie wybrać 
nawiewnik o odpowiednich para-
metrach.

Opr. (hap)
Przedruk z Dziennika Wschodniego

LUBDOM Wiosna 2011

W taki sposób powstają bardzo 
szczelne okna, których wadą za-
czyna być właśnie szczelność, 
utrudniająca prawidłową wenty-
lację pomieszczenia.

W wielu rozwiązaniach okuć 
stosuje się pozycję tzw. rozsz-
czelnienia lub mikrowentylacji, 
jednak powstała w ten sposób 
szczelina, o ile w ogóle powsta-
je, pełni rolę bardziej mostka ter-
micznego który schładza okno 
i ścianę od wewnątrz, a nie za-
pewnia wystarczającej wentyla-
cji. Dzieje się tak dlatego, że bar-
dzo często wielkość szczeliny 
mieści się w zakresie sprężysto-
ści uszczelki i nie powstaje ża-
den prześwit.

Prawidłowa wentylacja musi 
przede wszystkim posiadać 
układ wywiewny i nawiewny. 
Rolę układu wywiewnego speł-
nia zazwyczaj kratka wentylacyj-
na. Osiągnięcie pozytywnego 
efektu wietrzenia uzyskamy tyl-
ko wówczas, gdy zapewnimy do-
pływ świeżego powietrza w ilo ści 

NA KŁOPOTY – NAWIEWNIKNA KŁOPOTY – NAWIEWNIK
Wadą okien zaczyna być ich... szczelność

Najtaniej można ogrzać mieszkanie, nawet przy wielkich 
mrozach, po przez systematyczne otwieranie okna na 
oścież na kilka minut w pomieszczeniach, w których 
przebywali śmy, np. w sypialni po zakończonym śnie, 
pokoju opuszczeniu przez domowników.
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NOWE miejsca parkingowe

Problemy z zaparko-
waniem własnego sa-
mochodu to bolączka 
niemal wszystkich kie-

rowców zamieszkujących w aglo-
meracjach miejskich. Przeważ-
nie dotyczy to centralnych części 
miast oraz dzielnic i osiedli pro-
jektowanych w czasach, gdy sa-
mochód był jeszcze luksusem na 
który mogły sobie pozwolić wy-
łącznie nieliczne rodziny. Minę-
ły lata a rozwój cywilizacyjny 
sprawił, że trudno dzisiaj zna-
leźć gospodarstwo domowe bez 
samochodu. Osobiście znam ro-
dziny które posiadają dwa, a na-
wet więcej aut. Niestety nasze 
osiedla od tego czasu niewie-
le się zmieniły, ponieważ gęsta 
zabudowa budynków mieszkal-
nych skutecznie utrudnia two-
rzenie nowych miejsc parkingo-
wych. Dodatkowym problemem 
jest fakt, że nowe parkingi mogą 
postawać wyłącznie kosztem 
obecnych trawników. Zdecy-
dowanie sprzeciwiają się temu 
obrońcy zieleni osiedlowej sta-
nowczo występujący przeciwko 
takim rozwiązaniom.

Próbując pogodzić interes 
wszystkich mieszkańców Za-
rząd Spółdzielni stara się w mia-
rę możliwości pozyskiwać nowe, 
dodatkowe miejsca parkingo-
we. Ważnym elementem tych 
działań jest również przemyśla-
ne przeprowadzanie remontów 
obecnych parkingów. Często 
nieznaczne poszerzenie granic 
parkingu i uporządkowanie spo-
sobu ustawiania pojazdów po-
zwala zwiększyć dotychczaso-

chodzącym w całości z budżetu 
miasta powstaną:
• Zatoka parkingowa wzdłuż 

ulicy Ciepłej – łącznie 51 sta-
nowisk (obecnie w realizacji).

• Zatoka parkingowa wzdłuż 
ulicy Piłsudskiego na wyso-
kości budynku Piłsudskiego 
31 – łącznie 22 stanowiska.

• Zatoka parkingowa wzdłuż 
ulicy Okrzei na wysokości 
terenu zielonego położone-
go pomiędzy wjazdem przed 
budynek Orzeszkowej 38, 
a wjazdem w ulicę Orzeszko-
wej – łącznie 10 stanowisk.
Oczywiście żaden z możli-

wych do zrealizowania zakresów 
prac nie jest w stanie rozwią-
zać wszystkich niedogodności 
wywołanych deficytem miejsc 
parkingowych, jednak war-
to pochylić się nad problemem 
i obiektywnie spojrzeć na po-
dejmowane w tym przedmiocie 
decyzje. Pamiętając, że krople 
wody drążą skałę musimy wie-
rzyć, że wspólnie i w porozu-
mieniu uda się rozwiązać więk-
szość problemów osiedlowych. 
Aby osiągnąć powyższy cel Za-
rząd Spółdzielni stara się od lat 
prowadzić właściwą gospodarkę 
mieniem Spółdzielczym oraz po-
zyskiwać inwestycje miejskie re-
alizowane na naszych osiedlach.

Krzysztof Krzysztoń

wą ilość stanowisk. Przyjęty 
przez Zarząd Spółdzielni kie-
runek kontynuowany jest rów-
nież w roku obecnym. Wkrót-
ce rozpoczną się prace związane 
z remontem-modernizacją par-
kingu położonego pomiędzy pa-
wilonem Orzeszkowej 28 a uli-
cą Piłsudskiego (przy bazarku 
osiedlowym). Nowy, zmoderni-
zowany parking będzie w stanie 
pomieścić 81 samochodów. Po-
dobny remont zostanie wykona-
ny na osiedlu Orzeszkowej, po-
między budynkami numer 3, 11 
i 15. Na tym parkingu po zakoń-
czeniu prac będą mogły zaparko-
wać 32 auta. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom kierowców 
zamieszkujących w nieruchomo-
ściach Kilińskiego 42 oraz Re-
dutowa 2 i 4 Zarząd Spółdziel-
ni podjął decyzję o utworzeniu 
wzdłuż ogrodzenia Przedsiębior-
stwa „Dalkia” Zamość dodatko-
wych miejsc postojowych dla 7 
samochodów.

Nowe miejsca parkingowe 
w obrębie osiedli spółdzielczych 
powstaną także z inicjatywy na-
szych radnych, którzy między 
innymi w ten sposób realizują 
postulaty swoich wyborców. Na 
jednej z majowych sesji Rada 
Miasta przyjęła „Program budo-
wy parkingów na terenie miasta 
Zamościa w latach 2011-2013”. 
W oparciu o powyższy doku-
ment tylko w tym roku przy-
będzie w mieście 110 nowych 
miejsc parkingowych z cze-
go 83 miejsca zostaną wykona-
ne w granicach naszych osiedli. 
Dzięki środkom finansowym po-
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S z a n o w n i  M i e s z k a ń c y !S z a n o w n i  M i e s z k a ń c y !
W załączeniu aktualnej gazety zamieszczona jest ankieta skierowana do mieszkańców Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego. Przyczyną, która zainspirowała mnie do wykorzystania tej meto-
dy poznania opinii mieszkańców była niska frekwencja na walnym zebraniu członków w miesiącu maju. 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zadają sobie pytanie, dlaczego w walnym zgromadzeniu, o ter-
minie którego każdy mieszkaniec został poinformowany specjalnym zawiadomieniem, uczestniczyło tak 
mało osób. Dotyczy to nie tylko tego roku, ale także lat poprzednich. Zastanawiamy się, czy powodem 
tak niskiej frekwencji jest dobra opinia o pracy organów spółdzielni (nie ma co zmieniać), czy może zła 
(i tak nic nie zmienimy), czy może, co byłoby najgorsze, jest nam obojętne, co wokół nas się dzieje.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą spółdzielni i jednocześnie najważniejszym 
wydarzeniem w jej bieżącym funkcjonowaniu. To wtedy Rada Nadzorcza i Zarząd składają sprawoz-
dania z rocznej działalności gospodarczej i finansowej. Przyjmowane są najważniejsze uchwały doty-
czące zobowiązań finansowych, ale także przyszłych kierunków działania. Istotnym, a może najważ-
niejszym elementem właściwego zarządzania zasobami jest poznanie opinii i oczekiwań członków 
i mieszkańców. To właśnie ich potrzeby, ale i ocena dotychczasowej działalności determinuje działal-
ność organów spółdzielni. Dotychczasowy system pozyskiwania informacji w ramach organizowa-
nych zebrań osiedlowych, pisemnych wystąpień czy indywidualnych rozmów nie zawsze daje pełną 
wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zamieszczona w gazecie ankieta nie zawiera szczegółowych pytań, jest anonimowa i dotrze do 
każdego mieszkania. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam poznać ogólny obraz naszej spółdzielni, 
Państwa oczekiwania oraz kierunki koniecznych zmian. 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rzetelne potraktowanie naszej ankiety, jej wypełnie-
nie i przekazanie do administracji (pracownika spółdzielni). Wyniki ankiety zostaną przedstawione 
w następnym numerze naszej gazety.

Z poważaniem
Jerzy Nizioł

Upały. Kupujemy i wypijamy mnóstwo napo-
jów. Wyrzucamy butelki.

Ilekroć przechodzę obok przepełnionego pojemni-
ka, cieszę się. Nauczyliśmy się segregować śmieci!

Po chwili jednak zjawia się pytanie: Dlaczego 
nie wszyscy i nie zawsze? Po minucie zaczyna drę-
czyć mnie następna zagadka: Dlaczego te pojem-
niki są tak przepełnione?! Przecież przed dwoma 
dniami były opróżniane!

Na to pytanie odpowiedź jest prosta. Widać ją 
gołym okiem: Większość butelek pyszni się nie-
skazitelnymi kształtami. I wtedy zastanawiam się, 
jak przekonać moich sąsiadów do zgniatania bute-
lek, do zmniejszania ich objętości.

Wymaga to przecież tak niewiele wysiłku. In-
strukcja brzmi: odkręcić, wypić zawartość, położyć 
(rzucić) na ziemię (podłogę), nadepnąć, podnieść, 
zakręcić, wrzucić do pojemnika. Proste. Wszyscy 

o tym wiedzą! Dlaczego, zatem,, niewiele te „przy-
kazania” stosuje? Nie chodzi zatem o czas, ani o wy-
siłek. Więc o co? Usiłuję znaleźć wyjaśnienie. Czyż 
byśmy przestrzeganie przepisów, instrukcji itp. po-
strzegali jako ograniczenie naszej wolności, a może 
nie opuściła nas w życiu dorosłym przekora właści-
wa każdemu dziecku, albo racje mają przedstawi-
ciele niechętnych nam narodów przypisując Pola-
kom lenistwo i bałaganiarstwo.

Nie znajduję odpowiedzi. Wtedy puszczam wodze 
fantazji: A gdyby stał się cud? Gdy byśmy wszyscy 
dostosowali się do instrukcji i zachęcili sąsiadów!

Wtedy pojemniki trzeba by było opróżniać 3-
5 razy rzadziej. Spółdzielnia ponosiłaby mniejsze 
koszty i byłby to czysty zysk dla wszystkich.

A może spróbujemy! 
Teresa Pańczyk

oś. E. Orzeszkowej

Butelki! Butelki! Butelki!
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Gołębie są tradycyjną ozdo-
bą miejskiego krajobrazu i za-
zwyczaj cieszą się dużą sympa-
tią mieszkańców. Od wieków 
stanowią symbol miłości, poko-
ju, szczęścia. 

Tymczasem w ostatnich la-
tach gołębie stały się przekleń-
stwem mieszkańców wieżowców 
i utrapieniem władz miast i osie-
dli. Nie mówię tu o naprawdę 
dzikich ptakach i grzywaczach, 
sierpówkach, turkawkach. Tych 
jest niewiele i nie „spoufalają” 
się. Chodzi mi o tzw. gołębie 
miejskie. Są to zdziczałe formy 
gołębi domowych (stąd różnice 
w ubarwieniu i wielkości). I to 
one w ostatnich latach rozmno-
żyły się nadmiernie. Ich popula-
cja wzrasta!

Zastanówmy się co jest tego 
przyczyną. Niestety trzeba sobie 
powiedzieć otwarcie – ludzie! 
nasi sąsiedzi! Albo... my sami!

Gdy w przyrodzie następuje 
jakieś rozchwianie (zanikanie ga-
tunków lub przerost ich liczebno-
ści), przeważnie winien jest czło-
wiek, jego za daleko posunięta 
ingerencja w sprawy natury.

Przyjemnie jest przynosić 
całe torby pieczywa lub ziarna, 
rzucać to pożywienie gromadzą-
cym się ptakom, obserwować ich 
zachowanie, cieszyć się, że są ta-
kie oswojone, że nas rozpoznają. 
Odczuwamy wtedy wewnętrzne 
zadowolenie, dowartościowanie.

Niestety, nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że robimy ptakom 
krzywdę, że zatracają one wro-
dzoną zdolność wyszukiwania na-
turalnego pokarmu i nie uczą tego 
swojego potomstwa! Sprawiamy, 
że stają się one całkowicie zależ-

Na naszym osiedlu ulubionym 
miejscem nieustannego karmie-
nia gołębi jest przestrzeń między 
pocztą a ryneczkiem.

Tuż obok placu zabaw dla 
dzieci!

Odchody gołębi aż trzesz-
czą pod butami. Pióra fruwa-
ją! Gdy się tamtędy przechodzi, 
trzeba uważać, żeby nie zderzyć 
się z gołębiem. Nikt nie badał ile 
i jakie choroby (np. alergie) u ba-
wiących się tu dzieci wywołują 
te miłe ptaki.

ne od człowieka! (A co się z nimi 
stanie jak nas zabraknie?!)

Gołębie miejskie gnieżdżą 
się na strychach, gzymsach bu-
dynków, załomach murów itp. 
Lęgi (5-7 rocznie) wyprowadza-
ją przez cały rok (oprócz okresu 
silnych mrozów). 

W związku z tym, że mają 
nadmiar pożywienia, zwiększa 
się też ilość młodych w każdym 
lęgu (nie muszą się troszczyć 
o ich wykarmienie. W tym wyrę-
czają ich ludzie).

Gołębie, kawki i gawrony – dlaczego problem?!

Tymczasem, w razie nad-
miernego rozmnożenia, gołębie 
wydatnie obniżają stan sanitar-
ny miasta, nie tylko przez za-
nieczyszczenie odchodami, ale 
również przez roznoszenie cho-
rób i pasożytów, które mogą być 
groźne dla ludzi.

Zanieczyszczanie odchoda-
mi elewacji budynków dachów, 
balkonów itp. nie tylko wpływa 
ujemnie na ich estetykę, lecz też 
powoduje ich szybkie niszcze-
nie, a w związku z tym koniecz-
ność częstych remontów (koszty 
ponosimy wszyscy).

Na domiar złego wydaje się, 
ze niektórzy mieszkańcy naszego 
osiedla cel życia znajdują w do-
karmianiu, a właściwie nieustan-
nym karmieniu gołębi. (Przypusz-
czam, że zjawisko to występuje 
też na innych osiedlach).

Na prośbę zwrócenia uwa-
gi na szkodliwość tego sposobu 
spędzania wolnego czasu odpo-
wiadają agresją, napastliwością, 
wręcz wulgarnością. Nie tra-
fia do nich żadna argumentacja, 
a właściwie nie chcą żadnych ar-
gumentów słuchać. Czują się je-
dynymi sprawiedliwymi.
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Nieco inaczej przedstawia się 
sprawa z kawkami i gawronami.

Te żyją w wielkich koloniach 
(kilkanaście do kilkuset gniazd). 
Gawrony wspólnie z kawkami, 
nocują gromadnie, zawsze w tych 
samych miejscach. Rano i wie-
czorem można obserwować regu-
larny powtarzający się codziennie 
przelot ich stad od noclegowisk 
do żerowisk i z powrotem. Gaw-
rony w okresie lęgów osiedlają 
się we wszelkich skupiskach wy-
sokich drzew. „Nasze” gawrony 
upodobały sobie park przy kosza-
rach. Ta enklawa zieleni pięknie 
prezentuje się w szarej perspekty-
wie ul. Piłsudskiego. Ale park jest 
pusty! Obrzydliwy fetor unoszący 
się z warstwy ptasich odchodów 
i obawa, że „coś” cuchnącego 
spadnie na głowę, uniemożliwiają 
wykorzystywanie tego miejsca do 
spacerów i odpoczynku. szkoda!

Kawki gniazda budują w zało-
mach muru, kominach, otworach 
wentylacyjnych i „pomagają” 
wydatnie gołębiom w dewastacji 
budynków.

Każdego ranka lecą gromad-
nie na wysypisko śmieci odległe 
o kilka a nawet kilkanaście kilo-
metrów. Mają tam wystarczają-
cą ilość odpadów żeby najeść się 
bez trudu i do syta. Jednak co-
raz częściej najinteligentniejsze 
i najsprytniejsze osobniki orien-
tują się, że nie muszą lecieć na 
wysypisko np. do Dębowca, bo 
litościwi ludzie z naszych osiedli 
wyrzucają na trawniki, pokrywy 
studzienek, podobno nawet na 
dachy całe góry odpadków, za-
chęcając w ten sposób gawro-

Gdy zabraknie małych ptasz-
ków, Ziemia stanie się planetą 
owadów. Potrafią one uprzykrzyć 
byt ludziom i zwierzętom (mesz-
ki, muchy, komary...) potrafią 
zniszczyć plony na polach, zma-
gazynowaną żywność i wszyst-
ko co napotkają na swojej drodze. 
A przekonaliśmy się nie raz, że 
coraz doskonalsze trucizny, które 
człowiek wciąż wymyśla, na dłuż-
szą metę na niewiele się zdają.

Proszę mnie źle nie zrozu-
mieć! Nie jestem przeciwna do-
karmianiu (nie karmieniu) pta-
ków (sama dokarmiam). 

Ptakom należy pomagać prze-
trwać zimę. Nie musimy się przy 
tym martwić o gawrony – one 
swoimi wielkimi, mocnymi dzio-
bami zawsze są w stanie dotrzeć 
do pożywienia.

Gorzej z ptasim drobiazgiem. 
Tym trzeba przychodzić z pomo-
cą. Gdy ziemię przykrywa gru-
ba warstwa śniegu lub występują 
ostre mrozy, powinno się w okre-
ślone miejsca wysypywać kar-
mę: ziarna, okruchy (nie kromki 
lub kawały) suchego pieczywa.

Kiedy śnieg i mrozy ustępują 
należy zmniejszać porcje, aż do 
zupełnego zaprzestania dokar-
miania (już wczesną wiosną!)

Życzę wszystkim miłośnikom 
ptaków wielu przyjemnych chwil 
związanych z obserwacją swoich 
ulubieńców. A jeśli jeszcze na 
ich temat coś się poczyta, obej-
rzy program przyrodniczy w TV, 
wtedy – zapewniam – widzi się 
więcej i lepiej!

Pańczyk Teresa
mieszkaniec osiedla E. Orzeszkowej

ny i kawki do wkraczania coraz 
liczniej na nasze osiedla. (Istnie-
je tylko obawa, że o wiele trud-
niej będzie się ich stąd pozbyć!)

Wiele ptaków korzysta z tych 
„stołówek” i coraz liczniej „okupu-
je” tereny przed naszymi oknami.

Te „jadłodajnie” mają nieste-
ty też innych stołowników. To 
gryzonie: szczury, myszy, norni-
ce. One też, mając nieograniczo-
ny dostęp do pożywienia, mnożą 
się w sposób nieprawdopodob-
ny. Przypuszczam, ze przynajm-
niej część z państwa oglądała na 
wiosnę w TV obrazek z osiedla 
w pięknym, czystym mieście - 
Poznań. Tam trawniki, chodniki 
i uliczki osiedla były po prostu 
usłane martwymi szczurami i ich 
pobratymcami. A ile przeżyło!?

Zastanówmy się, zanim wy-
rzucimy odpadki z naszego stołu 
na osiedlowe trawniki, kogo kar-
mimy!

Gawrony oprócz odpadków 
lubią też „desery”. Bardzo chętnie 
wypijają jaja drobnych ptaków 
i porywają ich pisklęta. Nie uszło 
chyba uwagi Państwa, że nie spo-
tykaja się teraz (jeszcze niedaw-
no bardzo popularnych) zięb, ru-
dzików, pliszek, dzierlatek itp., że 
nie słychać śpiewu słowików, że 
prawie nie ma wróbli.

Za jedną z głównych przy-
czyn ich zaniku uznaje się nad-
mierny rozrost populacji gawro-
nów niszczących z upodobaniem 
ich lęgi. Wszystkie te ptaszki 
(i wiele innych) żywią się owa-
dami. Nawet wróble – typowe 
ziarnojady – swoje młode kar-
mią owadami.

Dziękujemy Pani Teresie Pańczyk za zwrócenie uwagi na ważne dla nas wszystkich problemy. 
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami na 
łamach gazety spółdzielczej.

Jerzy Nizioł
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Jednym z wielu problemów 
osiedlowych jest zjawisko wy-
prowadzania zwierząt domo-
wych, głównie psów na tereny 
zielone i ich zanieczyszczania. 
Nie byłoby w tym nic niewła-
ściwego gdyby nie fakt, że te-
reny te służą zwierzętom głów-
nie za „ubikacje”, a korzystające 
z nich czworonogi nie są w sta-
nie po sobie posprzątać. Zgodnie 
z prawem obowiązek taki ciąży 
na ich właścicielach, jednak jak 
pokazuje praktyka rzadko któ-
ra osoba sprząta po swoim pupi-
lu. W ten sposób nasze trawniki 
pokrywają niemiłe ekskrementa, 
a tereny zielone odstraszają nie-
bezpieczeństwem ubrudzenia so-
bie obuwia.

Zasoby Spółdzielcze zamiesz-
kują zarówno zwolennicy, jak 
również przeciwnicy trzymania 
zwierząt domowych w blokowi-
skach i obie te grupy mają swo-
je racje. Zgadzam się z właści-
cielami psów którzy twierdzą, 
że zwierzęta muszą się gdzieś wy-
biegać, ale rozumiem także oso-
by którym przeszkadzają zanie-
czyszczone trawniki. Trudno nie 
przyznać racji mieszkance która 
narzeka, że pan z sąsiedniego blo-
ku wyprowadza swojego psa bez-
pośrednio pod jej balkonem. Co 
więcej zdarza się, że właściciele 
psów sami obawiają się wchodzić 
w zanieczyszczoną zieleń i stojąc 
na chodniku pozwalają swojemu 
podopiecznemu załatwić „potrze-
bę” zaraz przy krawężniku. Takie 
zachowanie jest przykładem ła-
mania nie tylko norm porządko-

życia. Osobom sprzątającym po 
swoich psach należy się więc 
uznanie i szacunek. Zachowanie 
takie w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej jest czymś najzu-
pełniej naturalnym. 

Skoro nie można pogodzić 
dwu przeciwstawnych grup in-
teresu pomiędzy którymi toczo-
ny jest odwieczny spór o przy-
słowiową „kupę” nie pozostaje 
nic innego jak podjąć kolejne, 
bardziej zdecydowane działania. 
Zarząd Spółdzielni odpowiada-
jąc na liczne wnioski mieszkań-
ców postanowił stworzyć w na-
szym otoczeniu strefy wolne od 
zanieczyszczeń odzwierzęcych. 
Tym bardziej, że zdecydowana 
większość mieszkańców coraz 
dobitniej domaga się miejsco-
wego ograniczenia dostępności 
trawników dla zwierząt domo-

wych, ale wyrazem braku szacun-
ku dla pozostałych mieszkańców 
osiedla.

Zakaz wyprowadzanie psów na tereny zielone

Wprawdzie w ostatnich latach 
bardzo dużo i często mówiło się 
o obowiązku sprzątania po swo-
im psie, to jednak podejmowa-
ne również przez Zarząd Spół-
dzielni działania propagujące 
powyższy obowiązek nie przy-
niosły oczekiwanego rezultatu. 
Taka ocena nie dotyczy wszyst-

kich posiadaczy psów, zdarza-
ją się osoby postępujące zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz 
zasadami społecznego współ-

wych. Wychodząc naprzeciw ta-
kim oczekiwaniom administracja 
spółdzielcza rozpoczęła ustawia-
nie nowych tabliczek informują-
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cych o zakazie wyprowadzania 
zwierząt na tereny zielone. Poja-
wiające się sukcesywnie oznako-
wanie nie jest wymierzone w po-
siadaczy psów, lecz powinno im 
uświadomić wagę i istotę proble-
mu. Osobiście uważam, że two-
rzenie zakazów nie jest najlep-
szym sposobem rozwiązywania 
problemów, jednak brak skutecz-
ności wcześniejszych działań in-

nia opiekunów zwierząt, którzy 
w wyniku postępujących zmian 
cywilizacyjnych oraz prawnych 
w końcu będą zmuszeni nauczyć 
się sprzątać po swoich podopiecz-
nych. Mam nadzieję, że stanie się 
tak znacznie wcześniej ponieważ 
osobiście zawsze wierzyłem oraz 
dalej wierzę w roztropność i do-
brą wolę człowieka.

Krzysztof Krzysztoń

formacyjno-edukacyjnych zmu-
sza do sięgania po bardziej 
radykalne rozwiązania. 

Pomysł ustawiania tabliczek 
z narysowanym przekreślonym 
psem nie jest nowy, tego typu 
oznakowanie stosują także inni 
zarządcy i właściciele terenów. 
Dalszy los niezbyt ciekawych 
w treści tabliczek paradoksalnie 
zależy wyłącznie od zachowa-

Każdemu z nas zależy na 
tym, aby „nasz dom” był zadba-
ny i bezpieczny. Powyższe doty-
czy również tzw. części wspól-
nych budynków mieszkalnych 
do których przede wszystkim 
zaliczamy powierzchnię klatek 
schodowych. Należy pamiętać, 
że wbrew wielu opiniom klatki 
schodowe nie są miejscem pu-
blicznym, dlatego warto zasta-
nowić się nad ograniczeniem 
dostępności do naszego mienia 
osobom obcym i niepowołanym. 
Najprostszym sposobem zabez-
pieczenia klatki schodowej jest 
montaż domofonu, który prawi-
dłowo użytkowany powinien za-
pewnić nam spokój, porządek, 
a także bezpieczeństwo. 

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców Zarząd 
Spółdzielni na początku 2010 

raża zgody na montaż instala-
cji domofonowej. Oświadczenie 
powinno być zwrócone do Spół-
dzielni lub administracji osiedla. 
Czynności zmierzające do monta-
żu domofonu uzależnione są wy-
łącznie od decyzji mieszkańców, 
którzy w tej kwestii powinni za-
chować jednomyślność. Po otrzy-
maniu wszystkich oświadczeń 
Dział Eksploatacji zleca mon-
taż urządzenia do wyspecjalizo-
wanej firmy. Obecnie czynności 
w zakresie montażu i konserwacji 
domofonów wykonuje dla naszej 
Spółdzielni wyłoniona w drodze 
przetargu zamojska firma: Usługi 
Teletechniczne „ROAL”.

Po wykonaniu i komisyjnym 
odbiorze instalacji domofonowej 
mieszkańcy otrzymują fakturę 
z trzydziestodniowym terminem 
płatności. Na pisemny, indywi-
dualny wniosek wartość faktu-
ry może być rozłożona maksy-
malnie na 10 rat. Obowiązujące 
w chwili obecnej przepisy nie po-
zwalają na sfinansowanie mon-
tażu nowego domofonu z wpłat 
wnoszonych na fundusz remon-
towy. Tego typu prace kwalifi-
kowane są przez przepisy prawa 
jako modernizacja budynku i po-

roku opracował stosowne zmia-
ny do obowiązującego regulami-
nu rozliczania kosztów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi 
oraz ustalania opłat za używanie 
lokali, umożliwiające montaż 
i obsługę konserwacyjną insta-
lacji domofonowej za pośred-
nictwem Spółdzielni. Powyższe 
zmiany zostały przyjęte i za-
twierdzone przez Radę Nadzor-
czą Spółdzielni. Zapisy zawarte 
w niniejszym regulaminie szcze-
gółowo informują o zasadach 
montażu, eksploatacji oraz kon-
serwacji domofonów. 

Zainteresowane montażem 
domofonu osoby powinny przede 
wszystkim zwrócić się w po-
wyższej sprawie do administra-
cji osiedla. Na tej podstawie 
Dział Eksploatacji przygotowu-
je pisemną informację do wszyst-
kich mieszkańców danej klatki 
schodowej zawierającą warunki 
wykonania i sposób finansowa-
nia domofonu. Dokument zawie-
ra ponadto szczegółowe, wyliczo-
ne indywidualnie dla danej klatki 
schodowej pełne koszty monta-
żu, a także oświadczenie w któ-
rym właściciel lub użytkownik 
mieszkania wyraża, lub nie wy-

Domofon – poprawa bezpieczeństwa i porządku
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winny być finansowane bezpo-
średnio przez zainteresowanych 
mieszkańców.

Ponadto od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po da-
cie odbioru urządzenia zosta-
je wprowadzona przy miesięcz-
nych opłatach eksploatacyjnych 
należność za eksploatację i kon-
serwację domofonu w wysokości 
2 zł/mieszkanie. Z powyższych 
wpłat przez okres gwarancyjny 
wynoszący 3 lata finansowane 
są wyłącznie naprawy nie objęte 
warunkami gwarancji np. wyni-
kające z dewastacji. Po upływie 

liwości zamontowania domofo-
nu w Państwa klatce schodowej, 
tym bardziej, że zainteresowanie 
mieszkańców taką formą zabez-
pieczenia najbliższego otoczenia 
staje się w naszej Spółdzielni co-
raz bardziej popularne. W prze-
ciągu niespełna roku prawie co 
dziesiąty mieszkaniec naszych 
zasobów skorzystał z możliwości 
montażu domofonu za pośrednic-
twem Spółdzielni, a wyrażane po-
zytywne opinie oraz zadowolenie 
są najlepszym dowodem na słusz-
ność podjętej decyzji.

Krzysztof Krzysztoń

tego okresu z wnoszonych przez 
mieszkańców opłat finansowana 
jest dalsza konserwacja i napra-
wy instalacji domofonowej.

Koszty zamontowania domo-
fonu w przypadku typowej klat-
ki schodowej kształtują się aktu-
alnie od 150 do 230 złotych na 
jedno mieszkanie. Szczegółowa 
wartość dokonywanej wcześniej 
wyceny uwzględnia warunki 
i możliwości techniczne charak-
terystyczne dla konkretnej klatki 
schodowej.

Mając na uwadze powyższe 
zachęcam do rozważenia moż-

Zdrowa dieta
podczas wzmożonego wysiłku psychicznego (sesja na uczelni, stres)

Prawdziwym koszma-
rem naszych czasów 
jest nieustanne zmę-
czenie, ciągła walka 

z nadwagą, coraz częstsze zabu-
rzenia trawienia. Dotyka to lu-
dzi bez względu na pochodzenie, 
zajmowane stanowisko, aktyw-
ność fizyczną czy wiek. Bar-
dzo często podłożem tych nieko-
rzystnych objawów jest stres, ale 
również niehigieniczny tryb ży-
cia w tym niezdrowa dieta. Coraz 
więcej młodych ludzi, a chcia-
łoby się powiedzieć zbyt wie-
lu, jest uzależnionych od cukru 
w bardzo szerokim tego słowa 
znaczeniu, kofeiny najczęściej 
pod postacią kawy i coli, alkoho-
lu oraz żywności przetworzonej 
w tym produktów typu „fast 
food”. Tego typu żywność powo-
duje niedobory pokarmowe, bra-
ki koncentracji, zmienność na-
strojów, osłabienie odporności, 
niezdrowy wygląd, permanent-
ne zmęczenie połączone z sen-

się piękną sylwetką, świetlistą 
cerą, dobrym samopoczuciem, 
chęcią życia a więc szeroko po-
jętym zdrowiem.

Zmiana nawyków żywienio-
wych, poznanie natury pokar-
mów, ich wpływu na organizm 
oraz zrozumienie jak funkcjonu-
je nasz metabolizm powinny być 
podstawą sposobu żywienia ma-
jącego na celu łatwiejsze radze-
nie sobie ze stresami dnia co-
dziennego, ale również podczas 
okresów wzmożonego wysiłku 
psychicznego. 

Ponadto nie możemy zapo-
minać, że oprócz zdrowej die-
ty ważne jest także zwiększenie 
aktywności fizycznej. Regularny 
ruch (spacery, gimnastyka, jazda 
na rowerze itd.) zwiększy prze-
mianę materii, poprawi kondycję 
i sprawność całego organizmu 
oraz pomoże spalać niechcianą 
tkankę tłuszczową. Pamiętajmy 
przygotowując się do różnego 
rodzaju intelektualnych wyzwań 

nością a to wszystko nie sprzyja 
nauce i pracy koncepcyjnej.

 Dieta nie polega na dręczeniu 
samego siebie, głodzeniu się, czy 
zmuszaniu się do jedzenia cze-
goś, co nam nie smakuje. Cho-
dzi o to by wprowadzić zmiany, 
korzystając z całego bogactwa 
różnych produktów żywnościo-
wych, które pomogą nam cieszyć 
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w naszym życiu o przerwach na 
regularne posiłki (najkorzystniej 
5 zaczynając miedzy 7.00 a 8.00 
rano, co mniej więcej 3 godziny) 
i kilku minutowy relaks. 

 
Śniadanie:

Płatki owsiane z jabłkiem: 200 
- 250 ml wody, 5 łyżek płatków 
owsianych, pół lub małe jabłko 
w plastrach, odrobina sparzonej 
i otartej skórki z cytryny (można 
ją pominąć, ale nadaje specyficz-
ny posmak – jest smaczniejsze), 
dosłownie szczypta soli.

Gotować płatki w wodzie ze 
szczyptą soli, odrobiną skór-
ki z cytryny, kawałkami jabłka 
przez około 5 minut. Odczekać, 
aż spęcznieje.

lub
Dwa jajka na miękko, 2 krom-

ki pełnoziarnistego chleba z ma-
słem lub grahamka.

II śniadanie:
Do wyboru 2 świeże owoce 

lub 1 owoc świeży i do 6-8 sztuk 
różnych owoców suszonych 
(morele, śliwki, jabłka, figi)

Obiad:
Ryba w ziołach - 2 filety z soli, 

dorsza lub dowolnej ryby świeżej 
lub mrożonej, 1-2 łyżeczki masła 

słonecznika, 5 orzechów wło-
skich i łyżkę suszonej żurawiny

Kolacja:
Zupa pomidorowo ziołowa 

z mozarellą - 1-1,5 szklanki wy-
waru warzywnego, puszka pomi-
dorów bez skórki (ok. 200g) lub 
3 bardzo dojrzałe świeże pomi-
dory, oraz przyprawy: bazylia, 
natka pietruszki, tymianek, ore-
gano, sól morska lub kamien-
na, pieprz. Do bulionu dodać 
pomidory i gotować ok. 15 - 20 
min. Na koniec dodać przypra-
wy. Zupę dobrze jest przetrzeć 
lub zmiksować i dodać mozarel-
lę (pół kuli na porcję zupy) 

lub
Pomidory z mozarellą; 2 po-

midory, ser mozarella (125g), 
opcją są czarne oliwki (4-6 szt.), 
zioła do sałatek lub swoje ulubio-
ne (bazylia, tymianek, prowan-
salskie), sól morska lub kamien-
na, pieprz. Na talerzu przełożyć 
plastry pomidora kawałkami 
mozarelli i posypać ziołami. 2-3 
kromki pieczywa orkiszowego.

Miedzy posiłkami pijemy 
wodę z cytryną, czarną, zieloną 
lub owocową herbatę bez cukru.

Konsultant ds.
żywienia człowieka i dietetyki

Dr Monika Dąbrowska Molenda

lub oliwy, 2 łyżki posiekanej zie-
lonej pietruszki, łyżka posieka-
nego koperku, odrobina czosn-
ku i ulubionych ziół suszonych. 
Filety lekko posolić. Wymieszać 
masło z ziołami. Obtoczyć rybę 
i piec w naczyniu żaroodpornym 
w piekarniku lub na grillu. 15-20 
dkg kiszonej kapusty. 

lub
Makaron ze szpinakiem i par-

mezanem - szklanka makaronu 
pełnoziarnistego typu świder-
ki, 2/3 opakowania mrożonego 
szpinaku, łyżeczka oliwy z oli-
wek, 2 łyżki startego parmeza-
nu, 1-2 ząbki czosnku, świe-
że/suszone zioła, odrobina soli, 
pieprz. Szpinak poddusić, dodać 
oliwę, czosnek i 1/3 opakowa-
nia fety i doprawić. Wymieszać 
z ugotowanym na półtwardo ma-
karonem. Składniki przełożyć do 
naczynia żaroodpornego, posy-
pać parmezanem i piec przez 15 
minut w temperaturze 180 stop-
ni C. Można również ugotować 
makaron na półtwardo i podawać 
ze szpinakiem bez zapiekania.

Podwieczorek:
Jogurt opakowanie ok. 200-

250g, kefir lub maślanka - można 
dosypać 1-2 łyżki otrąb granulo-
wanych i 1 łyżkę pestek dyni lub 

„Twoje dziecko pierwszy raz na kolonii/obozie”
Wysłanie dziecka na kolonie/

obóz po raz pierwszy, to bardzo 
trudna decyzja. Ważne jest, żeby 
decyzja o pierwszym wyjeździe 
podejmowana była wspólnie 
przez Ciebie - rodzica oraz Two-
je dziecko. Czasem warto pocze-
kać jeszcze jeden rok, niż wysłać 
dziecko na siłę i zapewnić mu 
niemiłe wspomnienia do tej for-

my „wykonywać zadań”. Dlate-
go obóz jest dobrym pomysłem, 
jedynie jeśli widzimy, że nasze 
dziecko tego chce. Natomiast je-
śli to rodzice decydują, ze dziec-
ko musi pojechać na obóz, to 
taki wyjazd nie ma najmniejsze-
go sensu. Wszystko zależy od 
potrzeb indywidualnych Twojej 
pociechy.

my wypoczynku na całe życie. 
Sytuacja ta wymaga odpowied-
niego przygotowania zarówno 
dziecka jak i samego siebie. Czas 
na leniuchowanie potrzebny jest 
nie tylko każdemu dziecku, ale 
każdemu człowiekowi, również 
dorosłemu. Potrzebujemy czasu, 
na cieszenie się przyrodą i kon-
taktem z ludźmi, kiedy nie musi-
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A czy jest coś, o czym dzie-
ci powinny pamiętać jadąc na 
obóz? Rady które pozwolą dziec-
ku nie tęsknić za domem.

Dzieci mają prawo tęsknić. 
I to nie tylko te najmłodsze. Tę-
sknią też często dwunasto-, trzy-
nasto- i czternastolatkowie. Nie 
można im tego prawa odebrać. 
To jest normalne i naturalne. 
Ale warto dziecko na to przygo-
tować, wytłumaczyć, że nie bę-
dzie widziało rodziców dwa ty-
godnie. Można dać telefon by 
mogło zadzwonić jak mu bę-
dzie źle. To szczególnie doty-
czy młodszych dzieci, które nie 
są przyzwyczajone do rozstania. 
Pojawia się czasem dylemat, czy 
odebrać z obozu dziecko, któ-

zjadło śniadanie, albo czy założy-
ło czapkę jest nadopiekuńcze.

W żadnym wypadku nie po-
zbawiaj Swojego dziecka moż-
liwości przeżycia tak wielkiej 
przygody jaką jest kolonia czy 
obóz. Uświadom sobie, że Twoje 
dziecko potrzebuje takich wyjaz-
dów - dzięki nim będzie rozwija-
ło swoją samodzielność, umiejęt-
ności pracy w grupie, ćwiczyło 
swoje zdolności negocjacyjne 
i zdobywało nowych przyjaciół.

Nie ma czegoś takiego... Wa-
kacje będą udanie jeżeli będzie-
my wiedzieli, czego sami chce-
my i czego oczekują nasze dzieci. 
To jest jedyny złoty sposób.

Magdalena Baranowska

re bardzo tęskni i rozpacza. Je-
żeli przez pół wyjazdu płacze 
i nie bierze udziału w zajęciach, 
to trzeba je zabrać, żeby nie da-
wać mu doświadczenia porażki, 
przed którym będzie się potem 
broniło przez lata. Trzeba zapy-
tać co wychowawca radzi, jeśli 
ewidentnie cierpi i nie może so-
bie poradzić, to lepiej je zabrać.

Co jeżeli to rodzice zdają się 
bardziej tęsknić za dzieckiem?

Nie warto absorbować dziecka 
naszą uwagą. Jak młody człowiek 
wyjeżdża na wakacje, to zaczy-
na inaczej funkcjonować. Odcina 
się trochę od rodziców, zapomina 
i przez to mniej tęskni. Telefony 
z domu wybijają go z równowa-
gi, dzwonienie i sprawdzanie, czy 

Z Życia Stowarzyszenia Padwa Północy
Rok 2011, a przynajmniej 

pierwsze jego półrocze, wśród 
grupy przyjaciół ze Stowarzy-
szenia Padwa Północy okazał się 
dość pracowity na polu społecz-
nym w Naszym mieście.

Jedną z istotniejszych akcji 
społecznych jakie zostały podję-
te przez Stowarzyszenie na sze-
roką skalę, była interwencja ws. 
promocji pociągu relacji Zamość 
– Zielona Góra – Zamość (był to 
powrót kolei pasażerskiej do Za-
mościa po niemal półtorarocz-
nej przerwie). Akcja „Powrót Na 
Tor” miała na celu rozpowszech-
nienie przez członków i sympa-
tyków Stowarzyszenia Padwa 
Północy kilku tysięcy ulotek, 
wydrukowanych z własnych 
środków finansowych, promują-
cych połączenie Zamość – Zie-
lona Góra (należy podkreślić, 
że PKP Inter City nie poczyniło 
żadnych działań promocyjnych 
tego połączenia). Do akcji przy-
łączyły się media (ukazało się 

Północy. Wsparcia finansowego 
udzielił m.in.: Urząd Miasta Za-
mość, Zakład Linii Kolejowych 
w Lublinie oraz grono miłośni-
ków kolei, którzy wspólnymi si-
łami pomogli w zakupie niezbęd-
nych materiałów.

Kolejnym, bardzo istotnym 
działaniem jakie zainicjowało 
Stowarzyszenie Padwa Północy 
były starania o kursujące obecnie 
szynobusy oraz konsultacje spo-
łeczne jakie zostały poczynione 
przez Urząd Marszałkowski ws. 
ich rozkładu jazdy. Warto przy-
pomnieć, że wiele spotkań, pism, 
telefonów, zostało poczynionych, 
by konsultacje zostały ogłoszone, 
co w efekcie przyniosło oczeki-
wane skutki. Na stronie interne-
towej Urzędu Marszałkowskiego 
zostały ogłoszone po kilkumie-
sięcznych staraniach konsulta-
cje społeczne ws. propozycji go-
dzin kursowania szynobusów 
w grudniowym rozkładzie jazdy. 
Warto przypomnieć o zaangażo-

wiele artykułów w prasie, Inter-
necie, relacji radiowych), miesz-
kańcy Zamościa i okolic, Pre-
zydent m. Zamość, środowiska 
kolejarskie, instytucje kulturalno 
– oświatowe (serdeczne podzię-
kowania dla Kina Stylowy) oraz 
wiele, wiele innych osób i środo-
wisk, których nie sposób wymie-
nić, ponieważ był to prawdzi-
wy ogrom i lekcja działalności 
społeczeństwa obywatelskiego 
w Naszym mieście. 

W ślad za akcją „Powrót Na 
Tor” zostały poczynione kolej-
ne działania promocyjne, jed-
nym z nich była akcja promują-
ca połączenia kolejowe poprzez 
graffiti (na ul. Błonie w Zamo-
ściu - wszystkich serdecznie 
zapraszamy aby zobaczyć ten 
niezwykły mural). W akcję zaan-
gażowani byli: zamojska grupa 
młodych artystów Stforky, zna-
na ze swoich akcji z pogranicza 
street – artu, grupa działania Nie-
GaD oraz Stowarzyszenie Padwa 
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waniu w cała sprawę m.in.: To-
masza Kossowskiego (Zastępcy 
Prezydenta m. Zamość), Grupa 
Obrony Kolei - Zamość (m.in.: 
Marian Kuropaś i Bogdan Ja-
worski), a także Marszałka Woj. 
Lubelskiego Krzysztofa Hetma-

rzecz Naszego Miasta, regionu, 
województwa. Z największa przy-
jemnością, już niebawem, podzie-
limy się kolejnymi działaniami 
z czytelnikami „Naszego Domu”.

Paweł Mateusz Miszczuk
Łukasz Kwiatkowski

na i Jacka Sobczaka - wszystkim 
serdecznie dziękujemy za współ-
pracę, wytrwałość i włożony wy-
siłek w te działania.

Powyższe akcje społeczne są 
jedynie częścią działalności Sto-
warzyszenia Padwa Północy na 

Dzień Dziecka
3 czerwca 2011 r. na terenach rekreacyjnych 

nad rzeką Łabuńką dbyła się impreza sportowo-re-
kreacyjna dla dzieci. Organizatorem imprezy była 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łu-
kasińskiego oraz Szkoła Podstawowa Nr. 3, Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 4 (Budow-
lanka), Zarząd Osiedla Orzeszkowej – Reymonta 
i Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy „Tramp”. 
Podczas imprezy swój dorobek artystyczny zapre-
zentowały dzieci z w/w szkół oraz Młodzieżowe-
go Domu Kultury. Nie zabrakło także konkursów, 
pokazów, zawodów sportowych oraz licznych nie-
spodzianek. Policjanci znakowali rowery, Straż 
Pożarna zaprezentowała profesjonalny sprzęt uży-
wany do gaszenia pożarów i kolizji drogowych.

 
Półkolonie dla dzieci

Tradycyjnie jak co roku Spółdzielnia Mieszkanio-
wa była organizatorem półkolonii dla dzieci. Półkolo-
nie odbyły się w dniach 04 – 15.07.2011 r. w świetlicy 
osiedlowej przy ul Orzeszkowej 28. W codziennych 
zajęciach uczestniczyło 27 dzieci. Różnorodny pro-
gram, wycieczki i zabawy na świeżym powietrzu cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Ilość chętnych 
na tę imprezę potwierdza potrzebę dalszego organi-
zowania półkolonii.

Nasi modelarze
W dniu 25 czerwca 2011 r. pięcioosobowa gru-

pa modelarzy działająca przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. W. Łukasińskiego pod okiem in-
struktora Andrzeja Niezgody wyjechała do Sawina 
koło miejscowości Chełm na Piknik Modelarski. 
Impreza umożliwiła zademonstrowanie wszyst-
kich rodzajów modeli: tzn. jeżdżących, pływa-
jących i latających. Celem spotkania było zacie-
śnienie współpracy z innymi grupami budującymi 
modelew naszym regionie, wymiana doświadczeń, 

W dniu 14.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkanio-
wa im. Waleriana Łukasińskiego była organizato-
rem IV Osiedlowego Rajdu Rowerowego na trasie 
Zamość-Zwierzyniec-Zamość. 

W rajdzie uczestniczyła prawie pięćdziesięcio-
osobowa grupa rowerzystów z osiedli spółdziel-
czych. Atrakcją rajdu był spływ kajakowy po rzece 
Wieprz. Całość imprezy zabezpieczali policjan-
ci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej w Zamościu.

Dziękujemy!

Turniej Brydża Sportowego
15.05.2011 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. 

Orzeszkowej 28 odbył się turniej brydża sportowe-
go „O Puchar Prezydenta Miasta Zamość”. W tur-
nieju uczestniczyło 18 par z okręgu lubelskiego 
(Chełm, Włodawa, Hrubieszów, Biłgoraj, Toma-
szów, Lublin i Zamość). Wśród uczestników zna-
leźli się także arcymistrz i dwóch mistrzów mię-
dzynarodowych, co nadało zawodom wysoką rangę 
sportową. Obsługę sędziowską zapewnił Lech Sza-
mański. Zwycięskie pary otrzymały puchary ufun-
dowane przez Prezydenta Miasta Zamość. 

Pozostali uczestnicy otrzymali ilustrowane al-
bumy książkowe ufundowane przez Spółdzielnię. 

Spotkania z cyklu „Ciekawy człowiek”
Spotkanie w ramach tego cyklu odbyło się 27 

kwietnia 2011 r. Gościem spotkania był kardiolog 
Leszek Batalia. Problematyka chorób sercowych 
przełożyła się na dużą frekwencję na spotkaniu. 
Na kolejnym spotkaniu w dniu 24 maja 2011 r. był 
znany zamojski historyk i kustosz Muzeum Okrę-
gowego w Zamościu dr. Jacek Feduszka.

Kolejne spotkania z cyklu „Ciekawy Człowiek” 
kontynuowane będą w miesiącu wrześniu. Infor-
macje na ten temat na tablicach ogłoszeń i Zamoj-
skiej Telewizji Kablowej.

Wydarzenia kulturalne 2011 r.
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Koła PZW „Padwa”, działającego pod patronatem 
tutejszej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dzisiaj pragnę przedstawić krótką informację 
o realizacji kalendarza imprez sportowych Koła jak 
też zamierzeń na drugie półrocze 2011roku. Pierw-
sze 6 miesięcy tego roku to okres, w którym:
• zorganizowano 2 imprezy wędkarskie, w któ-

rych łącznie udział wzięło 50 zawodników, 
członków naszego Koła, 

• w zawodach sportowych organizowanych przez 
Okręg PZW w Zamościu uczestniczyło 7 mło-
dych zawodników z Koła PZW „Padwa”.
A co nas czeka w drugim półroczu?. Władze Koła 

zaplanowały realizację 5 imprez sportowych, w tym: 
jedne zawody mistrzowskie, dwie imprezy pucharo-
we i dwie towarzyskie. Najważniejsze z nich to:
• 10.07.2011 r. zawody o puchar Prezesa Koła 

PZW „Padwa”
• 21.08.2011r. Spiningowe Mistrzostwa Koła,
• 11.09.2011r. zawody o puchar Prezesa Spół-

dzielni Mieszkaniowej.
Korzystając z okazji pragnę poinformować, że 

do końca września trwa promocja dla dzieci i mło-
dzieży, pragnących wstąpić do PZW.

Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych 
do odwiedzenia siedziby naszego Koła w każdy po-
niedziałek pomiędzy godziną 15-tą, a 18-tą. Koń-
cząc, pozdrawiam wszystkich czytelników, a wszyst-
kim młodym wędkarzom życzę udanych wakacji.

 Z wędkarskim pozdrowieniem
 Henryk Adamczuk

wspólna zabawa w formule pokazów modelar-
skich, zawodów modeli szybowców klasy F3-mini. 
Przystępując do pokazów nasza grupa modelarska 
zademonstrowała w locie modele rakiet i loty mo-
delu akrobacyjnego na uwięzi klasy F2B oraz loty 
modelu szkolnego na uwięzi.

Zapraszamy majsterkowiczów oraz miłośników 
modelarstwa do korzystania z Modelarni przy ul. 
Peowiaków 60, czynnej: piątek od 15ºº- 18ºº, so-
bota od 11.00- 15.00. 

Jednocześnie Informujemy mieszkańców, że IV 
Zawody Modeli Rakiet Czasowych S6A odbędą 
się w październiku na lotnisku w Mokrem.

Przypominamy mieszkańcom trwa konkurs „Na 
najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „XV 
Pikniku Rodzinnego” w dniu 28 sierpnia 2011 r.

ZAPRASZAMY
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszka-

niowej im. Waleriana Łukasińskiego ma przyjem-
ność zaprosić mieszkańców Spółdzielni i miasta Za-
mość na „XV Piknik Rodzinny”. Piknik odbędzie 
się w dniu 28 sierpnia 2011 r. na terenach rekreacyj-
nych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką. Gwiazdą tego-
rocznego pikniku będzie zespół „Kaszmir”. Woka-
listką zespołu jest córka Beaty Kozidrak.

Szanowni czytelnicy kwartalnika Nasz Dom
W poprzednim numerze tego pisma zabrałem 

głos. dotyczący planów i zamierzeń na bieżący rok 

DzieńDzień
Dziecka 2011Dziecka 2011

IV Osiedlowy Rajd RowerowyIV Osiedlowy Rajd Rowerowy
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Rewitalizacja zieleni osiedlowej
trzeb mieszkańców częściach osie-
dla. Przykładem takiej lokalizacji 
jest bez wątpienia główny ciąg pie-
szy na osiedlu Orzeszkowej bie-
gnący od budynku Orzeszkowej 28 
i bazarku osiedlowego do terenów 
rekreacyjnych położonych nad rzeką 
Łabuńką. Realizując wypracowaną 
przez Zarząd Spółdzielni koncepcję 
rewitalizacji zieleni pracownicy Za-
kładu Konserwacji dokonali po obu 
stronach wspomnianego ciągu no-
wych nasadzeń. Na przygotowanym 
wcześniej gruncie posadzono krze-
wy zielonego i purpurowego berbe-
rysu. Całość na poziomie gruntu ob-
sypana została kolorowym grysem, 
a w donicach ustawionych przy ław-
kach wysadzono zielony bukszpan. 
Powyższe czynności już na etapie 
wykonywania wzbudziły duże zain-
teresowanie mieszkańców.

Głównym zamierzeniem wyko-
nanych prac było stworzenie no-
wego elementu architektonicznego 
wskazującego na kierunek przy-
szłych działań związanych z kon-
serwacją zieleni osiedlowej. Pozo-
staje mieć nadzieję, że wykonane 
prace zostały pozytywnie odebra-
ne przez mieszkańców, gdyż to wła-
śnie dla nich i na ich rzecz wykony-
wane są tego typu czynności.

Krzysztof Krzysztoń

Jednym z głównych elementów 
kształtujących krajobraz każdego 
osiedla mieszkaniowego są tereny 
zielone, które w naszej Spółdzielni 
zajmują powierzchnię ponad 23 hek-
tarów. Obecny wygląd drzew, krze-
wów, a także trawników ukształto-
wany został przez upływ czasu oraz 
prace pielęgnacyjne wykonywane 
przez Zakład Konserwacji i admini-
stracje osiedlowe.  Analizując 
charakterystykę terenów zielonych 
naszej Spółdzielni nie trudno zauwa-
żyć, że roślinność umiejscowiona na 
poszczególnych osiedlach w pew-
nych aspektach różni się od siebie. 
Jest to uzależnione między innymi 
od wieku osiedla oraz zmieniających 
się trendów wpływających na spo-
sób zarządzania terenami zielonymi 
w poszczególnych latach funkcjono-
wania Spółdzielni.

Zieleń osiedlowa zaliczana jest 
do zieleni miejskiej, która zgodnie 
z art. 42 i nast. ustawy o ochronie 
i kształtowaniu środowiska znajdu-
je się pod prawną ochroną. Wspo-
mniana ustawa w treści art. 3 punkt 
15 definiuje zieleń miejską jako ze-
spół roślinności spełniający cele 
wypoczynkowe, zdrowotne i este-
tyczne. Podkreślając liczne zalety 
zieleni osiedlowej należy pamiętać, 
że tworzy ona specyficzny krajo-
braz poprawiający walory estetycz-
ne kompozycji architektonicznej. 
Zieleń osiedlowa pochłania i neu-
tralizuje wszelkie zanieczyszczenia 
oraz tłumi hałas i wibracje będące 

skutkiem ubocznym życia w mie-
ście. Poprzez swoją bujną, różno-
rodną roślinność tworzy niezbędny 
każdemu człowiekowi mikroklimat, 
a jej istnienie zapewnia mieszkań-
com codzienny kontakt z naturą po-
zwalając zregenerować siły fizycz-
ne i psychiczne. 

Niestety zdania i opinie miesz-
kańców w kwestii sposobu kształ-
towania zieleni osiedlowej są po-
dzielone. Powyższe prowadzi do 
częstych sporów, a nawet konflik-
tów. Trudno pogodzić zagorzałych 
zwolenników zieleni z osobami któ-
rym obecny drzewostan utrudnia ży-
cie. Jedni chcą, aby drzewa były jak 
największe i przerastały wysokością 
nawet budynki mieszkalne. Drudzy, 
głównie osoby zamieszkujące niż-
sze piętra pragną mieć więcej świa-
tła w swoich mieszkaniach zacienio-
nych przez gęste korony drzew. 

Aby w przyszłości ograniczyć 
możliwość występowania tego typu 
problemów w chwili obecnej prefe-
ruje się przy nowych nasadzeniach 
tzw. zieleń niską, którą można przy 
zachowaniu odpowiednich działań 
pielęgnacyjnych utrzymać na bez-
piecznym, zadawalającym wszyst-
kich mieszkańców poziomie. Tego 
typu roślinność stosuje się także na 
naszych osiedlach. 

Ważnym elementem współcze-
snego zarządzania zielenią osiedlo-
wą jest także kompleksowa rewitali-
zacja terenów zielonych położonych 
w istotnych z punku widzenia po-


