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NASZ DOM
MAGAZYN SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO

„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.”

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
wielu radosnych chwil spędzonych
w gronie rodzinnym
a w Nowym Roku 2015 dużo zdrowia,
szczęścia, wszelkiej pomyślności
oraz spełnienia marzeń
wszystkim mieszkańcom życzy

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.
Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który dzięki Wam kończy
22 lat, pragniemy przekazać serdeczne podziękowania za współpracę w kończącym się 2014 roku.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2015 życzymy wszystkim działaczom i pracownikom Waszej Spółdzielni
a także ogółowi jej członków – pomyślności i satysfakcjonujących osiągnięć w życiu zawodowym i osobistym.
Jesteśmy przekonani, że dalsza nasza współpraca i integracja sprzyjać będą tworzeniu warunków do dalszej realizacji naszego
głównego celu jakim jest zapewnienie członkom optymalnych warunków mieszkaniowych.
W jedności nasza siła.
Ze spółdzielczym pozdrowieniem
RADA NADZORCZA I ZARZĄD ZWIĄZKU
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Jórdeczka

Prezes Zarządu
Jerzy Jankowski
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO NIZIOŁA

„ZAMOŚĆ – NASZ WSPÓLNY DOM”

PODZIĘKOWANIA
Wybory samorządowe 2014 mamy za sobą. Mieszkańcy
Zamościa dokonali wyboru Prezydenta miasta i Rady Miejskiej. W wyborach tych Komitet Wyborczy Wyborców
Jerzego Nizioła „Zamość – nasz wspólny dom” osiągnął
dobry wynik. W wyborach prezydenckich jako kandydat na
Prezydenta miasta uzyskałem poparcie 20,1% głosujących,
w wyborach do Rady Miejskiej nasi kandydaci uzyskali poparcie 15,2% głosujących. Osiągnięty wynik pozwolił nam
na uzyskanie czterech mandatów w Radzie Miasta. Taki rezultat osiągnęliśmy dzięki naszej wspólnej pracy, zaangażowaniu i szerokiemu poparciu mieszkańców osiedli. Z całego serca bardzo wszystkim dziękuję.
Deklarujemy sumiennie wykonywać swoje obowiązki
mając na uwadze dobro miasta i jego mieszkańców. Obiecujemy godnie reprezentować naszych wyborców. Jestem

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
przekonany, że przy wzajemnym zrozumieniu, szacunku
i tolerancji wspólnie możemy zrobić więcej. Chciałbym również, aby osiedlowe spotkania, na których będziemy rozmawiać, dyskutować, wymieniać uwagi
i spostrzeżenia dotyczyły nie tylko naszych osiedli, ale również całego miasta.
Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, zaufanie i wiarę
w moje możliwości.
Z wyrazami szacunku

Jerzy Nizioł
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę wszelkiej
pomyślności, rodzinnego ciepła, obfitości wszelkich dóbr i łask.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie w Nowym Roku 2015
szczęśliwe osobiste doznania
oraz spełni zamierzenia
i dążenia zawodowe.

Budżet Obywatelski Miasta Zamość „w naszych rękach”
Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta lub gminy.
Jest to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Zamość na
dany rok kalendarzowy na wskazane przez mieszkańców
propozycje zadań o zasięgu lokalnym. W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidzianego do realizacji w 2015 r.
każde z zamojskich osiedli mieszkaniowych otrzymało do
rozdysponowania po 100 tys. zł.
Propozycja wprowadzenia w Zamościu budżetu obywatelskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Wnioski w ilości 60 szt. złożyły wszystkie 16
osiedli. Najwięcej (po 6 wniosków) złożyły osiedla Orzeszkowej-Reymonta, Planty i Zamoyskiego.
Pomysły dotyczą głównie remontów fragmentów ulic,
chodników i ścieżek rowerowych, renowacji terenów zielonych i rekreacyjnych, urządzenia placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu.
Wnioski przeszły ocenę formalną. Powołany przez Prezydenta Miasta Zamość zespół sprawdził, zasadność i kompletność
wniosków np. czy teren, na którym miałaby być zrealizowana
dana inwestycja, należy do Miasta Zamość, było to podstawowe kryterium wstępnej oceny. Opublikowana już została lista
wniosków pozytywnie zweryfikowanych (http://www.budzetobywatelski.zamosc.pl/dokumenty/lista_bo_pozytywna.pdf), oraz
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te które zostały odrzucone. (http://www.budzetobywatelski.zamosc.pl/dokumenty/lista_bo_negatywna1.pdf)
Wśród wniosków zaopiniowanych pozytywnie są trzy
zgłoszone przez naszą Spółdzielnię:
osiedle Planty – remont drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 5 oraz budynków mieszkalnych przy ul. Peowiaków 76, 78, 80, 80A, 70, 74, 68.
osiedle E. Orzeszkowej – remont parkingu w rejonie budynków ul. Oboźnej 7, 13, 19.
osiedle Reymonta (Wiejska) – remont ciągu pieszo –
jezdnego.
Projekty zaopiniowane pozytywnie, zostaną przedstawione i omówione, na zebraniach mieszkańców w poszczególnych osiedlach (Planty, Reymonta-Orzeszkowej) organizowanych przez Urząd Miasta Zamość. Wybór projektu do
realizacji na danym osiedlu dokonają mieszkańcy w głosowaniu na zebraniu osiedlowym. W głosowaniach będą
mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16
lat. Decydującym kryterium, który wniosek zostanie zrealizowany będzie ilość głosów, które opowiedzą się za danym projektem. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa
z gorącym apelem o aktywne uczestnictwo w zebraniach
i poparcie wniosków dotyczących naszych osiedli. Spółdzielnia powiadomi Państwa o terminie zebrania poprzez indywidualne zawiadomienia dostarczone do skrzynek pocztowych.
Zarząd Spółdzielni
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Bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowej

i urządzeń gazowych

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym ze
złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, który wraz z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi stanowi mieszaninę gazów. W wyniku różnorodnych procesów chemicznych
skład gazu ulega zmianom, a końcowym produktem jest
gaz ziemny przystosowany do transportu siecią gazową i do
użytkowania za pomocą urządzeń opartych na technologii
gazowej. Ze względu na to, że gaz ziemny jest bezwonny
podlega procesowi nawaniania. Działanie to służy nadaniu
mu specyficznego zapachu wyczuwalnego w przypadku
wystąpienia nieszczelności instalacji gazowej, a w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo jego użytkowania. Gaz
ziemny dostarczany jest do wszystkich budynków mieszkalnych w naszej Spółdzielni i wykorzystywany jest w kuchenkach gazowych do celów gospodarstw domowych oraz do
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane zobowiązani są do sprawdzenia, co najmniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
W naszej Spółdzielni przegląd instalacji gazowej w każdym budynku mieszkalnym dokonywany jest raz w roku
przez uprawnionych pracowników Zakładu Konserwacji.
Przegląd przewodów kominowych przeprowadzany jest
zgodnie z warunkami technicznymi budynków t.j. raz
w roku przez uprawnioną firmę kominiarską. Przegląd kominiarski polega na dwukrotnym czyszczeniu przewodów
spalinowych oraz jednokrotnym czyszczeniu przewodów
wentylacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych użytkownik (właściciel) mieszkania powinien udostępnić zarządcy budynku lokal w celu dokonania
przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz w celu usunięcia ewentualnie

stwierdzonych podczas przeglądu nieszczelności instalacji
gazowej. Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców
musimy zwrócić uwagę na fakt, że coraz częściej pracownicy Spółdzielni dokonujący przeglądu stanu technicznego
instalacji gazowej, napotykają na utrudniony dostęp do instalacji gazowej ze względu na jej zabudowę (płyty karton
– gips, panele, meble kuchenne). Musicie Państwo pamiętać, że ewentualne stwierdzenie wycieku gazu na instalacji
gazowej w mieszkaniu, wiąże się z koniecznością demontażu zabudowy w celu usunięcia nieszczelności. Apelujemy do mieszkańców, aby przy dokonywaniu remontu
mieszkań kierowali się nie tylko estetyką mieszkania, ale
przede wszystkim bezpieczeństwem przebywania w nim.
Wielu mieszkańców dokonuje zmian na instalacji gazowej
bez informowania o tym fakcie Spółdzielni. Zdarza się, że
prace na instalacji gazowej wykonywane są przez osoby,
które nie posiadają stosownych uprawnień w tym zakresie.
Po przeprowadzonych pracach „fachowcy” nie dokonują sprawdzenia szczelności instalacji gazowej i podłączeń
urządzeń gazowych. Trzeba zaznaczyć, że niekontrolowany wyciek gazu o odpowiednim stężeniu, w połączeniu
z powietrzem stanowi mieszaninę wybuchową. Wystarczy
zapalenie światła lub użycie urządzenia elektrycznego,
a może dojść do dramatycznego w skutkach wybuchu. Na
pewno pamiętamy jeszcze wybuch gazu we Włocławku
w lipcu 2014 r. Do zapłonu ulatniającego się gazu doszło
po tym jak mężczyzna uruchomił kuchenkę mikrofalową.
Kolejna tragedia to wybuch gazu w budynku mieszkalnym
w Bytomiu, w listopadzie br., gdzie przyczyną było zapalenie światła w mieszkaniu wypełnionym gazem.
Gaz ziemny jest bezpiecznym paliwem, jeżeli przy jego
stosowaniu przestrzegane będą podstawowe zasady:
instalacja gazowa jest szczelna – udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji
gazowej i urządzeń gazowych,
urządzenia gazowe utrzymywane są w odpowiednim
stanie technicznym,
przestrzegane są zalecenia pokontrolne,
nie są dokonywane samowolne przeróbki i naprawy instalacji gazowych,
nie są zaklejane kratki wentylacyjne.
Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców naszych zasobów, apelujemy do Państwa: Dbajmy o nasze
zdrowie i dobytek.
Niech wiadomości o ludzkich tragediach dopływające
do nas z mediów, będą jedynie osobistą przestrogą dla każdego użytkownika instalacji gazowej.
Justyna Pańczyk
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Zaszczelnione mieszkanie – co dalej ?
Dalej może zdarzyć się wiele niekorzystnych zjawisk
które będą miały wpływ na nasze zdrowie a nawet życie
a także wpływać na degradację mieszkania bądź mieszkań położonych w tym samym pionie klatkowym.
I znowu mamy jesień z temperaturami w granicach 0°C
a przed nami zima w czasie której temperatura spadnie na
pewno znacznie poniżej zera. Wtedy zamkniemy szczelnie okna, czasami je doszczelnimy (taśmy, uszczelki...), zasłonimy dodatkowo roletami i zasłonami, przymkniemy
nawiewniki powietrza w które wyposażana jest stolarka
okienna, czasami nawet zakleimy kratki wentylacyjne
w kuchni lub łazience i po tygodniu zgłosimy do administracji osiedla, że w mieszkaniu jest nawiew lub w gorszym
przypadku – że podgrzewacz wody nie pracuje prawidłowo. Do tego dochodzą zgłoszenia o pojawiającej się pleśni
wokół okien oraz na ścianach w pokojach a także w obrębie
szachtów elektrycznych, o skraplającej się wodzie na szybach, zapachach przenoszonych z mieszkania do mieszkania kanałami wentylacyjnymi, itd.
Od wielu już lat informujemy mieszkańców naszej Spółdzielni w wydawanym kilka razy w roku magazynie oraz
na tablicach ogłoszeń, ulotkach roznoszonych do skrzynek pocztowych, o tych problemach i zjawiskach. W wielu
przypadkach nasze rady oraz decyzje właścicieli mieszkań
doprowadziły do pozytywnego rozwiązania. To od Państwa
zależy jak będą użytkowane mieszkania i jak w nim później będą mieszkać mieszkańcy. To Państwo przebywając
w mieszkaniu decydujecie o prawidłowej wentylacji bądź
jej braku-pomijając sporadyczne przypadki nieprawidłowości wynikłe przez źle wykonany i nie uzgodniony z Działem
Technicznym Spółdzielni remont mieszkania własnego.
Przypominając wielokrotnie formułę obowiązującą
podczas korzystania z wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu lub budynku która brzmi - tyle powietrza i spalin

wyprowadzimy z mieszkania przewodami wentylacyjnymi
ile wcześniej wpuścimy do niego otworami do tego przeznaczonymi uważamy że jest ona czytelna i zrozumiała. Nie
mamy innej możliwości. Dlatego prosimy jeszcze raz o stosowanie się do naszych zaleceń korzystania z zamontowanych w oknach nawiewników, dodatkowym korzystaniu
z mikroszczelin w stolarce okiennej jak również okresowym
wietrzeniu mieszkania przez krótkotrwałe uchylenie okna
(oczywiście rozsądnie i w miarę możliwości).
Prosimy również o zgłaszanie potrzeby montażu nawiewników okiennych, które Spółdzielnia wykonuje bez
ponoszenia dodatkowych opłat przez lokatora. W tym roku
zamontowaliśmy kilkaset nawiewników w kilkudziesięciu
mieszkaniach i okienkach piwnicznych. W przyszłym roku
planujemy dalsze montaże w mieszkaniach oraz w okienkach piwnicznych i klatkowych. Wszystkie te działania mają
na celu „rozszczelnienie budynku” które zalecane jest po
przeprowadzanym przez uprawnionego kominiarza corocznym przeglądzie.
Podsumowując - nie bójmy się większej ilości świeżego powietrza w mieszkaniu, oszczędzajmy energię cieplną
budynku ale „z głową” nie stwarzając sytuacji w której wentylacja przestaje działać, nie zaklejajmy kratek wentylacyjnych bo te spełniają funkcję bezpieczeństwa mieszkańców
całego bloku. W ostatnim czasie w mediach wiele czasu
poświęca się na ten temat, obrazując go niestety wieloma
przykrymi wiadomościami. W wielu przypadkach zawiniła
wentylacja. Ale nie brak jej drożności lecz brak warunków
do jej prawidłowego funkcjonowania spowodowana zaszczelnieniem mieszkania.
Wszelkie informacje na w/w temat pod numerem telefonu Dział Eksploatacji Spółdzielni: 84 638 03 45.
Zbigniew Moszczyński

Solidaryzm spółdzielczy na parkingach osiedlowych
Do najczęstszych oraz najbardziej uciążliwych problemów dotykających kierowców zamieszkujących
w zasobach budynków wielorodzinnych należą trudności w znalezieniu wolnego miejsca parkingowego. Dotyczy to w szczególności osiedli budowanych w okresie
tzw. minionej epoki. Ma to przede wszystkim związek
z obowiązującymi w tamtym okresie normami projektowymi uwzględniającymi niewielką, w stosunku do liczby mieszkań, ilość miejsc postojowych. Dla przykładu
stosowane obecnie przy projektowaniu budynków wielorodzinnych normy przewidują półtorej miejsca par-
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kingowego dla jednego lokalu mieszkalnego. Kolejnym
istotnym powodem rosnącego z każdym rokiem deficytu
miejsc postojowych jest postępujący rozwój motoryzacyjny oraz wzrost zamożności naszego społeczeństwa.
Ponieważ sprawne auto można kupić już za kilka tysięcy złotych w niektórych gospodarstwach domowych są
dwa, a nawet więcej samochodów. Zdarza się, że część
z takich pojazdów w ogóle nie opuszcza parkingu, lub
użytkowana jest sporadycznie. W konsekwencji takie często zdezelowane auto blokuje innym kierowcom miejsce
parkingowe.
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Dostrzegając problem oraz ogromne potrzeby w tym
zakresie władze Spółdzielni w miarę dostępnych środków
finansowych na przestrzeni ostatnich lat starały się budować nowe lub rozbudowywać istniejące parkingi. Poważnym utrudnieniem dla takich działań były ograniczenia
terenowe oraz przepisy prawa budowlanego określające
minimalne odległości miejsc postojowych od okien budynków mieszkalnych.
Analizując problem warto również zastanowić się nad
potrzebą racjonalnego wykorzystania obecnie posiadanych miejsc postojowych. Zarząd Spółdzielni wyraża pogląd, że wszystkie parkingi spółdzielcze powinny służyć
ogółowi mieszkańców zamieszkałych w zasobach Spółdzielni. Mam tutaj na myśli stosowanie tzw. zasady solidaryzmu spółdzielczego, również w zakresie wzajemnego
udostępniania sobie miejsc postojowych. Warto przypomnieć, że w 2004 roku całe zasoby Spółdzielni zostały podzielone na odrębne nieruchomości. Dokonany podział
według z góry narzuconych przez ustawodawcę zasad
wymusił przyporządkowanie konkretnych parkingów do
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danych nieruchomości. Ponieważ czynność ta została przeprowadzona na nieprzystosowanej do takiego podziału infrastrukturze, nieruchomościom przyporządkowano różną,
wynikającą ze stanu faktycznego ilość miejsc postojowych.
Oczywiście żadna z nieruchomości spółdzielczych nie
otrzymała wystarczającej ilości stanowisk zgodnej z dzisiejszymi normami prawa budowlanego.
Wracając do idei wzajemnego dzielenia się miejscami
parkingowymi chciałbym zwrócić uwagę na coraz bardziej powszechne zjawisko zamykania parkingów dla kierowców niezamieszkałych w danej nieruchomości. Za taki
przykład może posłużyć zachowanie większości wspólnot
mieszkaniowych, których zmotoryzowanych właścicieli
cechuje niezrozumiała dla mnie hipokryzja. Z jednej strony kierowcy w takich wspólnotach bronią dostępu do
własnych miejsc postojowych osobom obcym, a z drugiej
poruszając się po terenie miasta chętnie korzystają z parkingów należących do innych właścicieli. Obserwując ten
coraz bardziej powszechny trend czasem wyobrażam sobie sytuację, że na terenie miasta każdy właściciel zamyka
swój parking. W konsekwencji przez kilka godzin dziennie
parkingi stoją prawie puste, a kierowcy poruszając się po
zatłoczonych drogach bezskutecznie szukają miejsca do
postawienia przynajmniej na chwilę swojego auta. W takiej
sytuacji trudno byłoby liczyć wyłącznie na parkingi miejskie, na których już dziś chwilami ciężko zaparkować z powodu braku wolnych miejsc.
Mam nadzieję, że taka wizja nigdy się nie spełni, a na
drogach i parkingach panować będzie uprzejmość, życzliwość oraz wzajemna tolerancja. Być może dążąc do zamknięcia własnego parkingu, a następnie z konieczności
szukając miejsca do zaparkowania na terenie obcej nieruchomości przypomnimy sobie słowa jednego z polskich
przysłów, które uczy nas „aby nie czynić drugiemu tego, co
nam niemiłe”.
Krzysztof Krzysztoń

Patriotyzm ekonomiczny
Patriotyzm – słowo klucz przy okazji świąt państwowych. Definiowane na wiele sposobów jako postawa
szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.
Wyodrębnić można wiele typów patriotyzmu m.in.
patriotyzm ekonomiczny. W tym miejscu należy się zatrzymać i zastanowić, czym właściwie jest patriotyzm
ekonomiczny? Co się z tym wiąże? Jak go definiować?
Wyjaśniając „patriotyzm ekonomiczny” mamy na myśli
działania, mające na celu promowanie i rozwój gospodarki kraju. Można go podzielić na patriotyzm gospodarczy
i konsumencki. Patriotyzm gospodarczy to całościowe
ogólnokrajowe działania mające na celu wspieranie gospo-

darki kraju. Natomiast patriotyzm konsumencki to postawa
świadomego preferowania przez konsumentów w swoich
decyzjach zakupowych towarów i usług pochodzących
z kraju, z którym się utożsamia.
Ale jak w czasach globalizacji, wolnego przepływu towarów i kapitału, sprzedaży „marek towarowych” dokonać
świadomych wyborów konsumenckich? Jak popierać nasz
rodzimy przemysł? Otóż jednym ze sposobów jest umiejętność rozpoznania polskich produktów. Pomaga w tym kod
kreskowy z numerem zaczynającym się od 590 oraz dodatkowa informacja, że produkt został wyprodukowany w Polsce. W związku z tym istotne jest czytanie etykiety produktu.
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Można tu zadać pytanie, dlaczego tak ważny jest patriotyzm konsumencki? Co nam to daje czy produkt jest z Polski, czy producent jest krajowy czy zagraniczny? Z punktu
widzenia konsumenta ważne jest aby produkt czy usługa
spełniały jego oczekiwania. Takie nastawienie jest oczywiste, ale nie do końca prawidłowe, gdyż mając produkty
o tych samych właściwościach, powinniśmy wybierać ten
krajowy. Dlaczego? Powód jest prosty – pomagamy sami
sobie. Poprzez działania
wspierające, tj. zakupy, pomagamy polskim firmom
i rodzimym handlowcom,
co przekłada się na nasze
życie, a mianowicie: wyższe
pensje, większe zatrudnienie, wyższe wpływy z podatków, a co za tym idzie lepsze
szkolnictwo, opieka zdrowotna czy też bezpieczeństwo.
Dbając o rozwój gospodarczy kraju dbamy o własne bogactwo.
W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej akcji społecznych: 590 powodów aby kupować polskie produkty
czy tu mieszkam tu kupuję, które promują pozytywne
postawy konsumenckie. Idąc za ideą patriotyzmu ekonomicznego i postawy myśl globalnie – działaj lokalnie nie
zapominajmy o przedsiębiorcach z naszego lokalnego
rynku.

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

Zwrócenie uwagi na ten temat wynika również z dwóch
dodatkowych powodów. Pierwszy z nich to chęć wspierania
prowadzonej w zasobach spółdzielczych działalności gospodarczej przez lokalnych przedsiębiorców. Oprócz swoich
zadań statusowych, jakimi jest zarządzanie zasobem mieszkaniowym, Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą
w postaci wynajmu powierzchni w obiektach handlowych
Spółdzielni tj. PHU Sezam, DT Hetman; innych lokali handlowo-usługowych tj. Peowiaków 68A, PHU Smyk, Orzeszkowej
28, Brzozowa 26A, gdzie głównymi najemcami są drobni
przedsiębiorcy z Zamościa i okolic. Powstałe z tego pożytki
przekazuje na rzecz mieszkańców m.in. w postaci obniżonej
stawki eksploatacyjnej za mieszkanie dla członków Spółdzielni. Na uwagę zasługuje również zielony ryneczek usytuowany na osiedlu Orzeszkowej, na którym producenci z regionu sprzedają produkty rolno-spożywcze. Po drugie, część
członków spółdzielni i jej mieszkańców to mali przedsiębiorcy, rzemieślnicy czy wytwórcy, a duża grupa osób mieszkających w zasobach to pracownicy tradycyjnych gałęzi handlu,
co stanowi kolejny argument dla wspierania myśli patriotyzmu ekonomicznego.
Więc jako świadomi konsumenci, mieszkańcy naszej
„małej ojczyzny” wspierajmy ideę patriotyzmu ekonomicznego i zachęcajmy do tego rodziny i znajomych.
Karol Rajtar

Zamykanie stolarki drzwiowej i okiennej
w częściach wspólnych nieruchomości
Podczas całego sezonu jesienno-zimowego do administracji osiedli wpływają skargi mieszkańców dotyczące
przypadków uporczywego otwierania drzwi wejściowych
do budynków. Problem dotyczy również pozostawiania
otwartych okienek piwnicznych lub okien na klatkach
schodowych. Przy okazji tego typu zgłoszeń pojawiają się
pytania o regulacje prawne normujące zasady ewentualnego otwierania w okresie zimowym w częściach wspólnych
nieruchomości stolarki okiennej i drzwiowej. Zgłaszają-
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cych problem mieszkańców interesuje również stanowisko
Spółdzielni w powyższej sprawie.
Mając na uwadze potrzebę wnikliwego wyjaśnienia
problemu, który w skrajnych przypadkach może być przyczyną konfliktów pomiędzy mieszkańcami warto przeanalizować wszystkie towarzyszące tego typu sporom argumenty.
Należy podkreślić, że właściwy stan stolarki okiennej
i drzwiowej ma istotne znaczenie szczególnie w okresie zi-
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mowym. Szczelna, a przede wszystkim dokładnie zamknięta stolarka okienna i drzwiowa chroni budynek przed
stratami coraz bardziej kosztownej energii cieplnej. Warto pamiętać, że w sezonie zimowym koszty centralnego
ogrzewania stanowią średnio 60-70% opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez mieszkańców za używanie lokali.
Ograniczanie strat ciepła, a w konsekwencji oszczędzanie
energii cieplnej leży w interesie wszystkich mieszkańców
nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty na przestrzeni
ostatnich lat Spółdzielnia prowadziła sukcesywną wymianę drzwi wejściowych do budynków, okienek piwnicznych
oraz okien na klatkach schodowych. Wyższą izolacyjność
cieplną stolarki zapewniają stosowane obecnie termoizolacyjne pakiety szybowe. Aktualnie wszystkie nieruchomości spółdzielcze posiadają w wejściach do budynków nową,
szczelną stolarkę aluminiową. Do końca bieżącego roku
w ramach wpłat na fundusz remontowy wymieniono stolarkę okienną na klatkach schodowych w 98% budynków
stanowiących zasoby Spółdzielni. Nowe okienka piwniczne
posiada aktualnie 89% nieruchomości. Na 2015 rok zaplanowana została wymiana kolejnych 314 okienek piwnicznych łącznie w sześciu budynkach mieszkalnych.
Nie ulega wątpliwości, że okresie jesienno-zimowym
stolarka drzwiowa i okienna w częściach wspólnych nieruchomości powinna być szczelnie zamknięta. Ewentualną
cyrkulację powietrza na klatkach schodowych oraz w piwnicach powinny zapewnić montowane do części okien
automatyczne nawiewniki. Biorąc powyższe pod uwagę
nie ma konieczności przewietrzania pomieszczeń poprzez
otwieranie drzwi lub okien. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do samych mieszkańców. Ewentualne
dodatkowe, okresowe przewietrzanie części wspólnych zależy od indywidualnych upodobań osób zamieszkujących
w danej klatce schodowej. Jeżeli powstaje taka potrzeba
pamiętajmy, aby wietrzenie było intensywne, ale krótkie.
W ten sposób spowodujemy szybką wymianę powietrza
bez odchładzania ścian wewnętrznych budynku. Ponieważ
powietrze ogrzewa się i schładza znacznie szybciej, niż elementy konstrukcyjne, ponowne ogrzanie ścian wewnątrz
budynku pochłonie dodatkowe, niepotrzebne koszty.
Otwieranie stolarki podczas niskich temperatur na dłuższy
okres jest nieuzasadnione i ekonomicznie niekorzystne.
W okresie zimowym niedopuszczalne jest również
otwieranie i podpieranie stopką drzwi wejściowych do budynku, w celu np. umożliwienia swobodnego wyjścia lub
powrotu zwierząt domowych przebywających poza mieszkaniem bez opieki właściciela. Takie zachowanie również
naraża mieszkańców na dodatkowe koszty centralnego
ogrzewania, a blokowane w ten sposób samozamykacze
częściej ulegają uszkodzeniu.
Kolejnym spornym zjawiskiem jest otwieranie w okresie zimowym okienek piwnicznych dla dziko bytujących
kotów. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że pomimo
różnych opinii w tej sprawie nie istnieje żaden przepis pra-
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wa nakazujący zarządcom nieruchomości otwieranie okienek piwnicznych dla dzikich zwierząt. Oczywiście istnieje
taka możliwość, jednak decyzja w tej sprawie powinna
należeć do wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.
Warto pamiętać, że otwarte okienko piwniczne dla kotów
to przede wszystkim dodatkowe koszty centralnego ogrzewania. Decydując się na otwarcie okienka piwnicznego
musimy brać pod uwagę również koszty sprzątania po dziko bytujących kotach, a także przeprowadzania ewentualnej dezynfekcji lub dezynsekcji pomieszczeń piwnicznych.
Mając powyższe na uwadze w tej sprawie wymagana jest
jednomyślność i zgoda wszystkich mieszkańców.
Opisując negatywne aspekty otwierania stolarki okiennej i drzwiowej, szczególnie w okresie silnych mrozów, należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo awarii instalacji
centralnego ogrzewania. Nagłe wyziębienie grzejników,
pionów lub poziomów instalacji c.o. zlokalizowanych w pobliżu otwartych drzwi lub okien może doprowadzić do zamarznięcia czynnika grzewczego, a w konsekwencji do
uszkodzenia któregoś z tych elementów. Usuwanie tego
typu awarii w okresie mrozów jest bardzo uciążliwe dla
mieszkańców z uwagi na przestój w dostarczaniu czynnika
grzewczego. Przerwa w dostawie energii cieplnej powoduje ochłodzenie grzejników, a w konsekwencji wyziębienie
wszystkich pomieszczeń, również mieszkalnych. Powstałe
w ten sposób ewentualne awarie, również instalacji wodno-kanalizacyjnej, mogą generować dodatkowe koszty naprawy niepotrzebnych zniszczeń. Oczywiście koszty przywrócenia uszkodzonego w ten sposób mienia do stanu
pierwotnego obciążą solidarnie wszystkich mieszkańców
danej nieruchomości.
Mając na uwadze powyższe, warto zwracać uwagę na
stan stolarki drzwiowej i okiennej dbając, aby szczególnie podczas niskich temperatur była szczelnie zamknięta.
W ten sposób zapewnimy sobie właściwy komfort cieplny
w całej naszej nieruchomości, bez ryzyka ponoszenia dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.
Krzysztof Krzysztoń
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„Zimny” grzejnik
Grzejnik potocznie nazywany kaloryferem jest elementem układu centralnego ogrzewania. Wyróżniamy
grzejniki: płytowe, łazienkowe tzw. drabinkowe, ożebrowane typu Favier oraz żeberkowe (członowe). W zasobach
naszej Spółdzielni występuje najwięcej grzejników żeberkowych (członowych), które coraz częściej wymieniane są
przez mieszkańców na grzejniki drabinkowe lub płytowe.
Grzejniki mogą różnić się wielkością (mocą) oraz materiałem, z którego są wykonane. Zasada działania grzejnika
jest niezmienna, ponieważ jako odbiornik ciepła umożliwia przepływ czynnika grzewczego (wody), który ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej. Do lokalnej regulacji instalacji centralnego ogrzewania służy zamontowany przy
każdym grzejniku zawór z głowicą termostatyczną, który
kontroluje dopływ czynnika grzewczego. Zawór z głowicą
posiada najczęściej skalę w liczbach, np. 0 – 5 lub podziałkę dzień/noc. Zadaniem zaworu z głowicą jest kontrola
dopływu czynnika grzewczego wyłącznie do grzejnika,
natomiast pozostała część instalacji c.o. (piony) może pozostać gorąca lub ciepła. Dzięki zamontowanym zaworom
możemy w pomieszczeniach ustawiać żądaną temperaturę np. w łazience lubimy, gdy jest ciepło, w sypialni lepiej
nam się śpi, gdy jest chłodniej, w kuchni ze względu na
zyski ciepła przy gotowaniu nie ma potrzeby intensywnego ogrzewania. Temperatura powinna być dostosowana
do funkcji pomieszczenia oraz do czasu, jaki w nich spędzamy. Komfort cieplny w mieszkaniu to temperatura ok.
200C niejednokrotnie uzyskana przy częściowo ciepłym lub
przez pewien okres czasu zimnym grzejniku. Pomiar temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu odbywa się dzięki
znajdującej się wewnątrz głowicy termostatycznej cieczy,
reagującej na zmiany temperatury otoczenia. W momencie
uzyskania w pomieszczeniu pożądanej temperatury głowica termostatyczna zamyka zawór, czyli wyłącza lub ogranicza do określonego minimum przepływ gorącej wody
przez grzejnik. W związku z powyższym grzejnik może
być przez pewien okres czasu całkowicie lub częściowo
zimny. Sytuacja taka nie świadczy o zapowietrzeniu czy
całkowitym zaprzestaniu grzania przez grzejnik. W chwili,
gdy w pomieszczeniu obniży się temperatura ponownie
głowica zaworu termostatycznego samoczynnie zadziała
i zwiększy przepływ gorącej wody przez grzejnik tak by
w pomieszczeniu – mieszkaniu utrzymywała się temperatura, której wysokość będzie ustalona przez odpowiednie
położenie pokrętła zaworu termostatycznego. Nie mniej
jednak, gdy zauważycie Państwo, że grzejnik w dłuższym
okresie nie grzeje, to ten fakt należy zgłosić do administracji osiedlowej, która podejmie odpowiednie działania naprawcze.
Justyna Pańczyk
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Ciepło znowu droższe
Trwa kolejny sezon grzewczy 2014/2015. Wielu
mieszkańców zapewne, zadaje sobie pytanie: jaki będzie? Zima 2013/2014 pod względem temperatury
powietrza była łagodna, ponieważ średnia temperatura okresu zimowego wyniosła 4,4°C. Porównując średnie temperatury zewnętrzne października i listopada
sezonu grzewczego 2013/2014 i 2014/2015 możemy
stwierdzić, że są takie same (różnią się o 0,5°C). Mamy
nadzieję, że średnie temperatury zewnętrzne w pozostałych zimowych miesiącach będą podobne do ubiegłorocznych. Każdy z nas wie, że warunki atmosferyczne decydują o ilości zużywanej energii cieplnej. Ilość
zużywanej energii cieplnej wpływa na koszty centralnego ogrzewania. Dotychczasowe zaliczki wnoszone
przez mieszkańców przeznaczone na centralne ogrzewanie w większości budynków wystarczały na pokrycie kosztów rzeczywistych centralnego ogrzewania.
Niestety dostawca ciepła Dalkia od 1 października
2014 roku wprowadził podwyżkę cen ciepła w wysokości śr. 3%. Zaliczki na centralne ogrzewanie wnoszone przez mieszkańców nie uległy zmianie. Przy założeniach, że temperatury zewnętrzne w tym sezonie
grzewczym będą podobne i mieszkańcy racjonalnie
będą korzystać z energii cieplnej, zaliczki wnoszone
przez mieszkańców powinny wystarczyć na pokrycie
kosztów centralnego ogrzewania.
Justyna Pańczyk
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Gdy sąsiad zbyt mocno oszczędza na ogrzewaniu
Postępowanie właściciela radykalnie ograniczającego lub nawet wyłączającego ogrzewanie powoduje, iż
jego lokal i tak ogrzewany jest przez sąsiednie lokale,
których właściciele przez takie zachowanie sąsiada ponoszą zwiększone koszty ogrzewania.
Takie zachowanie uzasadnia podjęcie przez wspólnotę
mieszkaniową uchwały, która nakłada na wszystkich
mieszkańców konieczność poniesienia określonych minimalnych kosztów centralnego ogrzewania niezależnie od zużycia według wskazań urządzeń pomiarowych
– wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi.
W przedmiotowej sprawie powódka wystąpiła o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej zobowiązującą
wszystkich właścicieli lokali do poniesienia kosztów centralnego ogrzewania stanowiących równowartość minimum 10 GJ na lokal za sezon grzewczy. Sąd Okręgowy
uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.
W myśl art. 45a ustawy Prawo energetyczne każdy
z właścicieli lokali powinien płacić za rzeczywiście zużytą
przez siebie energię cieplną. Należałoby zatem przyjąć, że
powódka powinna uiszczać opłaty stosownie do wskazań
swojego ciepłomierza.
Nie można jednak tracić z pola widzenia tego, że postępowanie powódki ograniczającej lub nawet wyłączającej ogrzewanie powoduje, iż jej sąsiedzi de facto płacą częściowo za
ogrzewanie jej mieszkania. Do tej pory sąsiedzi powódki płacili nie tylko za faktycznie zużytą przez siebie energię, ale również za energię pochłanianą przez niedogrzane jej mieszkanie.
Uznanie, że opłaty reguluje się proporcjonalnie do ilości
zużytej energii powodowałoby, że ciężar ekonomiczny związany z utrzymaniem właściwej temperatury w lokalu powódki spoczywałby w przeważającej mierze na jej sąsiadach. Taki
stan rzeczy jest, w ocenie Sądu, nie do zaakceptowania.
O tym, że powódka korzysta z energii cieplnej z sąsiednich lokali, przez co sama ogranicza do minimum ogrzewanie zajmowanych przez nią pomieszczeń, świadczy
materiał dowodowy zgromadzony w sprawie. Mieszkania
przyległe do lokalu powódki są podobnej lub nawet mniejszej powierzchni, a zużywają dużo więcej energii cieplnej.
Z opinii biegłego wynika, że powódka chcąc mieć w lokalu temperaturę 18ºC powinna zużywać przeciętnie 31,66
GJ w okresie grzewczym. Oznacza to, że 10 GJ na sezon
grzewczy i tak nie jest wystarczającym zużyciem ciepła dla
lokalu powódki. Przy przyjęciu, że zużycie ciepła w mieszkaniu byłoby równe 10 GJ na sezon grzewczy, średnia
temperatura wewnątrz jej lokalu wynosiłaby około 8,8ºC.
Dla uzyskania temperatury równej 16ºC należałoby zużyć 27,14 GJ energii cieplnej, dla temperatury 18ºC – 31,67
GJ, zaś dla temperatury 20ºC – 36,19 GJ. Gdyby lokal powódki nie był dogrzewany przez sąsiednie ściany, temperatura w mieszkaniu byłaby prawie równa temperaturze
powietrza zewnętrznego.

Biegły wskazał wyraźnie, że zużycie energii cieplnej
w poszczególnych lokalach wynika nie tylko z upodobań
mieszkańców i dążenia do utrzymania odpowiadającej
im temperatury, ale także z potrzeby ogrzewania mieszkania powódki. Właściciele lokali sąsiadujących z lokalem
powódki nie mają możliwości uniknięcia ogrzewania jej
mieszkania. W związku z czym większy jest koszt zużycia
energii cieplnej dostarczanej do ich lokali mieszkalnych.
Należało więc uznać, że zaskarżona uchwała obiektywnie nie jest dla powódki krzywdząca. Wielkość 10 GJ jest
nieznaczna, biorąc pod uwagę wskazania liczników w lokalach kamienicy. Przyjęta przez wspólnotę uchwała wymaga
od powódki zapłaty za minimalne zużycie energii cieplnej,
a więc w wysokości 3-krotnie niższej niż wskazana przez
biegłego wartość 31,66 GJ potrzebna do ogrzania lokalu
powódki do temperatury 18ºC.
Biegły na rozprawie nadmienił, że wartość 10 GJ jest
wręcz krzywdząca dla właścicieli lokali sąsiadujących z lokalem powódki, gdyż i tak w sposób znaczący będą oni musieli
partycypować w kosztach ogrzania lokalu. Słusznie podniosła wspólnota mieszkaniowa, że przyjęty system rozliczania
zużycia energii cieplnej nie narusza interesów lokatorów,
którzy w sposób racjonalny ogrzewają swoje mieszkania.
System ten jest niekorzystny tylko dla właścicieli, którzy
mają rażąco niskie zużycie energii cieplnej i bez narażania
sąsiadów na nieuzasadnione koszty nie byliby w stanie,
przy takim zużyciu, sami utrzymać odpowiedniej temperatury we własnym mieszkaniu. Powódka może faktycznie
zużywać mniej energii cieplnej niż inni lokatorzy ma do
tego pełne prawo.
Obowiązku utrzymywania w mieszkaniu określonej temperatury nie nakładają na nią w szczególności przepisy, przywoływanego w toku postępowania, rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Musi jednak liczyć się z tym, że jej działanie wkracza w sferę uprawnień właścicielskich jej sąsiadów, zmuszając ich do ponoszenia wyższych opłat za energię cieplną.
Zachowanie powódki utrudniało innym współwłaścicielom korzystanie z nieruchomości wspólnej, do której
należy system centralnego ogrzewania, w ten sposób, że
część lokatorów zmuszona była ponosić wyższe opłaty za
zużycie ciepła. W tych okolicznościach, pomimo, że subiektywnie rzecz ujmując, zaskarżona uchwała narusza majątkowy interes powódki, należy stwierdzić, iż nie jest to naruszenie, które uzasadniałoby jej uchylenie.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 05.11.2014 roku
sygn.akt II C 1386/13
Przedruk: http://www.administrator24.info/artykul/id6954,co-nowego-w-orzecznictwie-gdy-sasiad-za-bardzo-oszczedza-na-ogrzewaniu-sposob-wykonania-remontu-budynku
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Domofon a bezpieczeństwo naszego mienia
Podstawową funkcją instalacji domofonowej jest zabezpieczenie budynku przed wejściem do klatki schodowej osób obcych. Domofon powinien chronić nas przede
wszystkim przed osobami zakłócającymi porządek domowy oraz sprawcami wszelkiego rodzaju aktów wandalizmu,
a nawet przestępstw.
Zgodnie z opinią funkcjonariuszy Policji jednym z aspektów wpływających na wysoką skuteczność włamywaczy
okradających w ostatnich tygodniach mieszkania na terenie
całego naszego miasta była niedostateczna ostrożność podczas korzystania z domofonu. Dokonana analiza wszystkich
okoliczności towarzyszących tym włamaniom wskazuje jednoznacznie na dużą łatwowierność mieszkańców przy otwieraniu drzwi wejściowych do budynku za pomocą domofonu.
Przede wszystkim instalacja domofonowa nie służy wyłącznie do zdalnego otwierania drzwi, ale jest urządzeniem
do komunikacji pomiędzy mieszkańcem przebywającym
w lokalu, a osobą zainteresowaną wejściem do budynku.
Dzięki rozmowie za pomocą domofonu możemy rozpoznać
rozmówcę i otworzyć mu drzwi, lub w przypadku braku pewności odmówić wpuszczenia do budynku. Pamiętajmy, że
nie mamy obowiązku otwierania domofonu nikomu. Każdy
mieszkaniec ma klucz do wejścia wyposażonego w domofon, a w przypadku nowszych instalacji cyfrowych, których
jest zdecydowana większość w zasobach naszej Spółdzielni również specjalny kod dostępu. Tego typu indywidualny
kod dostępu do budynku posiadają również pracownicy
Spółdzielni. Kod administracyjny może być udostępniony na
żądanie wszystkim firmom i instytucjom uprawnionym do
wejścia na klatkę schodową budynku mieszkalnego. Wystarczy, że zainteresowana osoba prawna złoży stosowny wniosek do Spółdzielni. Taki dostęp za pomocą kodu lub klucza
mogą otrzymać np. pracownicy poczty, lub innych firm
uprawnionych do dostarczania korespondencji.

Lampy osiedlowe
Prawidłowe oświetlenie ciągów pieszych i jezdnych
w osiedlach budynków wielorodzinnych jest bardzo ważnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo oraz
komfort zamieszkiwania. Istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność osiedlowego oświetlenia jest bieżący
monitoring sprawności działania lamp dokonywany na
bieżąco przez samych mieszkańców. Ponieważ zdarzały się
w przeszłości sytuacje, w wyniku których lampy nie świeciły przez dłuższy czas, warto przypomnieć kto i w jakim
zakresie odpowiedzialny jest za ich naprawę.
System lamp oświetlających chodniki, ulice oraz parkingi zlokalizowane w granicach osiedli spółdzielczych
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Oczywiście decyzja o zdalnym otworzeniu drzwi należy
do nas samych. Jeśli czekamy na kogoś i mamy pewność,
że to właśnie ta osoba, wpuszczenie jej na klatkę schodową
jest jak najbardziej zasadne. Z informacji przekazanych przez
Komendę Miejską Policji wynika, że wspomniani wcześniej
sprawcy włamań wchodzą do klatek schodowych podając
się za listonoszy, pracowników administracji, a nawet policję.
Wystarczy odrobinę sprytu, aby odstraszyć takiego fałszywego listonosza pytając np. o nazwisko i numer telefonu do
przełożonego. W ciągu dnia można również poprosić o zrobienie kilku kroków w tył w celu identyfikacji dokonywanej
przez okno. Być może niektórym czytelnikom wyda się to zabawne, ale zastosowanie tych technik być może uchroniłoby
ofiary już dokonanych włamań.
Kolejnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę
jest świadome lub niekiedy przypadkowe udostępnianie naszego indywidualnego kodu osobom niepowołanym. Dzielenie się informacją o kodzie umożliwiającym wejście do budynku ze znajomymi, szczególnie wśród młodzieży, znacząco
obniża skuteczność działania domofonu. W wyjątkowym
przypadku możemy za pośrednictwem administracji osiedla
zwrócić się z prośbą o zmianę naszego indywidualnego kodu.
Podsumowując przypominam, że zabezpieczona domofonem klatka schodowa nie jest miejscem publicznym.
To część wspólna nieruchomości do korzystania z której
uprawnione są przede wszystkim osoby zamieszkujące
w budynku. Nie mając obowiązku wpuszczania do naszej
własności nikogo, podobnie jak do naszych indywidualnych mieszkań, powinniśmy zachowywać szczególną
ostrożność przy korzystaniu z domofonu. Podejmując
decyzję o wpuszczeniu obcych osób do klatki schodowej
warto również pamiętać o potrzebie, a nawet obowiązku
ochrony naszego wspólnego mienia.
Krzysztof Krzysztoń

stanowi element miejskiego systemu oświetlenia. Aktualnie system ten jest nadzorowany oraz konserwowany
przez Rejonowy Zakład Energetyczny. Tym samym Rejonowy Zakład Energetyczny zobowiązany jest do bezzwłocznej naprawy nie działającego oświetlenia. Nie
świecące lampy można zgłaszać osobiście na telefon dyżurny Rejonowego Zakładu Energetycznego (991) lub za
pośrednictwem administracji osiedla. W zasadzie nie ma
znaczenia kto zgłasza uszkodzone oświetlenie, ponieważ
pracownicy spółdzielni dokonują takich zgłoszeń również
telefonicznie. Wskazane jest, aby poza lokalizacją podać
specjalny numer stanowiący oznaczenie prawie każdej
lampy. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma żadnego wpływu na terminowość oraz skuteczność uruchamiania nie
działającego oświetlenia. Zgłaszane przez mieszkańców
osobiście lub za pośrednictwem administracji osiedla nie

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
świecące lampy uruchamiane są według procedur niezależnych od Spółdzielni.
System informowania o konieczności naprawy oświetlenia opiera się przede wszystkim na zgłoszeniach dokonywanych przez mieszkańców. Dodatkowo pracownicy
administracji osiedla przeprowadzają okresowe kontrole
sprawności działania lamp usytuowanych w granicach
spółdzielczych osiedli. Przykładem może posłużyć kom-

Gospodarka drzewostanem
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego
w Zamościu od wielu lat sukcesywnie dwa razy do roku, na
wiosnę i jesienią kupuje sadzonki drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenie naszych osiedli. Do nowych
nasadzeń angażują się również mieszkańcy osiedli, składając
propozycje lokalizacji nasadzeń. Z upływem czasu najstarsze
drzewa dorastają do poziomu wyższych pięter budynków
mieszkalnych. Drzewa posadzone zbyt blisko budynków
zacieniają balkony i okna mieszkań na niższych kondygnacjach, stąd też Spółdzielnia otrzymuje liczne wnioski mieszkańców osiedli o wycięcie zdrowych drzew. Niektóre drzewa
Spółdzielnia zmuszona jest wycinać z uwagi na ich usytuowanie zbyt blisko ścian budynków, powodujące niszczenie
nowo wykonanej elewacji. Część drzewostanu wymaga wycięcia z uwagi na wiek i choroby. Takie drzewa grożą spadaniem konarów lub całkowitym przewróceniem, a to stwarza
zagrożenie dla przechodniów oraz dla samochodów pozostawianych na stanowiskach parkingowych. Z wyżej wymienionych przyczyn, w okresie ostatnich lat wycięto na terenie
naszych osiedli kilkadziesiąt drzew. Część mieszkańców jest
zwolennikami naturalnego rozrostu drzew oraz krzewów na
terenach osiedli. Sprzeciwiają się usuwaniu drzew, a nawet
ich przycinaniu. Wycinka drzew na terenie naszych zasobów dokonywana jest w każdym przypadku na podstawie

Włamania do mieszkań
W zasobach naszej Spółdzielni na przestrzeni ostatnich
kilku tygodni odnotowanych zostało kilkanaście włamań
do mieszkań. Sprawcy tych przestępstw, dokonywanych
przeważnie w godzinach rannych, posługiwali się jedną
z najpopularniejszych metod włamania, nazywaną „przełamywaniem wkładki”. Zasada działania złodziei jest szybka
i cicha, a wejście do mieszkania zajmuje około 30 sekund.
Włamywacze wykorzystują fakt, że wkładki zamków wykonane są najczęściej z mosiądzu, który jest stosunkowo miękkim materiałem. Działając odpowiednią siłą na taką wkładkę
można ją łatwo przełamać w pół w miejscu przewężenia. Właśnie w tym miejscu wkręcana jest śruba montażowa, co dodatkowo osłabia element. Taka przełamana w pół wkładka daje
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pleksowa kontrola skuteczności działania wszystkich lamp
dokonywana jesienią każdego roku. Wnioski z takich kontroli przekazywane są w formie pisemnych wystąpień do
Rejonowego Zakładu Energetycznego. Ostatni taki szczegółowy przegląd został przeprowadzony pod koniec miesiąca września bieżącego roku, a niesprawne lampy zostały
uruchomione w ciągu kilku dni od zgłoszenia.
Krzysztof Krzysztoń

decyzji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska podczas wizji lokalnej z przedstawicielem
spółdzielni dokonują oględzin drzew. Oceniają ich faktyczny
stan zdrowotny i sanitarny. Z każdej wizji spisywany jest protokół. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów
wydawane są tylko w przypadkach gdy nie rokują one szansy na przeżycie, są obumarłe lub zagrażają bezpieczeństwu
ludzi oraz mieniu. Takie decyzje uwarunkowane są obowiązkiem nasadzenia innych drzew i krzewów. Przedstawione
działania są elementem procesu odmładzania drzewostanu,
jak również stwarzają możliwość prawidłowego zagospodarowania terenów zielonych oraz zachowania różnorodności
gatunkowej zieleni osiedlowej. Odpowiedni dobór rodzimych roślin pozwala zachować lokalny charakter krajobrazu. Odpowiednio komponowana zieleń może dodatkowo
eksponować zabudowę, podkreślić indywidualność miejsca,
odmienność rozwiązań architektonicznych, podnieść walory miejsc rekreacyjnych czy placów zabaw dla dzieci. Im
bardziej przestrzennie i kompozycyjnie różnorodne są nasze
zieleńce, tym więcej dostarczają nam wrażeń. Na terenie naszych osiedli obserwuje się wiele zadbanych, kolorowo kwitnących ogródków przed oknami budynków oraz obok wejść
do klatek schodowych. Poczucie estetyki i dbałość mieszkańców o wygląd osiedla jest naszym wspólnym zadaniem.
Andrzej Cwenk

się łatwo wyjąć, a osoba dokonująca włamania za pomocą
specjalnego popychacza bez problemu otwiera drzwi.
Aby przełamać wkładkę sprawcy włamań muszą
uchwycić ją specjalnymi szczypcami. Przygotowując się
do włamania wybierają drzwi, z których wkładka wystaje
przynajmniej kilka milimetrów. W zasadzie większość szyldów nakładanych na wkładkę nie stanowi żadnego zabezpieczenia. Przeważnie są one wykonane z miękkiej blachy,
a dodatkowo mają kruche aluminiowe lub plastikowe zabezpieczenia przeważnie cienkich śrub.
Aby ograniczyć możliwość włamania do mieszkania
opisywaną metodą najlepiej jest zastosować wkładkę, tzw.
asymetryczną, czyli krótszą od strony zewnętrznej. Niestety większość zamków skonstruowana jest w taki sposób, że
nawet asymetryczna wkładka będzie wystawała z drzwi.
Można również zastosować wkładkę, która w miejscu wkrę-
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cania śruby ma łącznik ze stali plastycznej. Taka wkładka
przy próbie przełamania, co najwyżej się zegnie, ale nie
złamie. W konsekwencji zgięta wkładka nie da się wyjąć
chroniąc drzwi przed otwarciem.
Uważam, że najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie szyldu antywłamaniowego
wykonanego z kilku stopów metali. Taki szyld skręcany od
wewnątrz drzwi blokuje dostęp do wkładki. Konstrukcja
tego szyldu wyklucza całkowicie możliwość włamania się
do mieszkania metodą „przełamania wkładki”. Decydując
się na zastosowanie szyldu antywłamaniowego możemy

Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
być zmuszeni wymienić dotychczasową, zbyt dużo wystającą z drzwi starą wkładkę na asymetryczną (krótszą
po zewnętrznej stronie). Dobrze w tej sprawie poradzić
się fachowca od zamków, który w razie konieczności dobierze niezbędne do zabezpieczenia naszych drzwi akcesoria. Koszt zakupu szyldu antywłamaniowego oraz nowej
wkładki (również antywłamaniowej) kształtuje się w granicach dwustu złotych. Tego typu zabezpieczenia możemy
zakupić np. w punkcie dorabiającym klucze zlokalizowanym na parterze Domu Towarowego Hetman.
Krzysztof Krzysztoń

Niewymierne korzyści ubezpieczania mieszkań
Ubezpieczenie mieszkań stało się zjawiskiem powszechnym. To naturalne, że coraz zamożniejsze społeczeństwo
wyraża chęć ubezpieczenia swojego najważniejszego, a zarazem najbardziej wartościowego mienia. Oczywiście część
osób uważa tego typu polisy za zbędne. Osoby te pozostają
w takim przekonaniu do chwili, gdy nagłe i nieprzewidziane
zdarzenie narazi je na mniej lub bardziej dotkliwą szkodę.
Zaznaczam, że nie zajmuję się ubezpieczaniem mieszkań,
ani jakiegokolwiek innego majątku. Z racji wykonywanej
pracy uczestniczę jedynie w procesie likwidacji szkód dostrzegając w praktyce zalety zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Pośrednicząc w przekazywaniu informacji o powstałych
szkodach od kilku lat obserwuję spokój mieszkańców posiadających indywidualne ubezpieczenie mieszkania oraz nerwowość osób, które ubolewały z powodu braku takiej polisy.
Decydując się na ubezpieczenie mieszkania najczęściej bierzemy pod uwagę korzyści wymierne, tj. w jakiej
wysokości otrzymamy odszkodowanie w przypadku np.
kradzieży lub zniszczenia naszego mienia. Jeszcze ważniejszym czynnikiem jest dla nas składka, ponieważ co do zasady szybciej decydujemy się na ubezpieczenia tanie, czyli
korzystne dla naszego domowego budżetu. Przeważnie
tania składka wiąże się z niską sumą ubezpieczenia, lub innymi klauzulami, których istnienie może się okazać bardzo
istotne w chwili likwidacji szkody.
Osobiście analizując warunki i propozycje różnych firm
ubezpieczeniowych radziłbym odrzucić te najdroższe, jak również te najtańsze. Warto zastanawiać się jedynie nad ofertami
znanych firm oferujących swoje polisy w rozsądnych cenach.
Zawierając polisę ubezpieczenia mieszkania tak naprawdę kupujemy świadczenie pieniężne na naszą rzecz,
do którego ubezpieczający będzie zobowiązany w przypadku wystąpienia okoliczności zawartej w umowie ubez-

pieczenia. Tak mówi jedna z definicji, natomiast moim zdaniem kupujemy coś znacznie ważniejszego, a mianowicie
poczucie bezpieczeństwa. Świadomość braku odpowiedzialności np. za zalanie mieszkania sąsiadów, lub zwrotu
poniesionych strat, powstałych w wyniku włamania i kradzieży, w dzisiejszych czasach staje się wartością bezcenną.
W przypadku ubezpieczenia mieszkań, taki wewnętrzny
spokój i bezpieczeństwo, mieszkańcy naszej Spółdzielni
mogą zapewnić sobie już za kilka złotych miesięcznie. Co
ważniejsze, nie muszą martwić się o terminowe opłacanie
składek, ponieważ mogą być one wnoszone razem z opłatami za mieszkanie. Korzystając ze zbiorczej polisy nasi mieszkańcy mogą dokonać tzw. „ubezpieczenia mieszkania przy
czynszu”. W takim przypadku indywidualne ubezpieczenie
lokalu mieszkalnego zawierane jest z UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., z którym Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
Łukasińskiego współpracuje od wielu lat.
Zainteresowanie ubezpieczeniem mieszkań jest coraz większe, a decydujący się na taką polisę mieszkańcy
dostrzegają w ubezpieczaniu swoich lokali coraz bardziej
istotne korzyści. W przypadku zalania naszego mieszkania
nie musimy już prosić sąsiada o naprawienie wyrządzonej
szkody, a wizja strat wywołanych kradzieżami dokonanymi w ostatnim okresie na terenie całego miasta Zamościa
nie musi już nas prześladować.
Analizując wszystkie niewymierne korzyści wynikające
z ubezpieczenia mieszkania być może dojdziemy do wniosku, że w pewnych okolicznościach są one ważniejsze od
korzyści wymiernych. Zawarcie polisy, poza sprawną wypłatą odszkodowania celem pokrycia strat wyrządzonych
szkodą, zapewni nam nie mniej ważne poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu zamieszkiwania.
Krzysztof Krzysztoń

Wzajemna tolerancja kluczem do sąsiedzkiej życzliwości
W swojej pracy zawodowej napotykam na bardzo różne
relacje pomiędzy mieszkańcami. Przeważnie są one właściwe, ale zdarzają się spory, a nawet trwające wiele lat konflikty. Powodem takich sąsiedzkich nieporozumień prze-
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ważnie są sprawy błahe, które na początku można załatwić
w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Niestety upór i zawiść z czasem doprowadzają do eskalacji konfliktu. Zdarza
się, że zwaśnione strony starają się za wszelką cenę wcią-
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gnąć w konflikt sąsiadów doprowadzając do podziału osób
żyjących wcześniej w zgodzie.
Powodu takiego stanu rzeczy dopatruję się w niezrozumiałej dla mnie tendencji wyrażania przez strony konfliktu
wyłącznie skrajnych poglądów. Przy zajmowaniu stanowiska
takie osoby przeważnie opowiadają się za lub przeciw, nie
dostrzegając możliwości trzeciego, opartego na kompromisie rozwiązania. Zaangażowane emocjonalnie w spór, nie dopuszczają do siebie żadnych argumentów przeciwnej strony
traktując kompromis, jako własną porażkę. W ten sposób
bardzo często wygrywają skrajne poglądy i postawy w konkretnych sprawach. Takie radykalne rozwiązania potrafią być
bardzo krzywdzące dla mniejszości, która również ma swoje
racje i prawa. Dzieje się tak niestety pomimo możliwości osiągnięcia porozumienia, które dla osób z góry odrzucających
jakiekolwiek ustępstwa jest nie do przyjęcia. Jako przykład
przytoczę spór o ławkę, gdzie dwie zwaśnione strony żądały
wyłącznie pozostawienia lub całkowitego jej usunięcia. Propozycja przesunięcia ławki kilka metrów dalej nie zadawalała
żadnej ze stron. Powodem odrzucenia kompromisu był brak
osiągnięcia własnego, założonego wcześniej celu. Stanowisko stron było nieugięte, pomimo, że ustawienie ławki w nowym miejscu było bardzo rozsądnym rozwiązaniem.
Na szczęście tego typu sytuacje zdarzają się dość rzadko,
a zdecydowaną większość mieszkańców cechuje zrozumienie i wzajemna tolerancja. Z zadowoleniem dostrzegam zauważalne w naszej Spółdzielni przejawy troski o sąsiadów.
Szczególnie, gdy taka troska dotyczy osoby samotnej lub
w podeszłym wieku, której zachowanie bywa uciążliwe dla
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pozostałych mieszkańców. Podczas jednego z zebrań, w którym miałem okazję uczestniczyć, byłem świadkiem wspaniałego gestu. Będący w zdecydowanej większości mieszkańcy
zmienili swoje wcześniejsze stanowisko dostrzegając konieczność pomocy dotkniętej inwalidztwem osobie. Wprawdzie nie nastąpiło to od razu, ale potrzeba dialogu i przedstawienia wzajemnych argumentów w atmosferze spokoju
i zrozumienia doprowadziła do osiągnięcia kompromisu.
Zarówno negatywne, jak również pozytywne przykłady
mógłbym przedstawiać bez końca. Życie dostarcza nam wielu
przykładów, z których powinniśmy wyciągać właściwe wnioski pomocne w budowaniu odpowiednich relacji sąsiedzkich.
Musimy mieć świadomość, że zamieszkując w budynku
wielorodzinnym jesteśmy niejako skazani na sąsiedztwo
osób, które mogą mieć inne poglądy, potrzeby, a nawet zwyczaje. Pamiętajmy, że osoby te mają takie same prawa jak
my, a próby wyegzekwowania naszych racji w formie siłowych żądań przeważnie odnoszą odwrotny skutek. Popsute
relacje sąsiedzkie bardzo trudno naprawić, a przecież życie
w ciągłym napięciu szkodzi przede wszystkim nam samym.
W relacjach sąsiedzkich powinna cechować nas uprzejmość i wyrozumiałość. Tym bardziej, że żyjemy w jednym
domu, a świadomość posiadania życzliwych sąsiadów
powinna być dla nas dobrem bezcennym. Warto o tym
pamiętać szczególnie w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, by w świątecznych życzeniach wyrazić
nasz ciepły i przyjazny stosunek do osób zamieszkujących
w naszym otoczeniu.
Krzysztof Krzysztoń

Czy przysługuje Ci dodatek mieszkaniowy, energetyczny? – sprawdź!
Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych
reguluje Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U Nr 71 poz. 734 z 2001 r. z późn. zmianami.
O dodatek mieszkaniowy mogą starać się osoby mające
mieszkania lokatorskie, własnościowe a także posiadające
odrębną własność. Jeśli mieszkamy w lokalu należącym do
kogoś innego, aby dostać dodatek, trzeba mieć zawartą
tzw. umowę użyczenia.
Dochód brutto w gospodarstwie jednoosobowym nie
może przekroczyć – 1 477,78 zł, zaś w wieloosobowym
– 1 055,56 zł na każdego członka rodziny.
Natomiast metraż zajmowanego mieszkania nie może
przekroczyć odpowiednio:
dla 1 osoby – 35m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 45,50 m2
dla 2 osób – 40m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 52,00 m2
dla 3 osób – 45m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 58,50 m2
dla 4 osób – 55m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej),
czyli nie więcej niż 71,50 m2
albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się również
osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie po wcześniejszym spisaniu ugody ze Spółdzielnią
Mieszkaniową dotyczącej sposobu spłaty zadłużenia oraz
osoby wywiązujące się z wcześniej zawartych porozumień.
Od 01.01.2014 r. można ubiegać się również o nowe
świadczenie – dodatek energetyczny.
O dodatek energetyczny mogą starać się osoby, które:
1/ otrzymują dodatek mieszkaniowy
2/ są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
3/ zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wystąpienie łącznie tych trzech przesłanek po stronie
uprawnionego jest podstawą do przyznania dodatku energetycznego.
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz
z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość /Ratusz/.
Wszelkie informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego zostaną Państwu udzielone w siedzibie Spółdzielni
w pokoju nr 15 oraz pod numerem tel. 84 638 03 51.
Anna Kołtun
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Odmień tegoroczne święta
Święta Bożego Narodzenia to czas, który nie powinien
nam kojarzyć się ze smutkiem i samotnością. Jest to czas
radości i miłości w oczekiwaniu na Przyjście Bożej Dzieciny. Życie pokazuje, że nie dla wszystkich jest to czas radości. Problem ten szczególnie mocno dotyka osoby starsze,
samotne, nie mające pracy, a także rodziny wielodzietne.
Czy tak być musi zależy również od nas samych. Wystarczy
tylko obejrzeć się wokół, czy wśród nas nie ma takich osób
potrzebujących pomocy. W gonitwie dnia codziennego
nawet nie wiemy, że gdy w drodze do pracy mijamy sąsiada
czy sąsiadkę może jest im źle, albo są schorowani i samotni.
Dzieci dawno opuściły dom rodzinny i z różnych względów
nie kontaktują się z rodzicami. Niektórzy przyznają, że czasem rozmawiają ze swoim odbiciem w lustrze by czuć się
mniej samotnie. Są wśród nas także rodziny osierocone,
będące w trudnej sytuacji materialnej, oraz takie, które potraciły pracę, a na utrzymaniu mają kilkuosobowe rodziny

Podziel się dobrem
Kolejny sezon zimowy przed nami. Chyba najtrudniejszy czas dla osób starszych, samotnych i chorych. Jak zawsze grupa wolontariuszy z Klubu Pomocna dłoń, działająca przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego
apeluje do mieszkańców o szczególną wrażliwość. Obserwacja tego co się dzieje wokół nas, może pomóc koordynatorom w dotarciu do osób potrzebujących wsparcia.
Początek działań to podpowiedź sąsiada o trudnych warunkach w jakich żyje osoba samotna. Nasza grupa dotrze
do każdego mieszkania, w którym rozgrywa się dramat
codziennego życia. Wolontariusze pomogą, zrobią zakupy,
potowarzyszą. Zgłaszajmy do spółdzielni mieszkaniowej
osoby którym trzeba pomóc.
Czas jesienny wypełnialiśmy wieloma działaniami.
Przez cały czas zbieramy zakrętki na zakup protezy dla
Natalki z okolic Zamościa. Wolontariusze naszego klubu
pomagają w lekcjach dzieciom, przebywającym w świetli-

Remont w mieszkaniu

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
budowlanymi /Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych/ oraz obowiązującego wszystkich
mieszkańców naszej Spółdzielni Regulaminu używania lokali, każdy obiekt budowlany należy użytkować w sposób
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z dziećmi. Sprawmy zatem im miłą niespodziankę, nie pozwólmy, by w te magiczne święta ktoś pozostał sam. Może
w szafach mamy rzeczy z których dawno już wyrośliśmy, są
w dobrym stanie, przekazując je sąsiadowi lub jego dzieciom sprawimy tym radość.
W każdym domu gdzie były dzieci pozostały zabawki,
które można odnowić i także komuś przekazać. Wiemy, że
nikt nie zastąpi rodziny, ale chociaż w ten sposób możemy
podarować potrzebującym radosną i serdeczną atmosferę
przy wigilijnym stole. Jednak do tego potrzebujemy Twojej
pomocy. Pamiętaj!!!.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest organizatorem paczek świątecznych dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Zorganizowanie
takiej akcji jest możliwe dzięki życzliwości właścicieli lokalnych placówek handlowo-gastronomicznych, którzy
od lat ją wspierają. Wyrażając swą wdzięczność wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.
Małgorzata Bender

cach osiedlowych przy ul. Peowiaków i Orzeszkowej. Okres
mikołajkowy został pożytecznie wykorzystany przez wolontariuszy z Zespołu Szkół Społecznych. Uczniowie przygotowali paczki ze słodyczami dla dzieci z Domu Dziecka.
Ciągłą opieką objęte są osoby samotne, chore, które zgłaszają taką potrzebę. Wspólnie z młodzieżą, tak jak w roku
ubiegłym, przygotowujemy kartki bożonarodzeniowe z życzeniami dla naszych podopiecznych.
Początek zimy to również świętowanie naszych działań
wolontariackich. Każdego roku w grudniu obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Podczas uroczystej gali, w Zamojskim Centrum Wolontariatu możemy zobaczyć i usłyszeć jak działają młodzi ludzie i nie
tylko, na rzecz osób potrzebujących pomocy. Za swoją działalność zostają szczególnie wyróżnieni, w tym jednym dniu ma
miejsce połączenie wielu serc. Zatraca się granica pomiędzy
dawaniem i braniem. Dawca serca staje się jednocześnie jego
biorcą. Szczera i zaangażowana praca nigdy nie działa w jedna
stronę. Taki jest wolontariat. Dla ludzi o otwartych sercach.
Maria Typiak

zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Prace remontowe o niewielkim zakresie takie jak
np. malowanie mieszkania, naprawa podłóg i posadzek,
konserwacja urządzeń sanitarnych, wodociągowych, elektrycznych, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej powinny
być realizowane na bieżąco przez właściciela lokalu mieszkalnego na własny koszt bez konieczności informowania
o nich Administracji Spółdzielni. Uzgodnieniu podlegają
natomiast wszelkie roboty związane ze zmianą parametrów
technicznych konstrukcji budynku np. przestawianie ścian
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konstrukcyjnych oraz przekuć w ścianach kominowych,
poszerzenia otworów drzwiowych, przeróbki instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, kanałów wentylacyjnych i kominowych.
W zależności od stopnia skomplikowania robót pracownicy
Spółdzielni udzielą szczegółowych informacji o ewentualnej
konieczności wykonania odpowiedniej dokumentacji tech-

Zadbajmy o bezpieczne Święta
Jak nam wiadomo miesiąc grudzień jest okresem gorączkowych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
W tym też okresie dochodzi do najczęstszych pożarów
powodowanych przez pośpiech, brak rozwagi lub nadmiar obowiązków. Pamiętajmy aby wychodząc z domu
nie pozostawiać bez nadzoru urządzeń elektrycznych tj.
opiekacz, prodiż, kuchenka czy żelazko. Zbyt duża ilość
włączonych odbiorników prądu powoduje przeciążenie
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nicznej oraz uzyskania wymaganych decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Apelujemy do wszystkich Mieszkańców naszej Spółdzielni o zgłaszanie wszelkich spraw związanych z zamiarem przeprowadzenia remontu w lokalach mieszkalnych
do Działu Eksploatacji i Administracji.
Jerzy Ejmocki

instalacji elektrycznej. Zwróćmy też uwagę na dekorację
naszych mieszkań oraz drzew i krzewów na zewnątrz.
Świecące lampki choinkowe nie posiadają odpowiedniej
izolacji i po nasączeniu wodą czy śniegiem może dojść do
zwarcia instalacji elektrycznej lub porażenia prądem. Podobnie jest z choinką żywą lub sztuczną, które jako materiał łatwopalny należy ustawiać w bezpiecznej odległości z dala od kominków, firan i zasłon. Pamiętajmy o tym
by wychodząc z domu bezwzględnie wyłączać wszystkie
Małgorzata Bender
oświetlenia.

Przegląd wydarzeń kulturalnych
Piknik Rodzinny
W dniu 31.08.2014 r. na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką odbył się XVIII Piknik Rodzinny. Tradycyjnie były konkursy, występy zespołów muzycznych i tanecznych oraz dobra
zabawa. Gwiazdą wieczoru XVIII Pikniku Rodzinnego był zespół
muzyczny „BAHAMA BONEY M”, który przypomniał największe
przeboje zespołu „BONEY M”. Uczestnicy pikniku bawili się
w miłej atmosferze do późnych godzin nocnych. Zwieńczeniem Pikniku Rodzinnego był pokaz sztucznych ogni. W trakcie
pikniku rozstrzygnięty został kontynuowany od wielu lat konkurs na „Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”. Właściciele wyróżnionych balkonów i ogródków otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.
Święto Plonów
Klub Seniora „Pogodnej Jesieni” działający przy Spółdzielni
Mieszkaniowej obchodził w dniu 9.10.2014 r. doroczne święto
plonów. Z tej okazji seniorzy przygotowali wystawę z płodów
rolnych. Nie zabrakło także pięknie udekorowanego chleba,
będącego symbolem pracy rąk ludzkich oraz dostatku i pomyślności. Uroczystości związane ze świętem plonów uświetnił krótki występ w wykonaniu seniorów.
Spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”
W dniu 15 października 2014 r. w świetlicy osiedlowej przy ul.
Orzeszkowej 28 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”. Gościem spotkania był lekarz stomatolog Małgorzata Górska. Tym razem bez lęku towarzyszącego wizytom ze stomatologiem, uczestnicy spotkania dowiedzieli się
jak można poprawić estetykę uśmiechu, jakie są możliwości
uzupełnienia braków zębów od implantów po protezy, jakie
są powody utraty zębów i dlaczego należy dbać o higienę
jamy ustnej oraz uzupełniać braki uzębienia. Na zakończenie
spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

VII Okręgowe Zawody Modeli Rakiet Czasowych S6A
W dniu 25.10.2014 r. na lotnisku Mokre odbyły się zawody
„O puchar prezesa SM”. W zawodach wzięło udział 7 drużyn
modelarskich reprezentujących kluby z Hrubieszowa, Biłgoraja, Świdnika, Rudzie Hucie, Sawina i Zamościa.
W wyniku rywalizacji w klasyfikacji indywidualnej osiągnięto następujące rezultaty:
Indywidualnie: 1. miejsce zajął – Michał Puchacz ze SM im.
Waleriana Łukasińskiego 2. i 3. miejsce zajęli reprezentanci
modelarni ze Świdnika
W klasyfikacji drużynowej:
1. miejsce przypadło drużynie z Modelarni przy SM im. W.
Łukasińskiego w Zamościu, 2. miejsce zajęła modelarnia ze
Świdnika, natomiast 3. miejsce przypadło modelarni „Orlik” z Hrubieszowa. Sędzią Głównym zawodów był Krzysztof
Korzeniowski, a kierownikiem Zawodów Andrzej Niezgoda.
Organizatorami oraz fundatorami nagród był: Urząd Miasta
Zamość, Aeroklub Ziemi Zamojskiej i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu.
Dzień Dobry Panie Brzechwa
W dniu 8 listopada 2014 r. w świetlicy osiedlowej przy ul.
Orzeszkowej 28 odbyło się spotkanie poetyckie dla dzieci
pn. „Dzień dobry Panie Brzechwa”. Organizatorem imprezy
był Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współudziale
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. W imprezie uczestniczyły dzieci z osiedli spółdzielczych oraz ich opiekunowie. Podczas spotkania dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy, a także miały okazję wysłuchać
recytacji wierszy w wykonaniu wolontariuszy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Ponadto dzieci wzięły udział w organizowanym konkursie plastycznym. Jak zwykle nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci
otrzymały nagrody.
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Mistrzostwa Polski Modeli Halowych F1 N
Pod gościnnym sklepieniem hali sportowej OSiR w Suwałkach
w dniach 7-9.11.2014 r. drużyna modelarska działająca przy
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego pod opieką
instruktora i trenera Andrzeja Niezgody, uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Modeli Halowych F1 N w Suwałkach. Do
zawodów przystąpiło 90 zawodników z całej Polski.
W wyniku rywalizacji w klasyfikacji zespołowej zdobyliśmy:
1. miejsce w Grupie Młodzików
3. miejsce w Grupie Juniorów
4. miejsce w Grupie Juniorów Młodszych
oraz 4. miejsce w Grupie Seniorów.
Nasza drużyna z zawodów wróciła z 4 pucharami i 4 medalami ufundowanymi przez Aeroklub Polski w Warszawie.
Nadmienić także należy, że drużyna modelarska z Zamościa
jako jedyna reprezentowała województwo lubelskie.

„Kolejny Jubileusz”
Działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana
Łukasińskiego w Zamościu Klub Seniora „Pogodnej Jesieni”
w dniu 20 listopada 2014 r. obchodził 36-lecie swojej działalności. Uroczystości związane z jubileuszem uświetnił krótki
występ w wykonaniu Seniorów. Klub promuje różne formy
działalności, mające na celu aktywizację osób starszych, przez
co jesień ich życia staje się barwniejsza.
Mikołajki
W dniu 6 grudnia 2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa była organizatorem spotkania mikołajkowego
w świetlicy. Współorganizatorem
spotkania był Uniwersytet Trzeciego Wieku i Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta. W imprezie uczestniczyły dzieci
z osiedli spółdzielczych. Dla wszystkich dzieci Mikołaj przywiózł upominki z dalekiej Laponii.

Kraina Muzykowo
Od października 2014 r. przy naszej spółdzielni odbywają się zajęcia muzyczno-plastyczno-taneczne.
Uczęszczają na nie rodzice wraz ze swoimi dziećmi.
Celem zajęć jest wspólna zabawa i nauka przy muzyce.
Tańczymy i śpiewamy aby jak najlepiej rozwijać u dzieci
muzykalność i wrażliwość. Obecność rodziców ale również
babć i dziadków daje możliwość wspólnej integracji oraz
pogłębiania więzi rodzinnych.
Oprócz rozwoju muzycznego wspieramy również rozwój ruchowy a także stymulujemy rozwój manualny poprzez elementy zabaw plastycznych.
Co tydzień w naszej Krainie Muzykowo powstają prace
plastyczne i układy ruchowe związane z tematyką zajęć.
Zapraszamy wszystkich rodziców na nasze zajęcia i dołączenia do naszej muzycznej krainy!!!
Szczegółowe informacje i zapisy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego, pok. 17
tel. 84 638 03 34
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