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Wesołych Świąt

Jerzy Liebert

Pasterka
Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą –  

Chrystus nam się narodził i nowe dni będą. 

Do stajni betlejemskiej aż do brzegów Wisły 

z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły... 

I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy, 

Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy... 

A mały Jezus smutny w drzwi patrzy i czeka, 

By wśród witających  

zobaczyć człowieka...

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem świątecznej choinki,

nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem i bliskością kochających serc.

Niech Nowy 2017 Rok przyniesie same pogodne dni,
pomyślność i spełnienie marzeń.

życzy

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”
 Cyprian Kamil Norwid

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. Waleriana Łukasińskiego

ZAMOŚĆ STARE MIASTO

CHRZCINY  
W WYJĄTKOWEJ OPRAWIE
Wyjątkowa atmosfera | Doskonałe menu | Perfekcyjna organizacja

Pokój do dyspozycji maluszka

OD 59
PLN

ZA  
OSOBĘ mercure.com

Ponad 750 hoteli w 51 krajach
 infolinia 801 606 606

Hotel Mercure Zamość Stare Miasto  |  ul. Kołłątaja 2/4/6  |  Zamość   
Tel.: +48 84 639 25 16 | E-mail: h3431-fb@accor.com
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VI Kongres Spółdzielczości
W dniach 12-13 grudnia br. 
w spółdzielczym Centrum Kongresowym 
Hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie 
obradował, z udziałem ponad 500 
delegatów z 16 branż spółdzielczych, 
VI Kongres Spółdzielczości. Kongres 
– zgodnie z art. 258 ustawy Prawo 
Spółdzielcze – jest najwyższym organem 
samorządu spółdzielczego, zwoływanym 
co 4 lata. Dokonuje on m. in. oceny stanu 
spółdzielczości w RP oraz warunków 
i możliwości jej rozwoju. Uchwała, statut 
i zasady finansowania działalności Krajowej 
Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru 
członków Zgromadzenia Ogólnego, 
przyjęcie uchwał w sprawie stanu 
spółdzielczości w Rzeczpospolitej Polskiej 
i kierunków jej rozwoju oraz określenia 
zasad finansowania działalności Krajowej 
Rady Spółdzielczej przez organizacje 
spółdzielcze w latach 2017-2020. 

Jednym z kluczowych zagadnień m. in. było pytanie o za
chowanie spółdzielczej odrębności – wyartykułowanej m.in. 

w Międzynarodowych Zasadach Spółdzielczych – w obliczu 
obecnego kryzysu liberalnej gospodarki i  rozkładu cywili
zacji Zachodu. Dane GUS dotyczące całej spółdzielczości, 
w tym poszczególnych branż, za lata 2011 – 2014, dowodzą 
stopniowego zmniejszania się potencjału spółdzielczości 
ustępowania rynku, głównie na rzecz globalnych ponad
narodowych korporacji. Delegaci Kongresu zastanawiali 
się nad tym, jak zahamować niekorzystne tendencje dla 
polskiego ruchu spółdzielczego. Spółdzielczość to nie tylko 
biznes gospodarczy, to także społeczny charakter działania. 
Dużo uwagi poświęcono przywróceniu i  poszanowaniu 
Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych. W tym obszarze 
wypowiadali się uczestniczący przedstawiciele Europejskich 
i Międzynarodowych Związków Spółdzielczych. Najbardziej 
aktywną i najczęściej zabierającą głos, była grupa delegatów 
z branży spółdzielni mieszkaniowych. Delegaci ci mocno ak
centowali potrzebę uporządkowania spółdzielczych unor
mowań prawnych, przywrócenia spółdzielczego budow
nictwa lokatorskiego, nowelizacji ustawy o  spółdzielniach 
mieszkaniowych i wiele innych problemów. W dwudniowej 
dyskusji przedstawiciele Spółdzielni dokonali oceny stanu 
spółdzielczości w poszczególnych branżach, a także przyję
li podstawową uchwałę Kongresu dotyczącą stanu polskiej 
spółdzielczości i kierunków jej rozwoju na lata 2016 – 2020. 
W kongresie branżę Spółdzielni mieszkaniowych reprezen
towało 217 delegatów w tym 15 z województwa lubelskie
go. Dwudniowy Kongres polskiej spółdzielczości miałem 
przyjemność prowadzić osobiście.

Jerzy Nizioł
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Tradycja świątecznej choinki
Pięknie pachnące świerki, jodły, sosny, przyozdobione 

bombkami, pierniczkami, jabłuszkami rozświetlone lampkami 
na stałe wpisały się w tradycję świąt. Nikt z  nas nie wyobraża 
sobie Bożego Narodzenia bez choinki. W  okresie przedświą
tecznym iglaste drzewka otaczają nas na każdym kroku. Trudno 
uwierzyć, że zwyczaj ubierania choinki rozpowszechnił się w Eu
ropie dopiero około dwustu lat temu. W polskiej tradycji choinka 
pojawiła się stosunkowo późno, gdyż dopiero w XIX wieku. Skąd 
więc wzięła się tradycja przynoszenia choinki do domu?

W  starożytnym Rzymie mieszkańcy, by przebłagać boga 
urodzaju ozdabiali drzewa liściaste laurem i bluszczem. Egip
cjanie świętując przesilenie zimowe, znosili do swoich domów 
zielone liście palm daktylowych, jako symbol zwycięstwa życia 
nad śmiercią. Germanie w okresie zimowym zawieszali zielo
ne gałęzie jodłowe na drzwiach wejściowych oraz pod sufitem 
pomieszczeń mieszkalnych i  stajni. Wierzono że ostre szpilki 
jodłowe ochronią przed złem. Zimą, kiedy przyroda nie dawa
ła żadnego pożywienia, zielone gałązki dawały również na
dzieję na nadejście wiosny. Zwyczaj ten pielęgnowano długo, 
nawet w czasach gdy chrześcijaństwo było już obecne w Eu
ropie. W średniowieczu podczas imprez publicznych, ale tylko 
poza pomieszczeniami mieszkalnymi, wystawiano ozdobione 
drzewka. Jednym z takich drzewek była również choinka.

Świętym, który jak głosi legenda miał uczynić z choinki przy
pomnienie Chrystusa był św. Bonifacy. Nawracając pogan ściął 
potężny dąb uważany przez German za święty. Upadające drze
wo zniszczyło wokół wszystkie drzewa i krzewy pozostawiając 
jedynie małą jodełkę. Św. Bonifacy zwrócił się do pogan mó
wiąc, że mała jodełka jest silniejsza od potężnego dębu i zawsze 
zielona, jak wieczny jest Bóg dający życie wieczne, niech więc 
przypomina Chrystusa. Jest to oczywiście legenda, a jak było na
prawdę? Ówczeny Kościół, nawracając pogan chętnie korzystał 
z ich zwyczajów nadając im nową chrześcijańską treść. Obchody 
chrześcijańskich świąt najczęściej łączono z pogańskimi trady
cjami, dzięki czemu Ewangelizacja przebiegała łatwiej. W  VIII 
wieku ludy zamieszkujące dzisiejsze tereny Niemiec i  Skandy
nawii wierzyły w  kosmiczny związek ziemi i  nieba, połączone 
poprzez drzewo będące osią świata. Na znak czci, podczas ob
rzędów ozdabiano gałęzie drzew, natomiast w zimie ozdabiano 
drzewa które były zielone, czyli iglaste. Niewykluczone że św. 
Bonifacy starał się nadać tym obrzędom nową, chrześcijańską 
treść, w której wiecznie zielone drzewo oznaczało życie wieczne, 
a światło którym je przyozdabiano – Chrystusa.

Najstarsze, potwierdzone doniesienia o  choince pochodzą 
z pogranicza Niemiec i Francji – Alzacji. Dotyczyły one ustawiania 
w domu i przyozdabiania drzewek iglastych. Informacje te pocho
dzą głównie ze spisanych XV i XVI wieku kazań kościelnych, w któ
rych zwyczaj ten był krytykowany jako pogański. Zwyczaj ubie
rania choinki w czasie Świąt Bożego Narodzenia zyskiwał jednak 
na popularności. Zachowanym świadectwem, potwierdzającym 
tę tradycję jest też sztych Łukasza Cranacha Starszego z 1509 r., 
który przedstawia choinkę przystrojoną świecami. Bożonarodze

niowe drzewko obrazowało rajskie drzewo życia, które w okresie 
przesilenia zimowego miało nieść nadzieję i symbolizować wiecz
nie odradzające się życie. Zwyczaj ustawiania w  domu choinki, 
tak bardzo krytykowany przez Kościół jako obrzęd pogański, 
został wypromowany przez protestantów. Duchowni zachęcali 
wiernych, by w czasie świąt ustawiać w domach zielone drzewko, 
przyozdobione jabłkami – symbolem grzechu pierworodnego 
i świeczkami – symbolem Światłości świata czyli Chrystusa.

Do Polski, na przełomie XVIII i XIX wieku choinkę przynieśli 
protestanci. Jednak niezbyt chętnie była włączana do tradycji 
świątecznych, ponieważ mieliśmy bardzo silnie zakorzenioną 
w obyczajowości podłaźniczkę. Był to wierzchołek zielonego 
drzewka zawieszony u powały zwykle szczytem na dół. Drzew
ko przyozdobione orzechami, jabłkami, ciasteczkami, wisiało 
zwykle na sznurze tak, by można je było podnosić i opuszczać. 
Ułatwiało to zdejmowanie z niego łakoci. Podłaźniczka miała 
różne regionalne nazwy: jutka, jegilijka, sad, wiecha. Jednak 
bez względu na nazwę wierzono, że zielone gałęzie mają ży
ciodajne moce i cudotwórcze właściwości, chronią dom oraz 
jego mieszkańców od złych mocy i uroków.

Choinka początkowo była popularna tylko wśród arystokra
cji, później wśród szlachty i mieszkańców miast. Na wsi choinki 
pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym. Początkowo 
choinkę przystrajano podobnie jak podłaźniczkę ozdobami na
turalnymi. Ich dobór nie był jednak przypadkowy. Ozdoby mia
ły zapewnić rodzinie pomyślność w nadchodzącym roku, a każ
da z ozdób pojawiająca się na choince miała swoje znaczenie. 
Jabłuszka nawiązywały do rajskiego owocu, dzwoneczki miały 
symbolizować dobre nowiny, postaci aniołków – Bożą opiekę, 
natomiast łańcuchy miały przypominać o  zniewoleniu ludzi 
grzechem. Najważniejszym elementem dekoracyjnym choinki 
była gwiazda, nawiązująca do gwiazdy Betlejemskiej – zwia
stuna narodzenia Zbawiciela. Miała również być błogosławień
stwem dla rodziny oraz pomagać zbłądzonym w szczęśliwym 
powrocie do domu. Drzewko przyozdabiano również dekora
cjami ze słomy, piórkami, pierniczkami. Wszystkie dekoracje 
wykonywano własnoręcznie. Wycinano kolorowe gwiazdy, 
z papieru i słomy powstawały piękne łańcuchy, malowano złotą 
farbą szyszki i orzechy. Pierwsze bombki choinkowe powstały 
w  XIX wieku w  Niemczech. Inspiracją do powstania bombek 
były jabłka nawiązujące do rajskiego owocu. Jak mówi legenda 
biedny rzemieślnik, który pracował w hucie szkła nie mógł so
bie pozwolić na przyozdobienie świątecznej choinki orzechami 
i jabłkami. Postanowił więc wydmuchać je ze szkła. Tak powsta
ły piękne ozdoby, które urzekły wiele osób i urzekają do dziś.

Czy wyobrażamy sobie święta bez choinki, raczej nie. Po
mimo tego, że tradycja świątecznego drzewka znacznie się 
zmieniała, to w  trakcie ubierania choinki nadal powracamy 
do bajkowego świata Bożego Narodzenia, który doskonale 
pamiętamy z dzieciństwa. Obecnie z powodu braku czasu nie 
robimy ozdób świątecznych. Jednak może warto przed świę
tami wygospodarować odrobinę wolnego czasu aby usiąść 
z dziećmi czy wnukami i wyczarować piękne ozdoby. Za kilka 
lat dekorując nimi choinkę, z pewnością powrócą wspomnie
nia wspólnie spędzonych miłych chwil. Marzena Hubala
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Pierwsze rozdanie
Nagrody im. Ryszarda Jajszczyka dla spółdzielni mieszkaniowych

W warszawskim Hotelu Okęcie 
AIRPORT w dniu 30 września 2016 r.
odbyły się tradycyjne Centralne 
Uroczystości „Dnia Budowlanych”. 
Wzięło w nich udział ponad 280 
przedstawicieli firm budowlanych 
i przemysłu materiałów budowla-
nych, spółdzielni mieszkaniowych, 
związków zawodowych, większości 
ogólnopol skich organizacji 
pracodawców działających 
w sektorze budownictwa 
(związków, izb, stowarzyszeń) 
i środowisk naukowych.

Honorowy patronat nad 
uroczysto ściami objął Pan Prezy
dent RP Andrzej Duda, którego 
w  trakcie uroczystości reprezen
tował Szef Gabi netu Prezydenta, 
Adam Kwiatkowski. Wśród gości 
uroczystości byli również Mini
ster Infrastruktury i  Budownic
twa Andrzej Adamczyk (przewod
niczący Komitetu Honorowego 
obchodów Dnia Budowlanych), 
wiceminister Tomasz Żuchowski, 
Główny Inspektor Nadzo ru Bu
dowlanego Jacek Szer, zastęp
ca Głównego Inspektora Pracy 
Zbigniew Ryfka. Budowlane śro
dowiska spół dzielcze reprezen
towali m.in. dr Jerzy Jankowski 
– prezes zarządu Związku Rewi
zyjnego Spółdzielni Mieszkanio
wych RP, Andrzej Półrolniczak 
– pre zes zarządu Unii Spółdziel
ców Miesz kaniowych w  Polsce, 
Jan Sułowski – prezes Zarządu 

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio
wych oraz Mieczysław Grodzki – za stępca przewodniczą
cego Zgromadze nia Ogólnego KRS.

Minister Adam Kwiatkowski odczy tał list Prezydenta 
RP: Obecna uroczy stość. będąca tradycyjnym, corocznym, 
spotkaniem pracodawców, przedstawicieli związków, 
izb i  stowarzyszeń zwią zanych z  sektorem budowlanym, 
świad czy o  poczuciu wspólnoty Państwa środowiska. Ser-
decznie pozdrawiam wszystkich uczestników centralnych 
obchodów „Dnia Budowlanych 2016”. Słowa powitania 
wraz z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami kieru-
ję za Państwa pośrednictwem do wszystkich pracowników 
zatrudnionych w  tym ważnym dziale gospodarki narodo-
wej. Obejmując dzisiejsze spotkanie honorowym patro-
natem, pragnąłem dać wyraz uznaniu dla Państwa pracy, 
której efektem jest zmieniający się krajobraz naszego kra-
ju, rozbudowa polskich miast, miasteczek i  wsi, inwestycje 
mieszkaniowe i rozwój towarzyszącej im infrastruktury – to 
wszystko, co decyduje o komforcie życia Polaków – napisał 
Prezydent RP.

 Po raz pierwszy też rozstrzygnięty został I  Ogólno
polski Konkurs im. Ryszarda Jajszczyka dla spółdzielni 

mieszkaniowych za wybitne 
osiągnię cia w  działalności i  pro
pagowanie pozy tywnego wi
zerunku tej branży. Inicjato rem 
Konkursu jest Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 

Konkurs ma ocenić działal
ność spółdzielni mieszkaniowych 
na rzecz członków i  ich rodzin 
oraz społeczności lokalnych. 
– Jego zadaniem – podkre ślał 
Jerzy Jankowski, przewodniczą
cy ZRSM RP – jest wyłonienie 
i  wskazanie obszarów działania 
spółdzielni miesz kaniowych god
nych naśladowania i  popularyza
cja ich osiągnięć, jako li czących 
się uczestników życia społecz
nogospodarczego. Laureatem 
nagrody im. Ryszarda Jajszczyka 
została Spółdzielnia Mieszkanio
wa im. Waleriana Łukasińskiego 
w Zamościu.
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Istnieje przekonanie, że do 
Spółdzielni Mieszkaniowej można 
się zwrócić z każdym problemem 
wynikającym ze wspólnego 
zamieszkiwania w budynku 
wielorodzinnym. Oczywiście jest 
to prawda, jednak warto mieć 
świadomość czego możemy 
oczekiwać od Spółdzielni oraz 
w jaki sposób zostanie rozwiązany 
nasz problem. Każdą sprawę należy 
rozpatrywać indywidualnie, badając 
w toku wyjaśnień wszystkie fakty 
oraz okoliczności opisywanych 
zdarzeń i zachowań. Dla władz 
Spółdzielni każdy mieszkaniec 
ma równe prawa i obowiązki, 
nikt nie jest uprzywilejowany, 
jak również nikt nie może być 
bezpodstawnie napiętnowany. 

Do administracji spółdzielczej najczęściej wpływają 
jednostronne skargi na niewłaściwe zachowanie sąsia
dów. Rzadziej są to zgłoszenia, których inicjatorami są obie 
zwaśnione strony. Przedmiotem skarg zgłaszanych przez 
mieszkańców są przede wszystkim przypadki naruszeń 
porządku domowego oraz obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów. Motywem 
kierowanych do Spółdzielni doniesień jest potrzeba dbało
ści o własne prawo do spokojnego zamieszkiwania. Nieste
ty zdarzają się również zgłoszenia będące konsekwencją 
uprzedzeń, a nawet jawnej niechęci. Te ostanie przysparza
ją Spółdzielni najwięcej problemów, ponieważ w tego typu 
przypadkach bardzo trudno o kompromis.

Spółdzielnia przyjmując skargę w  pierwszej kolejno
ści analizuje jej zasadność oraz stopień naruszenia normy 
prawnej lub społecznej. Jeżeli skarga jest anonimowa, 

a zgłaszający nie chce aby jego dane personalne były ujaw
nione administracja spółdzielcza przeprowadza dodatko
wy wywiad wśród pozostałych sąsiadów. Ponieważ Spół
dzielnia zwracając się do potencjalnego sprawcy naruszeń 
występuje w imieniu osoby poszkodowanej, konieczne jest 
dodatkowe potwierdzenie zasadności podjęcia interwen
cji. Niestety zdarza się, że skarga jest efektem sąsiedzkiej 
złośliwości, dlatego w każdej sprawie wymagane jest do
kładne rozpoznanie.

Istotną zasadą, która czasem wywołuje niezrozumienie 
wśród części mieszkańców, jest  nieopowiadanie się Spół
dzielni po żadnej ze stron. W ten sposób istnieje szansa na 
szybkie oraz  polubowne rozstrzygnięcie każdego sporu, 
a w przypadku występowania zakłócania porządku domo
wego przekonanie do zaniechania zachowań uciążliwych 
dla innych osób. Zawsze lepiej jest się porozumieć w  at
mosferze zgody i  poszanowania stanowiska drugiej stro
ny, zamiast w  wyniku nieuzasadnionego uporu dopuścić 
do eskalacji konfliktu. Należy mieć świadomość, że grani
ce uciążliwości, którą można byłoby zakwalifikować jako 
zakłócanie porządku domowego są trudne do określenia, 
a zachowanie które nam przeszkadza nie zawsze niezgod
ne z  prawem. Pamiętajmy, że  pracownicy administracji 
spółdzielczej mają wieloletnie doświadczenie w  załatwia
niu tego typu spraw. Starajmy się im zaufać, tłumiąc niepo
trzebne emocje.

Niestety nie każda skarga lub sąsiedzki spór kończy się 
pozytywnym finałem. W  takim przypadku potwierdzone 
naruszenie prawa zgłaszane jest do organów porządko
wych, Policji lub  Straży miejskiej. Zdarza się również roz
strzyganie sąsiedzkich sporów w drodze postępowania są
dowego. W dalszych czynnościach prowadzonych przez te 
organy administracja spółdzielcza pełni rolę pomocniczą, 
informacyjnowyjaśniającą.

 Oceniając postawę Spółdzielni Mieszkaniowej w zała
twianiu zgłoszeń dotyczących zakłócania porządku domo
wego lub sąsiedzkich sporów warto mieć w pamięci jedno 
z najmądrzejszych polskich przysłów, które głosi, że „zgoda 
buduje, a  niezgoda rujnuje”. W  każdej tego typu sprawie 
priorytetem powinno być dążenie do osiągnięcia zada
walającego obie strony kompromisu. Zgłaszając skargę 
na  uciążliwego sąsiada oczekujmy rozwiązania problemu 
pamiętając, że administracja spółdzielcza ukierunkowana 
jest na egzekwowanie zasad porządkowych przy jednocze
snym łagodzeniu konfliktów.

Krzysztof Krzysztoń

Rola administracji spółdzielczej
w rozwiązywaniu sąsiedzkich sporów i problemów
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Poprawne rozwiązanie wentylacji w łazience 
ma duże znaczenie nie tylko dla tego 
pomieszczenia, ale dla całego mieszkania.
To właśnie poprzez łazienkę jest usuwana znaczna 
część zanieczyszczonego powietrza z pokoi.

Łazienka jest pomieszczeniem, w którym w przypadku 
złego działania wentylacji może się gromadzić wiele zanie
czyszczeń. Najważniejszym z nich jest wilgoć, która powsta
je w dużych ilościach podczas kąpieli a także prania i susze
nia. Warto sobie uświadomić, że podczas kąpieli w wannie 
wydziela się około 1 000 g pary wodnej, a podczas kąpieli 
pod prysznicem nawet ponad 1 500 g. Wilgoć wraz z inny
mi zanieczyszczeniami napływa także do łazienki z innych 
pomieszczeń, ponieważ przepływ powietrza w  mieszka
niu jest właśnie tak zaprojektowany, aby odbywał się od 
pokoi w kierunku kanałów wentylacji wywiewnej. A kanały 
umieszcza się zawsze w łazience. Jeżeli system wentylacji 
nie usunie nadmiaru wilgoci, wtedy para wodna będzie się 
skraplać. Najszybciej zauważymy to na lustrach lub na szy
bie, jeżeli w łazience jest okno, ale skraplanie następuje tak
że na ścianach, posadzce, może także na suficie. Skraplanie 
pary jest nie tylko kłopotliwe, ale przede wszystkim groźne 
dla budynku. Na zawilgoconych powierzchniach powstają 
warunki korzystne do rozwoju pleśni i zagrzybienia. A co 
gorsze wilgoć może wnikać w głąb ścian i prowadzić do ich 
uszkodzenia. Nie trzeba nawet wspominać o zaduchu pa
nującym w źle wentylowanej łazience.

Do usuwania zanieczyszczonego powietrza służy ka
nał wywiewny. Niezależnie od kubatury łazienki należy za
pewnić takie warunki, aby kanał wentylacyjny usuwał 50 
m3 powietrza w  ciągu godziny. Kratka wentylacyjna, przez 
którą powietrze dostaje się do kanału wywiewnego musi 
być umieszczona możliwie blisko sufitu. Jej górna krawędź 
nie może być niżej niż 15 cm od sufitu aby powietrze bez 
przeszkód napływało do kanału. Nie należy stosować kratek 
wyposażonych w siatki ochronne zabezpieczające przed in
sektami. Gęsta siatka znacznie utrudnia przepływ powietrza. 
O ile kanały wentylacyjne są wykonane prawidłowo i zapew
ni się należyty dopływ powietrza, to wentylacja naturalna 
powinna działać sprawnie – oczywiście w odpowiednich wa
runkach, czyli gdy w pomieszczeniu jest ciepło, a na zewnątrz 
chłodno. Sprzyja temu podwyższona temperatura powie
trza w  łazience w  porównaniu z  innymi pomieszczeniami 
w  mieszkaniu. Powietrze wentylacyjne doprowadza się do 
łazienki zawsze pośrednio, czyli przez pozostałe pomieszcze
nia. Taki kierunek przepływu należy zachować nawet wtedy, 
gdy w łazience znajduje się okno. Dlatego drzwi do łazienki 
nie mogą być szczelne. Aby powietrze przepływało swobod
nie, konieczne jest wykonanie w  drzwiach odpowiednich 
otworów lub kratki o łącznej powierzchni minimum 220 cm2. 

Otwory muszą się znajdować w dolnej części drzwi. Można 
także podciąć całe skrzydło drzwi o około 2,5 cm.

Gaz w łazience
Przepisy dopuszczają instalowanie w łazienkach urządzeń 
spalających gaz. Mogą to być przepływowe podgrzewacze 
wody lub kotły c.o. Nie jest to jednak rozwiązanie wygod
ne, a  dodatkowo trzeba zwrócić jeszcze większą uwagę 
nie tylko na skuteczną wentylację, ale także zapewnienie 
powietrza na potrzeby spalania gazu. To ważne, ponieważ 
przy niedostatecznej ilości tlenu, spalanie przebiega nie
prawidłowo i może się zacząć wydzielać tlenek węgla – nie
zwykle trując gaz. Jest tym groźniejszy, że nie ma zapachu 
i  jest bezbarwny. Zatrucie może się skończyć śmiertelnie. 
Sprawny system wentylacji powinien zapewnić prawidło
we spalanie, a  w  wypadku jakichkolwiek nieprawidłowo
ści skutecznie usuwać niebezpieczny gaz, który może się 
przedostawać do pomieszczenia.

Jeżeli łazienka jest wentylowana naturalnie, a  jej 
kubatura jest mniejsza niż 8 m3, wtedy nie może być 
zainstalowane żadne urządzenie gazowe pobierają-
ce powietrze do spalania z  pomieszczenia. Dopuszcza 
się jedynie urządzenia z  zamkniętą komorą spalania. 
Jeżeli w łazience ma się znajdować urządzenie z otwartą ko
morą spalania, wtedy kubatura musi być większa niż 8 m3. 
Nawet gdy są spełnione te wymagania nie należy zapomi
nać o doprowadzeniu powietrza niezbędnego do spalania. 
W wypadku podgrzewaczy przepływowych powietrze moż
na doprowadzić pośrednio przez pokoje. Napływ powietrza 
do pokoi może się odbywać przez nawiewniki umieszczone 
w oknach lub w ścianach pokoi. Kłopotliwe jest także samo 
wykonanie nawiewu. Może to być nawiewnik okienny lub 
ścienny o  stałej wydajności. Należy jednak pamiętać, że 
przy dużej wilgotności powietrza występującej w  łazience, 
na nawiewniku podczas dużych mrozów może się pojawiać 
szron a nawet lód, który z czasem zmniejsza wielkość otworu 
nawiewnego. Dlatego nawiewnik należy regularnie czyścić. 
Wprawdzie właśnie z tego powodu nie zaleca się montowa
nia nawiewników w łazienkach, ale jednocześnie nie ma in
nego skutecznego sposobu doprowadzenia powietrza.

Wentylacja łazienki
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Wentylatory łazienkowe
Bardzo często stosuje się małe wentylatory montowane we 
wlocie do kanału wentylacyjnego, a  mające wspomagać 
wentylację naturalną. Z reguły jednak okazuje się, że skutki 
ich montażu są inne od oczekiwań. Podstawową wadą ta
kiego rozwiązania jest blokowanie naturalnego przepływu 
powietrza przez kratkę wentylacyjną. Łopatki wentylatora 
ograniczają przepływ powietrza gdy wentylator jest wyłą
czony. A wyłączony jest niemal przez cały czas. Na dodatek 
część modeli jest wyposażona w  klapkę, która od tylnej 
strony wentylatora zamyka wlot do kanału wentylacyjne
go. Jej zadaniem jest przeciwdziałanie zawracaniu powie
trza z kanału. Niestety gdy wentylator jest wyłączony, wte
dy całkowicie ustaje wentylacja naturalna. 

Wentylator nie zawsze sprawdza się w  stosunku do 
oczekiwań także dlatego, że jego parametry nie odpowia
dają warunkom, w  jakich ma pracować. Często siła z  jaką 
wentylator tłoczy powietrze do kanału okazuje się niewy

starczające do przetoczenia powietrza przez cały kanał. 
W  takiej sytuacji mimo, że wentylator pracuje, nie usuwa 
powietrza z pomieszczenia. 

Są sytuacje, w których stosowanie wentylatorów wspo
magających jest całkowicie zabronione. Wentylatorów 
nie wolno stosować w  pomieszczeniach, w  których są 
zainstalowane urządzenia spalające gaz w  otwartym 
palenisku – podgrzewacze wody z otwartą komorą spala
nia. W takim pomieszczeniu wentylator może zasysać spa
liny z kanału spalinowego.

Wentylatorów nie wolno także stosować w  budyn-
kach, w których są zbiorcze kanały wentylacji wywiew-
nej. Pracujący wentylator może bowiem nadmuchiwać 
powietrze do innych mieszkań podłączonych do tego sa
mego kanału wentylacyjnego.

Opracowano na podstawie:

http://www.wentylacja.org.pl/pages-72.html

Czy nadchodzi koniec ery piecyków gazowych?
Gazowe przepływowe podgrzewacze wody zwane 

potocznie piecykami gazowymi w  większości mieszkań 
naszych zasobów znajdują się w łazienkach. Przepisy do
puszczają tego typu rozwiązanie pod warunkiem, że ku
batura pomieszczenia jest nie mniejsza niż 8 m3. Nie jest 
to rozwiązanie wygodne, ponieważ 
należy wówczas zwrócić szczegól
ną uwagę nie tylko na skuteczną 
wentylację, ale także zapewnić od
powiednią ilość powietrza potrzeb
ną do spalania gazu. Łazienka jest 
pomieszczeniem, w  którym w  przy
padku złej wentylacji może groma
dzić się wiele zanieczyszczeń m. in. 
wilgoć, która daje korzystne warunki 
do rozwoju pleśni i zagrzybienia. Co 
gorsze wilgoć może wnikać w  głąb 
ścian i  prowadzić do ich uszkodze
nia. Jeżeli łazienka wentylowana jest 
naturalnie należy pamiętać o dopro
wadzeniu powietrza niezbędnego 
do spalania gazu. Może to odbywać 
się jedynie drogą pośrednią po
przez napływ powietrza otworami 
w drzwiach łazienkowych z nawiew
ników umieszczonych w  oknach 
pokoi. Sprawny system wentylacji 
nawiewnowywiewnej powinien zapewnić prawidłowe 
spalanie gazu, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidło
wości skutecznie usuwać niebezpieczny gaz, który może 
przedostawać się do pomieszczenia. Niedostateczna ilość 

tlenu dostarczanego z zewnątrz powoduje, że proces spa
lania gazu przebiega nieprawidłowo, a konsekwencją jest 
wydzielanie się tlenku węgla (czadu). Jest to niezwykle 
groźny gaz, ponieważ zatrucie nim może zakończyć się 
śmiertelnie. 

Liczne zgłoszenia naszych miesz
kańców związane z  zakłóceniami 
działania wentylacji, zrodziły pomysł 
rezygnacji z piecyków gazowych i wy
konanie instalacji centralnej ciepłej 
wody. W chwili obecnej trwają rozmo
wy z  dostawcą ciepła Veolią Wschód 
dotyczące planowanej inwestycji. 
Veolia Wschód współfinansowałaby 
częściowo koszty tego zadania. Firma 
zadeklarowała wykonanie zewnętrz
nej sieci centralnej ciepłej wody, 
natomiast mieszkańcy naszej Spół
dzielni musieliby ponieść koszty wy
konania wewnętrznej instalacji ciepłej 
wody w  poszczególnych budynkach. 
W  pierwszej kolejności centralna cie
pła woda popłynęłaby w  budynkach 
z  indywidualnymi wymiennikownia
mi. W  pierwszym etapie instalacja 
ciepłej wody użytkowej planowana 
jest w budynkach przy ul. Elizy Orzesz

kowej 19, 21 i 23, a następnie w pozostałych budynkach na 
osiedlu Orzeszkowej, Oboźna oraz Peowiaków. 

Justyna Pańczyk
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Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków reguluje 
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747), która określa zasady i  warunki zbiorowego za
opatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Urządzeniem służącym do pomiaru wody jest wodo
mierz, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospo
darki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 
29) podlega legalizacji. Okres ważności legalizacji wodo
mierza trwa pięć lat. 

W  zasobach spółdzielni pierwsze wodomierze zostały 
zamontowane w 1994 roku. Pierwsza kompleksowa wymia
na wodomierzy mieszkaniowych została przeprowadzona 
w 2007 roku, podczas której wymieniono 6002 szt. Kolejna 
wymiana wodomierzy mieszkaniowych została przeprowa
dzona w  2012 roku, podczas której wymieniono 6032 szt. 
Obecnie w zasobach spółdzielni pozostało sześć nieopomia
rowanych mieszkań, których właściciele nie wyrażają zgody 
na montaż wodomierza i świadomie rozliczani są ryczałtem 
w  wysokości 8,1 m3/os/mc. Wodomierze mieszkaniowe 
zamontowane od 2012 roku pracują w  systemie zdalnego 
odczytu. Zamontowany na wodomierzu moduł radiowy po
zwala na zdalny odczyt wskazań wodomierza, bez koniecz
ności wchodzenia do mieszkań. Moduł radiowy umożliwia 
odczytywanie stanów wodomierzy w tym samym czasie, co 
wpływa na zmniejszenie wielkości błędu rozliczeniowego 
mającego wpływ na wodę technologiczną. 

Analizując procentowy średni wskaźnik wody techno
logicznej w latach 20072015 można zauważyć, że od 2008 
roku wielkość tego wskaźnika sukcesywnie spada, co najle
piej obrazuje wykres poniżej.

Rys. nr 1 Procentowy średni wskaźnik wody technologicznej w  latach 
20072015.

W latach 20072015 w zasobach Spółdzielni miały miej
sce dwie kompleksowe wymiany wodomierzy mieszkanio

wych t. j. w 2007 roku i 2012 roku. Analizowany przedział 
czasowy, czyli lata 20072015 możemy więc podzielić na 
dwa okresy t. j. lata 20072011 (wodomierze mieszkanio
we z  pierwszej wymiany) i  lata 20132015 (wodomierze 
mieszkaniowe z  drugiej wymiany). Porównując te dwa 
okresy zauważamy, że w pierwszym przedziale czasowym 
procentowy średni wskaźnik wody technologicznej jest 
większy od dopuszczalnego błędu urządzenia pomiarowe
go, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym 
powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego 
zakresu sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 
209 poz. 1513) wynosi dla wodomierzy ± 5%. Natomiast 
w drugim przedziale czasowym wielkość średniego wskaź
nika wody technologicznej spada poniżej 5%. W 2012 roku 
średni wskaźnik wody technologicznej równa się 5%. Nale
ży jednak zaznaczyć, że 2012 rok był rokiem wymiany wo
domierzy mieszkaniowych i na wielkość średniego wskaź
nika wody technologicznej będą miały wpływ wodomierze 
mieszkaniowe z pierwszej i drugiej wymiany. 

Spadek średniego wskaźnika wody technologicznej 
świadczy przede wszystkim o  jakości zamontowanych wo
domierzy mieszkaniowych oraz sprawnie działającym sys
temie odczytowym. Ogromny wpływ na spadek wody tech
nologicznej mają wielokrotnie przeprowadzane kontrole 
instalacji wewnętrznych w  mieszkaniach, podczas których 
pracownicy Spółdzielni zwracają uwagę właścicieli miesz
kań na ewentualne nieszczelności instalacji oraz niesprawne 
urządzenia sanitarne. Z przeprowadzanych kontroli wynika, 
że najczęstszą przyczyną wzrostu wskaźnika wody technolo
gicznej są niesprawne spłuczki misek ustępowych (sączenie 
się wody), których nie mierzy wodomierz mieszkaniowy.

Rys. nr 2 Średnie miesięczne zużycie zimnej wody na osobę w latach 2007
2015 w zasobach Spółdzielni.

Koszty dostawy wody i  odprowadzania ścieków roz
liczane są w  oparciu o  taryfę opłat, którą opracowuje 

Zużycie zimnej wody w zasobach spółdzielni mieszkaniowej 
im. W. Łukasińskiego w Zamościu w latach 2007-2015
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Taryfa 
opłat powstaje w  oparciu o  ustawę o  zbiorowym zaopa
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
uwzględnia niezbędne koszty wynikające z  prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i  zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta 
Zamość. Taryfa podlega ogłoszeniu w  miejscowej prasie 
lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie:

   do 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miasta,
   co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w  życie, 

w przypadku braku uchwały Rady Miasta. 
Taryfa ustalana jest na okres 1 roku t. j. od 1 kwietnia br. 

do 31 marca roku następnego. 
W tabeli nr 1 zestawiono ceny 1 m3 wody wraz z odpro

wadzeniem ścieków oraz zobrazowano wzrost cen w  la
tach 20072015. 

Tab. nr 1 Zestawienie cen 1 m3 wody wraz z  odprowadzeniem ścieków 
w latach 20072015.

Rok cena 1 m3 wody wraz 
z odprowadzeniem ścieków [zł/m3]

2007 4,86
2008 4,98
2009 5,27

2010 5,56
2011 5,81
2012 6,15
2013 6,33
2014 6,56
2015 6,56

Rys. nr 3 Wzrost cen wody i odprowadzenia ścieków w latach 20072015.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejna wymia
na wodomierzy mieszkaniowych w  zasobach Spółdzielni 
odbędzie się w 2017 roku.

Justyna Pańczyk

Czy wiesz jaką wodę pijesz?
Woda to bezwonny, o lekko jasnoniebieskim zabarwie

niu związek chemiczny (tlenek wodoru) występujący po
wszechnie w  stanie ciekłym. Woda jest jedną z  najpospo
litszych substancji na Ziemi i zajmuje ok. 72% powierzchni 
naszej planety. Wody oceaniczne oraz morskie stanowią po
nad 97% zasobów wodnych świata. Niestety ze względu na 
ich zasolenie, wody te nie nadają się do spożycia. Pozostałe 
3% to woda słodka (często określana jako pitna) występują
ca głównie w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodow
cach. Źródłem wody słodkiej są także wody podziemne, 
które stanowią 0,4% objętości wszystkich wód słodkich. 
Niewielka część wody znajduje się również w  atmosferze 
(chmury, para wodna). Woda występująca w przyrodzie jest 
roztworem soli i  gazów. Woda przeznaczona do spożycia 
musi spełniać warunki określone w  Rozporządzeniu Mini
stra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1989), które zostało opracowane na podstawie art. 13 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 139 i 1893). W/w rozporządzenie określa m. in. wyma
gania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia, 
w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz 
organoleptyczne, minimalną częstotliwość badań wody 
i miejsca pobierania próbek wody do badań.

Miasto Zamość położone jest w  rejonie południowo
wschodnim Polski, który zaliczany jest do terenów o naj
twardszej wodzie. Twardość wody jest cechą wody, która 
oznacza obecność w wodzie jonów głównie wapnia i ma
gnezu, ale także żelaza i  manganu. Im więcej w  wodzie 
jonów wapnia i magnezu tym woda jest twardsza. Woda, 
która płynie z kranów w Zamościu jest pod stałym nadzo
rem wewnętrznego laboratorium wody Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej sp. z  o.o. w  Zamościu. Woda do
starczana jest z 9 studni głębokości 50 – 110 m pokładów 
kredowych trzecio i czwartorzędowych. System studni za
silany jest z dwóch ujęć wody: „Łabuńka” i „Czarny Potok”. 
Woda dostarczana mieszkańcom jest stabilna chemicznie 
i mikrobiologicznie, ponieważ ujmowane wody podziemne 
charakteryzują się stałą temperaturą, stałym składem che
micznym i  czystością mikrobiologiczną. W  związku z  tym 
woda podawana do sieci nie jest dezynfekowana. Podda
wana jest jedynie procesowi uzdatniania w celu usunięcia 
nadmiernej ilości związków żelaza i manganu – pierwiast
ków naturalnie występujących w wodzie. Zamojska woda 
charakteryzuje się wysokim stopniem twardości ogólnej. 
Jak wynika z  badań fizykochemicznych wody przepro
wadzonych w  budynkach przy ul. Ciepła 4 i  Piłsudskiego 
10D, twardość ogólna wynosi odpowiednio 498 mg/l (+/
9%) i 492 mg/l (+/9%). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem 
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Temat dewastacji osiedlowych był wielokrotnie poru
szany na łamach niniejszego magazynu, jednak zdarze
nie do którego doszło jesienią bieżącego roku na Osiedlu 
Planty pokazuje nowe oblicze wandalizmu. Mam tutaj na 
myśli wykonanie napisów na nowo wyremontowanych 
elewacjach budynków spółdzielczych, jak również innych 
nieruchomości zarządzanych przez ZGL. Osobę odpowie
dzialną za zniszczenie ścian budynków trudno zaliczyć do 

Ministra Zdrowia twardość ogólna wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi powinna zawierać się w przedziale 
60 – 500 mg/l. Analizując wyniki badań wody zamojskiej 
można zauważyć, że jej stopień twardości jest bardzo wy
soki – balansuje na pograniczu górnej dopuszczalnej gra
nicy. Z jednej strony twarda woda, która zawiera duże ilości 
biopierwiastków takich jak magnez i wapń, jest zdrowsza 
od miękkiej wody. Trzeba pamiętać, że wapń jest ważnym 
pierwiastkiem potrzebnym do utrzymania w dobrym sta
nie kości i zębów oraz wpływa na proces krzepnięcia krwi. 
Magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ukła
du nerwowego oraz mięśni. Z drugiej jednak strony twarda 
woda jest zjawiskiem negatywnym i bardzo uciążliwym dla 
mieszkańców Zamościa. Tak wysoka twardość powoduje 
osadzanie się kamienia w instalacjach wodnych, urządze
niach grzewczych i kuchennosanitarnych. Na naczyniach, 
armaturze, czy glazurze pojawia się białożółty osad, któ
ry wymaga stosowania większej ilości środków myjących 
i  czyszczących. Ponadto efektem osadzania się kamienia, 
poza złym wyglądem naczyń i urządzeń jest zmniejszona 
ich sprawność, czyli większe zużycie energii. Osadzanie ka
mienia skraca żywotność sprzętu AGD, a pranie ubrań, czy 
mycie naczyń wymaga stosowania znacznie większej ilości 
środków chemicznych. Twarda woda wysusza i podrażnia 
skórę przez co zachodzi konieczność stosowania kremów 
nawilżających i odżywek, aby przywrócić naturalną mięk
kość skóry i włosów. Twardość wpływa również niekorzyst
nie na zdrowie przyczyniając się do kamicy nerkowej. 

Stopień twardości wody w naszym mieście nie zmienia 
się od lat i  ciągle oscyluje na najwyższym dopuszczalnym 
poziomie. Porównując twardość wody w Zamościu do twar
dości wody w  innych miastach w  Polsce stwierdzamy, że 
jest ona najwyższa. W  takich miastach jak: Lublin, Chełm, 

zwykłych wandali. Elewacje zostały oszpecone przez ko
goś, kto działał z zamiarem osiągnięcia konkretnego celu.

Ponieważ treść napisów w  oczywisty sposób wskazu
je na nacjonalistyczne poglądy sprawcy warto zastano
wić się w  jaki sposób możemy przeciwdziałać rozwojowi 
tego typu chuligaństwa. Nikomu nie odmawiam prawa do 
wyrażania własnych poglądów, jednak wybrany sposób 
przekazu w oczywisty sposób przeczy treści wykonanych 
napisów. Aby podkreślić niechęć do „obcych” zniszczony 
został rezultat ciężkiej pracy „swoich”, czyli pracowników 
wykonujących remont elewacji. Tym samym okazany zo
stał całkowity brak szacunku dla wszystkich mieszkańców 
nieruchomości, którzy sfinansowali koszty przeprowadzo
nego remontu. 

Analizując treść omawianych napisów oraz sposób 
i  koszty ich usunięcia zastanawiam się jak  w  przyszłości 
przeciwdziałać tego typu dewastacjom. Być może dobrym 

czy Radom twardość wody waha się w  przedziale od 210 
do 409 mg/l, natomiast w Tomaszowie Lub. wynosi ok. 250 
mg/l, a  w  Rzeszowie wynosi ok. 235 mg/l. Coraz częściej 
nasi mieszkańcy skarżą się na zakamienione czajniki, bate
rie i urządzenia sanitarne, czy też słabe ciśnienie w instalacji 
wodnej spowodowane nagromadzonym osadem wewnątrz 
rur ograniczającym przepływ wody. Marzą o wypiciu herba
ty bez oleistej powłoki na powierzchni napoju i mało este
tycznego osadu pojawiającego się po jej wypiciu na ścian
ce szklanki. Podejmowane są próby rozwiązania problemu 
twardej wody we własnym zakresie poprzez zamontowanie 
zmiękczaczy wody, czy też zastosowanie różnego typu fil
try (np. filtry dzbankowe, podzlewozmywakowe) oraz ma
gnetyzery. I nasuwa się tutaj pytanie: Czy nie warto byłoby 
do tematu twardej zamojskiej wody podejść analitycznie 
i kompleksowo? Może warto zainwestować fundusze miej
skie i złagodzić uciążliwy problem mieszkańców Zamościa? 
Władze Gliwic podjęły taką decyzję i  dzięki temu w  2014 
roku oddano do użytku zmodernizowaną stację uzdatniania 
wody w  dzielnicy Łabędy, która uzdatnia wodę z  8 studni 
głębinowych. Celem w/w  inwestycji było poprawienie ja
kości wody pitnej poprzez ograniczenie twardości oraz zre
dukowanie żelaza i manganu. Dzięki tej inwestycji twardość 
ogólna wody z ponad 400 mg/l została zredukowana do ok. 
300 mg/l. Całkowity koszt inwestycji to 23 mln zł, z czego 8 
mln pozyskano ze środków Unii Europejskiej.

„Wszystko jest z wody i z wody się składa” jak mówił Ta
les z Miletu. Od czasów starożytnych życie ludzkie zmieniło 
się diametralnie, ale żywioł wody nadal jest kluczowy dla 
wszelkiego istnienia. Woda jak wiadomo, jest niezbędna dla 
dobrego funkcjonowania organizmu człowieka i  powinna 
zajmować szczególnie ważne miejsce w naszym życiu.

Justyna Pańczyk

Dewastacje dokonywane w imię fałszywie pojętych „wyższych celów”
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rozwiązaniem byłoby propagowanie innych interpreta
cji pojęcia patriotyzm, który nie może być kojarzony wy
łącznie z  niechęcią wobec obcych. W  moim rozumieniu 
patriotyzm to bardzo szerokie pojęcie. To również duma 
z  naszych wspólnych osiągnięć, wzajemny szacunek oraz 
poszanowanie społecznych wartości. Oczywiście mam tu
taj na myśli nie tylko wartości niematerialne, ale również 
te materialne, które dla wielu osób mogą stanowić doro
bek całego życia. Taką wartością jest przede wszystkim 
nasz dom, który powinien być przedmiotem szczególnej 
ochrony i szacunku. Malowanie na nim napisów jest wyra
zem braku takiego szacunku, dlatego niszczenie elewacji 
powinno być z całą stanowczością napiętnowane.

Obecny stan i wygląd zasobów spółdzielczych to rezul
tat działalności administracji osiedli i  osób odpowiedzial
nych za utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie 
technicznym oraz wizualnym. To także efekt pracy wszyst
kich osób zamieszkałych w Spółdzielni, które współfinan
sują koszty przeprowadzanych remontów i czynności po
rządkowych. 

Właśnie z tego powodu niszczenie naszego wspólnego 
dorobku, będącego rezultatem wielu lat pracy oraz podej
mowanych starań nie może być w żaden sposób tolerowa
ne, a  sprawcy tego typu napisów powinni być z  całą sta
nowczością napiętnowani.

Krzysztof Krzysztoń

Rola nawiewników okiennych w naszym codziennym życiu
Korzystając z przywileju jakim jest możliwość 
pisania tekstów zamieszczanych w magazynie 
Spółdzielczym Nasz Dom chciałbym podzielić 
się z Państwem własnymi doświadczeniami 
z nawiewnikami okiennymi. Ponieważ istnieje 
grupa osób nastawionych negatywnie 
do tego typu urządzeń, założyłem, że 
niechęć do montażu nawiewników może 
być wynikiem braku dostatecznej w tym 
temacie wiedzy. Na montaż nawiewników 
zdecydowałem się w związku z coraz bardziej 
dokuczliwymi problemami z prawidłowo 
działającą wentylacją mojego mieszkania. 
Wcześniej nie byłem do końca przekonany 
o skuteczności takiego rozwiązania, jednak 
osiągnięty w wyniku montażu nawiewników 
efekt bardzo pozytywnie mnie zaskoczył.

Aby zrozumieć rolę nawiewnika okiennego w naszym 
codziennym życiu należy przeanalizować działanie sys
temu wentylacji pomieszczeń w  których zamieszkujemy. 
Mam tu na myśli sposób dostarczania określonej ilość tlenu 
niezbędnego przede wszystkim do swobodnego oddycha
nia. Zgromadzony w naszych mieszkaniach tlen zużywany 
jest także w  ogromnych ilościach podczas spalania gazu 
przez kuchenki oraz piecyki gazowe. Pamiętajmy, że w pro
cesie tym powstają bardzo trujące spaliny, które powinny 
zostać natychmiast usunięte na zewnątrz mieszkania. Wła
śnie dlatego nie wystarczy, aby w mieszkaniu znajdowało 
się „jakieś” powietrze. Z  uwagi na nasze bezpieczeństwo, 
ale również względy zdrowotne powietrze musi być świeże 
oraz podlegać bieżącej wymianie.

W budowanych w minionej epoce budynkach w których 
przyszło nam zamieszkiwać zastosowany został grawitacyj
ny system wentylacji pomieszczeń. Zgodnie z ówczesnymi 
założeniami świeże powietrze powinno być dostarczane do 

mieszkania nieszczelnościami stolarki okiennej i drzwiowej. 
Przepływając przez wszystkie pomieszczenia w  kierunku 
kratek wentylacyjnych powinno nasycić się zanieczyszcze
niami i wydostać przewodami umieszczonymi w kominach 
wentylacyjnych. Samoczynny ruch powietrza nazwano cyr
kulacją, którą wymuszało zjawisko fizyczne w wyniku które
go ogrzane powietrze unosi się ku górze. Zjawisko cyrkulacji 
powietrza zostało również wykorzystane do odprowadzania 
spalin, które jak wiadomo zawierają związki chemiczne sta
nowiące dla człowieka śmiertelną truciznę. Mając powyższe 
na uwadze sprawność oraz skuteczność instalacji wentyla
cyjnej i spalinowej stała się najważniejszym warunkiem bez
piecznego zamieszkiwania.

Pierwsze problemy z  prawidłowo działającą wenty
lacją zaczęły pojawiać się w  chwili, gdy  priorytetem stała 
się oszczędność energetyczna budynków. W konsekwencji 
wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych wymogów 
dotyczących izolacyjności termicznej nieruchomości bu
dynkowych rozpoczęty został proces sukcesywnej wymia
ny stolarki okiennej. Starą i nieszczelną stolarkę drewnianą 
zastąpiły okna plastikowe charakteryzujące się bardzo dużą 
szczelnością. Występujące coraz częściej problemy z prawi
dłowym działaniem wentylacji grawitacyjnej, a  w  konse
kwencji z  odprowadzaniem spalin z  piecyków gazowych 
były następstwem nadmiernego zaszczelnienia mieszkań. 
W ten sposób zachwiana została jedna z podstawowych za
sad gwarantujących prawidłową wentylację grawitacyjną, 
w myśl której: aby usunąć z pomieszczenia określoną ilość 
zużytego powietrza przewodami wentylacyjnymi oraz spa
linowymi taką samą ilość świeżego powietrza musimy do 
mieszkania dostarczyć. W pewnym stopniu powstałe pro
blemy z wentylacją pomieszczeń można byłoby porównać 
do hipotetycznych problemów z wymianą powietrza w na
szych płucach. Mam tutaj na myśli sytuację, w której nagle 
stracilibyśmy możliwość wdychania powietrza, a pozostała 
by nam jedynie zdolność jego wydychania. 
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Nadmierne zaszczelnienie mieszkań stało się również 
przyczyną poważnych zakłóceń w prawidłowym działaniu 
instalacji wentylacyjnej i  spalinowej nazywanych ciągami 
zwrotnymi. Brak  dostatecznej ilości świeżego powietrza 
wymusił nieprawidłowy jego obieg, który powstał pomię
dzy przewodami wentylacyjnymi i  spalinowymi. W  krat
kach wentylacyjnych pojawiły się nadmuchy zimnego 
powietrza wymuszone cyrkulacją wywołaną działaniem 
piecyków gazowych. Takie zjawisko, szczególnie uciążli
we w  okresie niskich temperatur występowało również 
w moim mieszkaniu. Bardzo niebezpieczne stały się przede 
wszystkim ciągi zwrotne wywołujące cofanie się spalin do 
wnętrza pomieszczenia. Dodatkowo pojawiły się problemy 
z  uruchamianiem piecyków gazowych, odczuwanie ob
cych zapachów kuchennych w  mieszkaniach, zaparowy
wanie okien i  wiele innych zakłóceń, które wcześniej nie 
występowały. Wspólnym mianownikiem był brak prawi
dłowej wentylacji, którego głównej przyczyny mieszkańcy 
dopatrywali się w „jakimś” problemie zlokalizowanym na 
dachu w obrębie komina wentylacyjnospalinowego.

Większość negatywnych skutków zaszczelnienia miesz
kań zaczęła ustępować wraz z  montażem nawiewników 
okiennych, których zadaniem jest dostarczanie świeżego 
powietrza do pomieszczenia. W zasobach naszej Spółdziel
ni montowane są automatyczne nawiewniki ciśnieniowe, 
charakteryzujące się dużą skutecznością. Zasada działania 
nawiewnika ciśnieniowego jest bardzo prosta. Wielkość 
przepływu powietrza przez otwory w  nawiewniku zależy 
od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszcze
nia. W praktyce przez nawiewnik, lub sumę nawiewników 
w mieszkaniu w danej chwili wpływa tylko tyle powietrza, 
ile wypływa przez przewody wentylacyjne i  spalinowe. 
Ponadto nawiewnik posiada ograniczenie – blokadę, któ
ra w  określonych sytuacjach nie pozwoli na zwiększenie 
przepływu. Mam tutaj na myśli silne podmuchy wiatru, 
które zostają automatycznie wyhamowane przez specjalną 
zapadkę. Montowane przez Spółdzielnię nawiewniki mają 
dodatkowo ręczną, płynną regulację otwarcia urządzenia 
umożliwiającą jego przymknięcie częściowe, lub całkowite 

zamknięcie. Przekonałem się w praktyce, że jest to w okre
ślonych sytuacjach bardzo przydatne rozwiązanie. 

Jedyne moje obawy przed montażem nawiewników 
dotyczyły możliwości obniżenia komfortu cieplnego wy
wołanego napływem chłodnego powietrza. W  praktyce 
moje obawy okazały się nieuzasadnione. Budowa na
wiewnika sprawia, że chłodne powietrze, wyhamowane 
przez ogranicznik zostaje skierowane ku górze, gdzie na
tychmiast ulega ogrzaniu. Zdarza się, że siedząc w  po
mieszczeniu w pobliżu okna wyposażonego w nawiewnik 
odczuwam efekt jego działania. Jednak nie jest to uczucie 
nieprzyjemnego chłodu, a raczej rześkości powstałej w wy
niku dopływu do mieszkania świeżego powietrza. Zdarza 
mi się spotykać opinie, że nawiewniki są zbędne ponieważ 
wystarczy rozszczelnić stolarkę i takie rozwiązanie sam rów
nież przetestowałem. Efekt rozczelnienia okien był znaczą
co mniej komfortowy, a ilość dostarczanego w ten sposób 
powietrza zdecydowanie mniejsza. Pamiętajmy, że mając 
wyposażone w nawiewniki okna we wszystkich pomiesz
czeniach zawsze możemy któryś przymknąć częściowo, 
lub chwilowo zamknąć całkowicie. Montując nawiewniki 
niczym nie ryzykujemy, natomiast broniąc się przed mon
tażem nigdy nie przekonamy się o ich zaletach. Nawiewniki 
zapewnią nam trwałą i automatyczną wymianę powietrza, 
które będzie świeże oraz pozbawione pleśni. W nieoczysz
czonym, niewymienianym powietrzu mogą rozwijać się 
bakterie, wirusy i inne zarazki chorobotwórcze, które dzia
łają szkodliwie na ludzki organizm. Trudno zaprzeczyć, że 
niedobór lub zła jakość tlenu wpływa negatywnie na na
sze zdrowie i  samopoczucie. Świeże powietrze wzmacnia 
nasz układ odpornościowy, a dotleniony organizm staje się 
mniej podatny na choroby i zakażenia.

Montaż nawiewników to przede wszystkim ochrona 
przed zjawiskiem wspomnianych wcześniej ciągów zwrot
nych stanowiących największe zagrożenie dla naszego ży
cia. Prawidłowe, a w konsekwencji skuteczne odprowadza
nie spalin powstałych w procesie spalania gazu to warunek 
konieczny właściwego użytkowania urządzeń i  odbiorni
ków gazowych. Pojawiające się co pewien czas przypad
ki zatrucia spalinami, których część niestety kończy się 
tragicznie, to konsekwencja braku świadomości zagrożeń 
oraz lekceważenie ostrzeżeń i apeli. To także konsekwencja 
nieuzasadnionego oporu przez montażem urządzeń ma
jących za zadanie zwiększyć poziom naszego bezpieczeń
stwa. Do takich urządzeń należy przede wszystkim zaliczyć 
nawiewniki okienne. 

Posiadając obecną wiedzę oraz praktyczne doświadcze
nie mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że decyzja 
w  wyniku której godzimy się na montaż nawiewników 
okiennych przestała być kwestią wyboru. Taka decyzja to 
konieczność mająca na celu ochronę naszego zdrowia i ży
cia naszego, jak również wszystkich osób wspólnie z nami 
zamieszkujących.

Krzysztof Krzysztoń
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Wielokrotnie w  naszej gazetce poruszaliśmy temat 
bezpieczeństwa związanego z  właściwym użytkowaniem 
mieszkań. Pisaliśmy o  konieczności dokonywania kontro
li stanu technicznego budynku, instalacji gazowej oraz 
przewodów kominowych. Zwracaliśmy Państwa uwagę 
na potrzebę udostępnienia mieszkań w  celu dokonania 
okresowych przeglądów technicznych instalacji gazowej 
i  elektrycznej, wymaganych obowiązującymi przepisami. 
Apelowaliśmy o  bezpieczne użytkowanie mieszkań po
przez zapewnienie ciągłego dopływu świeżego powietrza, 
czyli korzystania z  automatycznych nawiewników powie
trza lub funkcji mikroszczeliny okna. Szczególną uwagę 
poświęcaliśmy mieszkaniom, w których gazowy podgrze
wacz przepływowy wody zwany potocznie „piecykiem 
gazowym” znajduje się w łazience. Zalecaliśmy w naszych 
artykułach i ulotkach, aby nie zasłaniać kratek nawiewnych 
i wyciągowych wentylacyjnych, nie zmniejszać ich przekro
jów oraz zadbać, aby instalacje i  urządzenia gazowe były 
montowane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. 
Ostrzegaliśmy przed dokonywaniem przeróbek instalacji 
gazowych i podłączeń urządzeń gazowych do przewodów 
kominowych na własną rękę bez ekspertyzy kominiarskiej. 
Apelowaliśmy również o  zgłaszanie remontów mieszkań 
na piśmie do Spółdzielni.

Okres jesiennozimowy to czas, który sprzyja proble
mom związanym z  niewłaściwą wentylacją. Użytkownicy 
mieszkań przy złej pogodzie zamykają nawiewniki okienne 
co powoduje brak dostępu świeżego powietrza do miesz
kania. A to właśnie rolą automatycznych nawiewników jest 
dostarczanie powietrza z zewnątrz w sposób najmniej od
czuwalny. Zimne powietrze wpływające przez nawiewnik 
miesza się z ciepłym powietrzem gromadzącym się w gór
nej partii pomieszczenia, a następnie ocieplone powietrze 
przepływa do wnętrza mieszkania kierując się ku kanałom 
wentylacyjnym w  łazience i  kuchni. Zaburzenia w  prawi
dłowym funkcjonowaniu wentylacji grawitacyjnej wpływa
ją negatywnie nie tylko na nasze zdrowie i stan techniczny 
mieszkania, ale również na pracę urządzeń gazowych. Licz
ne zgłoszenia naszych mieszkańców dotyczące złej wenty
lacji, a szczególnie te o wyczuwaniu spalin gazowych budzą 
niepokój i obawę o  ludzkie życie. Mimo wieloletniej edu
kacji mieszkańców na temat bezpiecznego użytkowania 
mieszkań nadal mają miejsce zdarzenia zagrażające życiu. 
Przyczyną tych sytuacji jest brak odpowiedniej wentylacji, 
niewłaściwe włączenie przewodu spalinowego piecyka ga
zowego do komina, a także zły stan techniczny piecyków 
gazowych, które nie były serwisowane od lat. Przypomnę, 
że zgodnie z  obowiązującymi przepisami do przeglądu 
stanu technicznego instalacji gazowej, zobowiązany jest 
zarządca budynku, natomiast do przeglądu technicznego 

urządzeń gazowych znajdujących się w mieszkaniu zobo
wiązany jest właściciel mieszkania. Urządzenie gazowe 
musi być dopuszczone do eksploatacji tzn. co najmniej 
raz w  roku należy dokonać przeglądu stanu technicz-
nego urządzenia gazowego przez osobę uprawnioną 
w tym zakresie. No i najważniejsze: piecyk gazowy musi 
być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, 
a przewód spalinowy musi być drożny i właściwie od-
prowadzać spaliny.

Do prawidłowego funkcjonowania piecyki gazowe po
trzebują dopływu powietrza. Wraz z powietrzem potrzeb
nym do spalania, do piecyka gazowego dostają się zanie
czyszczenia, które osadzają się m. in. na palniku. Zjawisko 
to pogarsza jakość procesu spalania i zwiększa zużycie pali
wa gazowego. Niecałkowite spalanie gazu i brak właściwej 
wentylacji w  łazience stwarza zagrożenie zatruciem tlen
kiem węgla, potocznie zwanym czadem. Dlatego bardzo 
ważna jest kontrola samego urządzenia gazowego przez 
wykwalifikowanego serwisanta. Z takiego przeglądu nale
ży otrzymać protokół dopuszczający urządzenie do dalszej 
eksploatacji.

Innym problemem stanowiącym zagrożenie dla zdro
wia i  życia mieszkańców są nieprawidłowo przeprowa
dzone remonty mieszkań. Różnorodność materiałów bu
dowlanych sprzyja wszelkim przeróbkom budowlanym 
i  instalacyjnym w  mieszkaniach. Pracownicy Działu Eks
ploatacji często natrafiają na prace remontowe wykonane 
przez mieszkańców we własnym zakresie i  to w  sposób 
sprzeczny ze sztuką budowlaną. Najniebezpieczniejsze 
z  nich to zabudowa urządzeń i  instalacji gazowej, kratek 
wentylacyjnych, czy przewodu odprowadzającego spaliny 
z piecyka gazowego. Ze względu na statut własnościowy 
mieszkania wielu właścicieli uważa, że nie ma obowiązku 
pytania o  zgodę na przeprowadzenie remontu zarządcy 
budynku – Spółdzielni Mieszkaniowej. Uważają, że skoro 
mieszkanie jest ich własnością, mogą dokonywać zmian 
według własnego uznania. Zwracamy uwagę na to, że 
zamieszkujecie Państwo w  budynkach wielorodzinnych, 
a nieprawidłowa przeróbka części wspólnej może spowo
dować zagrożenie zarówno dla Was samych, jak i  dla po
zostałych mieszkańców budynku. Zarządca budynku nie 
ingeruje w wygląd estetyczny mieszkania, ale dba o  jego 
bezpieczeństwo. Informujemy mieszkańców, że prace re
montowomodernizacyjne wykonywane w mieszkaniu po
winny być zawsze zgłaszane do Spółdzielni i konsultowane 
z jej pracownikami technicznymi. Może to zapobiec wielu 
zdarzeniom niebezpiecznym dla zdrowia i życia. 

Justyna Pańczyk

PONOWNIE OSTRZEGAMY...
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Kluczową wartością w naszym ludzkim świecie 
jest bezpieczeństwo. Mówimy o nim częściej, 
bowiem pojawiają się liczne determinanty 
powodujące jego zagrożenie. A. Maslow sytuuje 
bezpieczeństwo wśród potrzeb pierwotnych, 
podstawowych, zaspokojenie których 
warunkuje realizację potrzeb wyższego rzędu 
np. samorealizacji, uczestnictwa w kulturze, 
wyrażania siebie itp.. Bezpieczeństwo to 
również stan wyrażający się brakiem zagrożeń, 
to funkcjonowanie bez potrzeby „pieczy”, troski 
o istnienie, stan komfortu, który nie powoduje 
konieczności ponoszenia ofiary, by przetrwać. 
Inni teoretycy bezpieczeństwa zwracają uwagę, 
że jest to wartość, którą osiągamy pewnym 
wysiłkiem w wyniku działań wielopodmiotowych, 
będących swoistym procesem, którego 
uwieńczeniem jest realne bezpieczeństwo.

A  jak w relacji do bezpieczeństwa ma się fakt bycia ofia
rą? Oczywistym jest, że w przypadku każdej ofiary stan bez
pieczeństwa jest naruszony. Ergo, by nie stać się ofiarą trzeba 
zadbać o swoje bezpieczeństwo. Z pomocą przychodzi nam 
nauka zwana wiktymologią (łac. victima – ofiara), która w na
jogólniejszym znaczeniu zajmuje się teorią skutków prze
stępstw. Trzeba dodać, że w szerokim ujęciu ofiarą może być 
nie tylko człowiek, ale też grupa społeczna, instytucja a nawet 
naród. Bacząc na obecną rzeczywistość, w której pojawia się 
coraz więcej czynników zagrażających bezpieczeństwu, przy
znać trzeba, że z niezwykłą przenikliwością przewidywał prof. 
B. Hołyst: „wiktymologia XXI wieku będzie refleksją nad ko
niecznością ponoszenia ofiar dla ratowania ludzkich wartości”. 

W  procesie troski o  bezpieczeństwo, w  jego ujęciu 
praktycznym, istotną rolę odgrywa potencjał wiktymolo
giczny. Można określić go jako właściwości osobowe i kon
tekst funkcjonowania człowieka, rzutujące na predylekcję 
do bycia ofiarą. Na ów potencjał składa się między innymi 
sprawność fizyczna i psychiczna, wiek, płeć, status społecz
ny, wykonywanie zawodu wysokiego ryzyka, przebywanie 
w towarzystwie kryminogennym, posiadanie dóbr i osten
tacyjne ich okazywanie, miejsce zamieszkania, wiedza na 
temat zagrożeń. Pamiętajmy, że agresor wybierając poten
cjalną ofiarę typuje ją uwzględniając także powyższe wła
ściwości. Osoby o  niskiej sprawności fizycznej, dotknięte 
zakłóceniem czynności psychicznych, zamieszkałe w  miej
scach o  zwiększonym zagrożeniu przestępczością są bez 
wątpienia w większym stopniu predestynowane do dziele
nia roli ofiary. Podobnie osoby wykonujące zawód związany 
z wymiarem sprawiedliwości, ścigania przestępstw, czy ma
nifestujące swój status materialny, są na celowniku przestęp
ców. Już ta wiedza w dużym stopniu może być przydatna do 
tego, by nie narażać siebie na agresję ze strony przestępców.

Warto też przywołać choćby kilka podstawowych wska-
zań dla potencjalnych ofiar, a więc pamiętaj !!!

   Przestępcy typują swoje ofiary do rabunku zwracając 
uwagę między innymi na posiadanie markowych rze
czy, biżuterię, telefon komórkowy, samochód, zacho
wanie (jestem roztargniony lub euforyczny),

   Nie przebywaj wieczorem, tym bardziej nocą, w  miej
scach zagrożonych,

   Nie wracaj wieczorami i  nocami samotnie do domu, 
w szczególności gdy twoja marszruta przebiega przez 
miejsca oddalone od głównych arterii, zaciemnione,

   Informuj domowników dokąd się udajesz i  gdzie bę
dziesz przebywać, a  jeśli zmieniłeś miejsce pobytu, 
przekaż im tę informację,

   Sprawdź czy masz naładowaną baterię w  telefonie; 
może się okazać bardzo przydatny,

   Zapamiętaj numer telefonu alarmowego: 112
   W  przypadku napaści udawaj np. padaczkę, wywołaj 

wymioty; może to zniechęcić agresora do kontynuacji 
działania,

   Schowaj bezpiecznie pieniądze i dokumenty,
   Bardzo często ofiarami przestępstw są osoby nietrzeź

we – wyciągnij z tego wnioski !!!!!
Szczególnie w okresie przedświątecznym jesteśmy na-
rażeni na włamania do mieszkań. By zminimalizować to 
ryzyko:

   W  pierwszej kolejności pamiętaj o  ubezpieczeniu 
mieszkania, także od kradzieży,

   Żyj w zgodzie z sąsiadem; może ci wiele pomóc, a tak
że zwrócić uwagę na bezpieczeństwo twojego domu, 
mieszkania czy posesji,

   Pies jest nie tylko twoim przyjacielem, ale też stróżem,
   Pieniądze i inne kosztowności przechowuj w banku,
   Nie zapraszaj do domu osób, z którymi zawarłeś przy

godną znajomość, szczególnie przy „kieliszku”,
   Zwracaj uwagę na osoby kręcące się koło twojego 

domu, w klatce schodowej, których wcześniej nie spo
tykałeś w tych miejscach,

   Nie wpuszczaj do domu nieznanych ci osób; proś je 
o okazanie właściwego dokumentu,

   Wychodząc z  domu sprawdzaj zamknięcie okien, nie 
pozostawiaj kluczy w miejscach łatwych do odnalezie
nia np. wycieraczka, doniczka, buty,

   Jeśli wyjeżdżasz na dłuższy czas zabezpiecz mieszkanie 
tak, by stworzyć wrażenie, że ktoś tam przebywa,

   Dokonaj spisu rzeczy wartościowych, ich numerów 
identyfikacyjnych, charakterystycznych cech; może to 
się okazać niezwykle przydatne przy identyfikacji,

   Nigdy nie przekazuj gotówki osobie której nie znasz, któ
ra prosi o to przez telefon: tzw. wyłudzenia „na wnuczka”, 
„na policjanta”, „pracownika pomocy społecznej” itp.

JAKĄ OFIARĘ TRZEBA PONIEŚĆ BY NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ?
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Nade wszystko pożądane są dwie podstawowe cechy: 
ostrożność i  wyobraźnia. One zminimalizują niebezpie
czeństwo agresji wobec ciebie. 

Warto też wiedzieć, że ofiara ma swoje prawa. Dość 
szczegółowo opisane są one w Karcie Praw Ofiary, wydanej 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ofiara może też uzy
skać pomoc finansową z  funduszu pomocy pokrzywdzo
nym oraz pomocy postpenitencjarnej, będącym funduszem 
celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwo
ści. W rozporządzeniu dotyczącym tego funduszu znajduje 
się określony zakres podmiotowy i przedmiotowy, a więc kto 
może uzyskać pomoc, w jakiej formie i na jaki cel.

Straż Miejska Miasta Zamość ma pełną świadomość swo
jej służebnej roli wobec Mieszkańców. Zawsze można liczyć 
na pomoc z jej strony, oczywiście w granicach nakreślonych 
przez regulacje prawne. Chętnie podejmujemy inicjatywy 
w zakresie działań profilaktycznych; udzielamy się w różnych 
środowiskach, propagując wiedzę o zagrożeniach, niebezpie
czeństwach, a także z zakresu zachowań wiktymogennych. 

Zapraszam do korzystania z  naszej wiedzy i  doświad
czeń zawodowych.

W kontekście Świąt Bożego Narodzenia, proszę o przy
jęcie życzeń pokoju, dobrej nadziei i pełni bezpieczeństwa.

Marian Puszka – Komendant Straży Miejskiej Miasta Zamość

Zmiana sposobu płatności za dobrowolne ubezpieczenie mieszkania
Od pierwszego stycznia 2017 roku opłata za dobrowol

ne ubezpieczenie mieszkania zostanie wprowadzona do 
naliczeń eksploatacyjnych jako dodatkowy składnik. Zmia
na dotyczy mieszkańców naszej Spółdzielni posiadających 
dobrowolne indywidualne ubezpieczenie mieszkania ze 
składką płatną miesięcznie „przy czynszu” w UNIQA Towa
rzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Każdy właściciel mieszkania 
posiadający taką polisę otrzymał na początku miesiąca 
grudnia pisemne zawiadomienie informujące o  zmianie 
sposobu płatności. Do zawiadomienia dołączone zosta
ło nowe naliczenie opłat eksploatacyjnych, którego suma 
wzrosła o  wysokość indywidualnej, miesięcznej skład
ki za  dobrowolne ubezpieczenie mieszkania. Ponieważ 
składka każdego ubezpieczenia płacona jest zawsze z góry, 
w  opłatach eksploatacyjnych wnoszonych za mieszkanie 
za miesiąc styczeń będzie zawarta opłata za dobrowolne 
ubezpieczenie mieszkania za miesiąc luty.

Wprowadzony nowy sposób wnoszenia opłat za ubez
pieczenie mieszkania to wynik licznych wniosków składa
nych w tej sprawie przez samych mieszkańców. Dla wielu 
osób regulujących opłaty za mieszkanie przez Internet co 
miesięczne wizyty w  kasie Spółdzielni były dodatkowym 
utrudnieniem. Uwagi mieszkańców dotyczyły również ko
nieczności wypełniania dwóch książeczek opłat. Obowią
zujący dotychczas system płatności powodował, że część 
osób dokonywała opłaty związanej z  ubezpieczeniem 
mieszkania z  wyprzedzeniem, tworząc na swoim koncie 
niepotrzebną nadwyżkę. Zdarzały się również przypadki 
braku wpłat będące wynikiem np. zwykłego zapomnie
nia. W  chwili wystąpienia zdarzenia losowego zaległość 
w opłatach mogła być podstawą do utraty ochrony ubez
pieczeniowej, a w konsekwencji braku możliwości rekom
pensaty za poniesione straty. Wprowadzana od pierwsze
go stycznia 2017 roku zmiana w  sposobie dokonywania 
opłat powinna całkowicie wyeliminować takie przypadki. 

Warto podkreślić, że decydując się na ubezpieczenie 
mieszkania ze składką płatną miesięcznie „przy czynszu” za
wieramy umowę ubezpieczeniową bezpośrednio z UNIQA 

TU S.A. Możemy tego dokonać w biurze Agencji Wyłącznej 
w  Zamościu mającej swoją siedzibę przy ul.  Piłsudskiego 
33 (tel. 84 530 16 01), lub za pośrednictwem upoważnio
nych osób działających w imieniu UNIQA TU S.A. Rolą Spół
dzielni Mieszkaniowej jest bieżąca współpraca informacyj
na w  przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową oraz pośrednictwo w  pobieraniu oraz 
przekazywaniu składek. Właściciel mieszkania decydujący 
się na takie ubezpieczenie mieszkania otrzymuje polisę 
bezterminową, którą może w każdej chwili rozwiązać bez 
podania przyczyn. Złożone w  formie pisemnej wypowie
dzenie będzie skuteczne od pierwszego dnia miesiąca na
stępującego po miesiącu w  którym złożone zostanie wy
powiedzenie. Zawierając polisę wybieramy jedną z  kilku 
proponowanych sum ubezpieczenia, która będzie miała 
wpływ na wysokość opłacanej przez nas miesięcznej skład
ki. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową szkodę możemy zgłosić do UNIQA TU 
S.A. za pośrednictwem infolinii. Pamiętajmy, aby o  zda
rzeniu poinformować również administrację osiedla, która 
sporządza na taką okoliczność stosowny protokół. Szkody 
za które odpowiedzialność ponosi Spółdzielnia Mieszka
niowa zgłaszane są do ubezpieczyciela przez kierownika 
Działu Gospodarki Mieszkaniowej. Kierownik DGM od
powiedzialny jest również za potwierdzanie okoliczności 
wszystkich szkód występujących w zasobach Spółdzielni. 

Ubezpieczenie mieszkania nie jest obowiązkowe, jed
nak warto być posiadaczem takiej polisy chroniącej nasze 
mieszkanie oraz znajdujący się w  nim majątek. Zawierając 
polisę ubezpieczenia mieszkania otrzymujemy również 
ochronę naszej odpowiedzialności cywilnej za szkody wy
rządzone osobom trzecim. Włączenie opłaty za dobrowolne 
ubezpieczenie mieszkania do naliczeń eksploatacyjnych jest 
bez wątpienia działaniem na rzecz mieszkańców zaintereso
wanych taką ochroną. Tym bardziej, że fakt posiadania po
lisy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego w pośredni sposób 
wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort zamieszkiwania.

Krzysztof Krzysztoń
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Majątek spółdzielni na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 
16 września 1982 r. „Prawo spółdzielcze” jest prywatną 
własnością jej członków a ustalane przez zarząd opłaty na 
pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymanie nieruchomości 
oraz rozliczenie tychże opłat stanowi mienie spółdzielni. 
W  skład mienia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana 
Łukasińskiego w  Zamościu wchodzą: zasoby mieszkanio
we, tereny będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni, 
w tym pawilony handlowousługowe, kioski, stacje trans
formatorowe, wymiennikownie, drogi, parkingi i  boiska 
sportowe. W  zdecydowanej części tych nieruchomości 
prowadzona jest działalność gospodarcza.Wynajmowana 
powierzchnia handlowousługowa to 10 274,91m2, na któ
rej działa 236 podmiotów gospodarczych, posiadających 
zawarte ze Spółdzielnią umowy najmu. 

Efektywne gospodarowanie mieniem przeznaczonym 
do wynajmu polegające na uzyskiwaniu dochodów powo
duje, że część dochodów z  prowadzonej działalności go
spodarczej jest przeznaczona na pokrycie części kosztów 
eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Dochody z działal
ności gospodarczej przeznaczone są również na prowadze

nie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Usta
wa o  spółdzielniach mieszkaniowych w  art. 6 stanowi, iż 
różnica między kosztami eksploatacji i utrzymaniem danej 
nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowied
nio przychody lub koszty eksploatacji i  utrzymania danej 
nieruchomości w roku następnym.

Rok 2016 powinien zakończyć się podobnym, a nawet 
nieco wyższym wynikiem niż 2015 r. W największym stop
niu swój wynik powinny poprawić nieruchomości: Orzesz
kowej 28 i  Brzozowa 26A. W  nieruchomości Orzeszkowej 
28 zmienił się wynajmujący przez co wzrosła stawka wynaj

Analiza efektywności gospodarowania mieniem Spółdzielni
za lata 2013-2015 oraz 3 kwartały 2016 r.

Świąt
Bożego Narodzenia
w blasku choinki,
w cieple serc
i w miłości ducha,
we wspólnej radości...

Niech Nowy Rok 2017
przyniesie jak najwięcej
dni wypełnionych
uśmiechem, pokojem,
zdrowiem i wytrwałością. 

życzy

Zarząd Osiedla
E. Orzeszkowej i W. Reymonta
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mu, natomiast w lokalu użytkowym Brzozowa 26A zakoń
czyła się adaptacja pomieszczeń, przez co w 2016 r. znacz
nie spadły koszty. Największe dochody w 2016 r. przyniosły 
następujące pawilony i lokale: 

   Piłsudskiego 31,35 
   Sezam 9
   Orzeszkowej 28 

W planach na rok 2017 analizowane są regulacje opłat 
eksploatacyjnych na nieruchomościach na których koszty 
przewyższają przychody. Wszelkie działania Zarządu zmie
rzają do osiągnięcia coraz lepszych efektów finansowych 
w celu zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb miesz
kańców Spółdzielni. 

Ewa Gromek, Marcin Mertens

Zasadność pobierania opłat za usługi wykonywane w lokalach mieszkalnych
Co pewien czas mieszkańcy sygnalizują swoje uwagi 

dotyczące zasadności pobierania opłat za  wykonywanie 
drobnych usług przez pracowników Spółdzielni. Mam tu
taj na myśli przede wszystkim naprawy hydrauliczne lub 
elektryczne wykonywane w  lokalach mieszkalnych. Naj
częściej  są to awarie urządzeń sanitarnych, niedrożności 
poziomów kanalizacyjnych tzw. podejść do pionów lub 
zwarcia instalacji elektrycznej. 

Odpowiedzialność za usunięcie awarii poszczególnych 
instalacjach zlokalizowanych w budynku, a w konsekwen
cji finansowanie takiej czynności wynika wprost z obowiąz
ku utrzymania instalacji we właściwym stanie technicznym. 
Powyższe dotyczy dokonywania niezbędnych czynności 
konserwacyjnych oraz napraw, a  w  przypadku właścicieli 
i użytkowników mieszkań również właściwego korzystania 
z instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie loka
lu mieszkalnego.

Za zbiorcze piony wodne oraz instalacje poziome do za
woru głównego odcinającego wodę do mieszkania, łącznie 
z tym zaworem, odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa. Za 
wewnętrzną instalację zlokalizowaną w  lokalu mieszkal
nym, od zaworu głównego do poszczególnych urządzeń 
sanitarnych, łącznie z  tymi urządzeniami, odpowiada wła
ściciel lokalu. Podobnie jest z  instalacją kanalizacyjną, przy 
czym odpowiedzialność Spółdzielni kończy się na trójnikach 
na pionach. Za  instalację wewnętrzną lokalu podłączoną 
do takiego trójnika odpowiada właściciel lokalu. W  przy
padku instalacji elektrycznej odpowiedzialność właściciela 
mieszkania zaczyna się od tablicy licznikowej z  bezpiecz
nikami i  obejmuje instalację wewnętrzną w  mieszkaniu 
łącznie z  punktami poboru energii. Za stan całej instalacji 
gazowej, również części zlokalizowanej wewnątrz lokalu 
mieszkalnego, z  wyłączeniem odbiorników i  urządzeń ga
zowych odpowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa. Niezależnie 
od odpowiedzialności właściciela mieszkania Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ma ustawowy obowiązek okresowej kontro
li sprawności instalacji elektrycznej, w  tym pomiarów sku
teczności zerowania punktów poboru energii oraz kontroli 
szczelności urządzeń i  odbiorników gazowych. Czynności 
takie wykonywane są przez pracowników Spółdzielni posia
dających wymagane przepisami prawa uprawnienia. Spół
dzielnia zobowiązana jest również do okresowych kontroli 
instalacji wentylacyjnej i  spalinowej, które przeprowadza 

na zlecenie Spółdzielni Zakład Usług Kominiarskich. Nadzór 
nad sprawnością instalacji wentylacyjnej i spalinowej należy 
do Spółdzielni. Warto podkreślić, że właściciel mieszkania 
ma bezwzględny obowiązek udostępnienia swojego lokalu 
w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów instalacji 
gazowej, elektrycznej, a  także wentylacyjnej i  spalinowej. 
Z  uwagi na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców bu
dynku świadome i uporczywe uchylanie się od takiego obo
wiązku może być podstawą np. odłączenia dopływu gazu 
do mieszkania. Za właściwy stan oraz prawidłowe funkcjo
nowanie całej instalacji centralnego ogrzewania odpowiada 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, z  wyłączeniem odpowiedzial
ności za przeróbki instalacji lub wymianę grzejników. Aby 
w miarę czytelny sposób pokazać granice odpowiedzialno
ści powyższy podział przedstawiony został w dużym uprosz
czeniu. Jeszcze większym uproszeniem byłoby stwierdzenie, 
że Spółdzielnia odpowiada za instalacje budynkowe (zbior
cze) natomiast właściciele mieszkań za instalacje lokalowe 
(indywidualne).

Obowiązkiem Spółdzielni jest dbałość o  części wspól
ne nieruchomości, realizowana między innymi poprzez 
utrzymanie instalacji budynkowych we właściwym stanie 
technicznym. Na ten cel mieszkańcy wnoszą stosowne 
opłaty zasilające fundusz eksploatacji oraz fundusz re
montowy. Z tych środków finansowane są między innymi 
naprawy instalacji zbiorczych: wodociągowej, kanalizacyj
nej, elektrycznej oraz wentylacyjnej i  spalinowej. Z  uwa
gi na konieczność zachowania szczególnych warunków 
bezpieczeństwa środki te służą również do finansowania 
utrzymania we  właściwym stanie całej instalacji gazowej, 
również części zlokalizowanej w  mieszkaniach. Ponieważ 
prawie wszystkie budynki spółdzielcze posiadają wspól
ny system grzewczy konserwacja oraz naprawy instalacji 
centralnego ogrzewania również finansowane są środkami 
gromadzonymi na tych funduszach. 

Oczywiście każda nieruchomość rozliczana jest oddziel
nie, dlatego np. wymianę nieszczelnego poziomu wodne
go w  piwnicy będą finansowali wszyscy właściciele lub 
użytkownicy lokali wchodzących w skład danej nierucho
mości. Jeżeli konserwator Spółdzielni naprawia uszkodzo
ną spłuczkę w  lokalu mieszkalnym, właściciel mieszkania 
powinien uregulować należność za  taką usługę. W  prze
ciwnym wypadku koszty pracy konserwatora obciążyłyby 
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fundusz eksploatacji, a w konsekwencji wszystkich miesz
kańców nieruchomości. Konieczność pobierania opłat 
za usługi wykonywane na instalacjach, za których stan od
powiada właściciel lokalu uzasadnia również różna, często 
skrajna postawa mieszkańców w zakresie dbałości o stan 
instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokali. Ad
ministracja spółdzielcza odnotowuje w części lokali powta
rzające się co pewien czas, jednak zdecydowanie częściej 
niż w pozostałych mieszkaniach, przypadki zapychania we
wnętrznej instalacji kanalizacyjnej, uszkadzania urządzeń 
sanitarnych, lub zwarć instalacji elektrycznej. Pobieranie za 
każdym razem opłaty za usunięcie awarii jest w  pełni za
sadne, ponieważ koszty często świadomego niedbalstwa 
nie powinny obciążać pozostałych mieszkańców. 

Niedawno miałem okazję uczestniczyć w  dyskusji do
tyczącej zasadności obciążenia za usługę polegającą na 
ponownym włączeniu napięcia w lokalu mieszkalnym. Wy
łączenie prądu nastąpiło prawdopodobnie w  wyniku za
stosowania wadliwej żarówki, którego następstwem było 
wybicie bezpieczników. Wprawdzie trudno dostrzec w tym 
zdarzeniu winę właściciela lokalu obciążenie wszystkich 
mieszkańców kosztami interwencji pracownika Spółdziel

ni byłoby niewłaściwe. W tym, jak również w innych tego 
typu przypadkach, które nie należą do rzadkości szczegól
nie w okresie przedświątecznym, koszty ponownego włą
czenia oświetlenia powinny obciążać właściciela mieszka
nia. W przypadku usługi wykonywanej przez konserwatora 
Spółdzielni koszt ponownego włączenia oświetlenia (bez 
lokalizacji przyczyny zwarcia) wyniesie około 17 złotych. 
Taka sama usługa wykonana w  godzinach południowych 
lub w dzień wolny od pracy to koszt 32 złotych. Dla przy
kładu podam, że zgłaszając tego typu usterkę do Rejonu 
Energetycznego za sam przyjazd pogotowia, które urucho
mi nam oświetlenie zapłacimy 115 złotych.

Analizując zasadność pobierania opłat za wszystkie 
usługi wykonywane w  lokalach mieszkalnych warto mieć 
świadomość, że pozyskiwane w  ten sposób środki finan
sowe zmniejszają obciążenie funduszy wspólnych. Ma 
to bezpośredni wpływ na wysokość ponoszonych przez 
mieszkańców opłat związanych z użytkowaniem lokali oraz 
utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Rozwijanie 
systemu usług świadczonych na rzecz mieszkańców wyda
je się w tym przypadku w pełni uzasadnione.

Krzysztof Krzysztoń



Terapia Holistyczna
Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to 

nawet bardzo dobry lekarz, po zleceniu wielu badań, nie 
jest w  stanie postawić diagnozy, co oczywiście uniemoż
liwia podjęcie skutecznego leczenia. Także długotrwałe 
kuracje, różnorodne zabiegi i  przyjmowanie wielu synte
tycznych leków i naturalnych specyfików, nie przynosi po
żądanych efektów. Jakie są przyczyny takiego stanu? Jest 
ich wiele, a najważniejsze z nich to: 

   trudności z  dotarciem do pierwotnej przyczyny scho
rzenia (głównym błędem jest szukanie jej wyłącznie na 
poziomie materialnym),

   nakładanie się na siebie obrazu wielu chorób (rzadko 
mamy do czynienia z prostymi, „książkowymi” objawami),

   tłumienie lekami syntetycznymi pierwotnych sympto
mów choroby (leki te nie usuwają przyczyn, a jedynie, 
mniej lub bardziej skutecznie, walczą z ich objawami),

   brak choćby jednego składnika odżywczego, niezbęd
nego organizmowi w  prawidłowym funkcjonowaniu 
(niektóre z nich są potrzebne nawet w kilkuset proce
sach bezustannie przebiegających w naszym ciele),

   życie w ciągłym stresie (nie da się przed nim uciec, więc 
musimy nauczyć się z nim radzić, ale nie przy pomocy 
tabletek, ale raczej ćwiczeń relaksacyjnych),

   bezgraniczna wiara w  jakąś metodę leczenia czy tera
pię (ani medycyna akademicka, ani żadna „pojedyncza”, 
konkretna metoda z zakresu medycyny naturalnej, nie 
są w stanie zwalczyć choroby przewlekłej),

   bierna postawa pacjenta (musimy wziąć zdrowie 
w  swoje ręce i  aktywnie, systematycznie o  nie dbać, 
ponieważ ani lekarz ani naturoterapeuta nie są w stanie 
doprowadzić nas do całkowitego wyzdrowienia, jeśli 
sami nie podejmiemy inicjatywy).
Choroby można podzielić na dwie zasadnicze gru

py: choroby ostre i  choroby przewlekłe. Jeśli chodzi o  tą 
pierwszą grupę, do której zaliczają się na przykład: zawał, 
udar, choroby zakaźne, urazy, choroby górnych dróg od
dechowych, ucha i  układu oddechowego przebiegające 
z  wysoką gorączką i  stanami ropnymi, silne zaburzenia 
żołądkowojelitowe, oparzenia, krwotoki, kolka nerkowa, 
wątrobowa czy jelitowa i tak dalej, to lepiej ich leczenie po
zostawić lekarzom. Są oni świetnie przygotowani do tego, 
aby w takich przypadkach udzielić nam skutecznej pomo
cy. Posiadają odpowiedni sprzęt diagnostyczny i  mogą 
zastosować całą gamę zabiegów oraz środków farmakolo
gicznych, przy pomocy których ratują nam życie i zdrowie. 
To trudna, odpowiedzialna i czasem bardzo niewdzięczna 
praca, którą lekarze wykonują z wielkim poświęceniem dla 
nas pacjentów i chwała im za to!

Niestety, zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli cho
dzi o choroby przewlekłe. W tym przypadku, jeśli chcemy 
uzyskać wyzdrowienie, musimy wziąć sprawy we własne 
ręce i  podejść do problemu zgodnie z  zasadami terapii 
holistycznej. Upraszczając, polega to na zajęciu się całym 
organizmem, a nie tylko chorym organem i na zastosowa
niu różnorodnych metod, mieszczących się w czterech gru
pach systemu holistycznego. Grupy te to:

   homeostaza – jest to niezmiernie skomplikowany, 
a  zarazem wydajny system samoregulacji organizmu, 



Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Rok 18 Nr 3/2016/Grudzień

19

który rozwinął się w ciągu milionów lat ewolucyjnego 
przystosowywania się do warunków zewnętrznych. 
Reguluje on i  utrzymuje środowisko wewnętrzne 
w  niezbędnej do życia równowadze ustrojowej. Bar
dzo skutecznie potrafi zapewnić nam zdrowie i dobro
stan bez ingerencji z naszej strony. Niestety, zależności 
w ramach których działa, są mocno zdezaktualizowane 
poprzez dynamiczny rozwój cywilizacji, za którą system 
homeostazy po prostu nie nadąża, albowiem potrzeba 
mu od stu tysięcy nawet do miliona lat, aby dostoso
wać swoje działanie do zmienionych warunków. Szcze
gólnie źle wpływa na niego niezdrowa dieta, składająca 
się z przemysłowo przetworzonych produktów, uboga 
w składniki odżywcze, a za to przesycona setkami szko
dliwych dodatków do żywności. Także brak lub niedo
stateczna ilość ruchu na świeżym powietrzu utrudnia 
mu spełnianie swoich funkcji. Niewyobrażalne skażenie 
środowiska, w  którym żyjemy, torpeduje jego wysiłki 
utrzymania nas w dobrej kondycji. A najgorszym z tych 
wszystkich czynników jest wszechobecny stres, które
go praktycznie nie da się uniknąć. Postarajmy się więc 
pomóc systemowi homeostazy poprzez zdrową, do
brze dobraną dietę, aktywność fizyczną na łonie natury, 
unikanie skażających nas substancji chemicznych i na
uczenie się panowania nad stresem i zapewnienie sobie 
odpoczynku oraz odpowiednio długiego snu. 

   kuracje – do tej grupy należą wszelkiego rodzaju zabie
gi i  środki zalecane przez lekarzy, przepisujących far
makologiczne leki, jak i te polecane przez terapeutów, 
stosujących jakąkolwiek metodę medycyny naturalnej, 
mającą wyłącznie lub w  przeważającej części wpływ 
jedynie na ciało fizyczne. Mieszczą się tu: akademicka 
medycyna alopatyczna, homeopatia, ziołolecznictwo, 
akupunktura, leczenie dietą lub głodówką, stosowanie 
suplementów, chiropraktyka, elektroterapie, magneto
terapie, hydroterapie, masaże, refleksoterapie i dziesiąt
ki innych metod z zakresu terapii naturalnych. 

   psychosomatyka – system ten opiera się na zasadzie, że 
stan naszego umysłu ma bezpośredni wpływ na dzia
łanie całego organizmu. Myślę, że nie ma co do tego 
żadnych wątpliwości. Dobrym przykładem jest to, że 
w  momencie zdenerwowania, podnosi się ciśnienie 
krwi. A  jeśli chodzi o  długofalowy wpływ złego stanu 
psychiki na funkcje naszego ciała, to wystarczy zaob
serwować, jak potrafi je zaburzyć na przykład depresja. 
Dlatego też jest to takie istotne, abyśmy mieli zapewnio
ne możliwości samorozwoju bez żadnych ograniczeń 
i żeby nasze stosunki z innymi ludźmi nie były przyczy
ną wewnętrznych konfliktów. Aby nauczyć się kontro
lowania umysłu, możemy zastosować wiele technik, do 
których należą na przykład: medytacja, modlitwa, joga, 
techniki oddechowe, Tai Chi, Qigong, wizualizacja czy 
taniec (jest ich dużo więcej i każdy może znaleźć odpo
wiednią dla siebie). Na ćwiczenia wystarczy poświęcić 
od 10 do 30 minut dziennie, ale bardzo ważne jest sys

tematyczne ich wykonywanie. Niezmiernie pomocne 
do rozwiązania problemów i  konfliktów psychicznych 
mogą okazać się krople dr. Bacha. 

   systemy duchowe – techniki wywodzące się z tej gru
py mogą mieć cudowny wpływ na nasz umysł i ciało, 
doprowadzając do całkowitego, nawet natychmiasto
wego, wyzdrowienia. Prym wiedzie tutaj uzdrawianie 
Boskim Światłem. Sceptykom i  materialistom naj
trudniej jest zaakceptować efekty działania Boskiej 
Cząstki, która jest w  każdym z  nas, ale nawet w  tej 
„materii” istnieją już twarde dowody naukowe na to, 
że istnieje coś więcej, poza tym, co potrafią odebrać 
nasze ułomne zmysły. Zaryzykowałbym nawet twier
dzenie, że duża część współczesnych fizyków kwan
towych, zajmuje się niczym innym, jak znalezieniem 
dowodu na istnienie Boga. W  tej dziedzinie najtrud
niej jest dawać jakiekolwiek rady, albowiem każdy 
z nas powinien odnaleźć swoją własną ścieżkę. Z całą 
pewnością, przynajmniej na początku drogi, warto 
skorzystać z doświadczenia nauczyciela czy uzdrowi
ciela duchowego. Upraszczając, chodzi o  to, aby żyć 
świadomie i patrzeć na wszystko z szerokiej perspek
tywy, która wszystkiemu nadaje głęboki sens, przez 
co odczuwamy harmonię i  jedność z  całym Wszech
światem. Można to osiągnąć między innymi poprzez: 
miłość, miłosierdzie, medytację, modlitwę, sztukę czy 
kontemplację przyrody. Oświecenie może pojawić 
się nagle lub po długim czasie praktykowania; może 
trwać jedną chwilę lub dłużej i dążyć do permanent
nego stanu, który zapewni nam spokój i szczęście. Du
sza cierpi, kiedy schodzimy z właściwej dla nas drogi 
i tracimy kontakt ze Źródłem Życia, co jest najbardziej 
pierwotną przyczyną wszelkich chorób. 

Każdy z  wyżej opisanych systemów oddzielnie jest 
niewystarczający, aby doprowadzić do całkowitego wy
zdrowienia. Dopiero wszystkie razem, jako zintegrowana 
całość, wzajemnie się uzupełniają i synergistycznie wzmac
niają swoje działanie. Odzyskiwanie zdrowia jest trudnym, 
żmudnym procesem, który wymaga wiele samozaparcia, 
wytrwałości i  systematyczności w  pracy nad przemianą 
własnego życia. Jednakowoż, z  pełnym przekonaniem 
śmiem twierdzić, że warto podjąć ten trud, ponieważ na 
końcu drogi czeka na nas najwspanialsza nagroda – pełnia 
zdrowia fizycznego i psychicznego, szczęście i spokój. Czas 
Świąt jest tradycyjnie czasem refleksji, a Nowy Rok czasem 
podejmowania ważnych, przełomowych decyzji. A  więc... 
do dzieła! Wszystkim Czytelnikom życzę sukcesów na wła
snej drodze odzyskiwania dobrego zdrowia.

P.S. Osoby zainteresowane tym tematem mogą zadzwonić 
do końca roku na numer 533 499 247 w godzinach 17.00 – 
17.30. Postaram się odpowiedzieć na pytania.

Eryk Janicki
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Współcześni lekarze, aptekarze a i sami 
pacjenci zapomnieli w większości o wielu 
bardzo skutecznych lekach, pochodzących 
z Natury i mogących z powodzeniem 
zastąpić farmakologiczne tabletki, obciążone 
wieloma efektami ubocznymi. 

Taką substancją o  wszechstronnym działaniu jest nie
wątpliwie węgiel drzewny. Był on znany w medycynie lu
dowej od niepamiętnych czasów, a  jako oficjalnie zareje
strowany lek, stosowany powszechnie przez lekarzy, od co 
najmniej 200 lat. W latach 50tych ubiegłego wieku zaczął 
tracić popularność w USA i zachodniej Europie ze względu 
na zastępowanie go agresywnie reklamowanymi farma
ceutykami. W  Polsce jego żywot był na szczęście trochę 
dłuższy, ale w ostatnich 30tu latach także został wyparty 
przez chemiczne „zamienniki”. Stało się to całkiem niesłusz
nie, ponieważ jest on wyjątkowo skuteczny i pozbawiony 
działań ubocznych. Niemożliwością jest nawet skrótowe 
wymienienie wszystkich jego zastosowań. Najczęściej wy
korzystuje się go w przypadku biegunki, nadmiaru gazów 
jelitowych, nudności i  wymiotów. Mniej znane jest jego 
skuteczne działanie w razie przedawkowania leków, takich 
jak: aspiryna, paracetamol, diazepam czy trójpierścieniowe 
środki antydepresyjne. Może pomóc także w wielu zatru
ciach, zagrażających życiu, nawet tak silnie działającymi 
truciznami jak cyjanek potasu. Badacze i lekarze stosujący 
węgiel drzewny w swojej praktyce, donoszą o wprost cu
downym jego działaniu i  publikują bardzo rozbudowane 
listy toksycznych substancji, które wiąże on i pomaga bez
piecznie usunąć z  organizmu. Jest to szczególnie ważne 
jeśli chodzi o dzieci, które bardzo często połykają niebez
pieczne chemikalia. Równie skuteczny jest w  ratowaniu 
osób, które uległy zatruciu grzybami. 

Jeśli zdarzy się, że ukąsi nas mrówka, komar czy pchła 
wystarczy rozkruszyć tabletkę, wymieszać ją z  odrobiną 
wody, nałożyć na miejsce ukąszenia i  nakleić plaster. Tak 
samo należy postąpić w  przypadku użądlenia przez osę, 

pszczołę czy szerszenia. W  czasie egzotycznych podróży, 
choćby po południowej Europie, jesteśmy narażeni na uką
szenia jadowitych pająków czy węży, co wymaga udziele
nia profesjonalnej pomocy lekarskiej, ale zanim to nastą
pi warto zastosować rozległy (obejmujący nie tylko samą 
ranę, ale także jej okolice) okład z węgla drzewnego. 

Osoby mające problem z  nieprzyjemnym zapachem 
z ust mogą ssać tabletkę węgla lub po rozkruszeniu i wy
mieszaniu z wodą płukać nim jamę ustną. Będzie on wiel
ce przydatny jeśli zechcemy wybielić zęby i usunąć z nich 
osad. Wystarczy na zwilżoną szczoteczkę nasypać węglo
wego proszku i szorować nią całe uzębienie. 

Aby zapobiec gromadzeniu się toksyn we krwi, co ma 
miejsce na przykład w przypadku niewydolności wątroby 
i  nerek, węgiel drzewny podaje się doustnie i  stosuje się 
duże okłady na okolicę chorych narządów. A wprost spek
takularne rezultaty można osiągnąć stosując okłady z wę
gla na wszelkiego rodzaju stany ropne na skórze. 

Węgiel drzewny ma właściwości pochłaniania nieprzy
jemnych zapachów, tak że można umieścić napełniony nim 
słoiczek (wykonując uprzednio gwoździem kilka otworów 
w wieczku) w toalecie czy lodówce. 

Zachęcam Czytelników do zainteresowania się tym 
tematem i  porozmawiania z  lekarzem, farmaceutą czy 
naturoterapeutą. Oprócz węgla w  postaci tabletek, które 
zawierają zbędne substancje dodatkowe, można nabyć ak
tywowany węgiel drzewny w proszku. Jest on na tyle bez
pieczną substancją, że możemy stosować go samodzielnie, 
zdobywając uprzednio odpowiednią wiedzę na ten temat. 
Czasem wystarczy zapytać o to babcię czy dziadka, którzy 
być może pamiętają jeszcze czasy, kiedy to lekarze nie stro
nili od stosowania tego wszechstronnego remedium na 
wiele problemów zdrowotnych.

Eryk Janicki

Węgiel drzewny – zapomniane remedium
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W Polsce od pięciu lat spada liczba wolontariuszy. 
Ta niepokojąca tendencja dotyka także 
Zamojszczyzny. Szczególnie odczuwalny jest 
deficyt wolontariuszy pełnoletnich: studentów 
oraz seniorów, a spora część osób z tej 
grupy mogłaby dzielić się społecznie swoją 
wiedzą i doświadczeniem w ramach działań 
wolontariackich. Niestety, w porównaniu z innymi 
krajami Europy, czy Stanami Zjednoczonymi, 
wolontariat wciąż jest u nas mało popularny.

Nasze społeczeństwo ma stosunkowo małą świado
mość tego, czym tak naprawdę jest wolontariat, z  czym 
się wiąże, co robią wolontariusze, jak mogą się przyczy
nić do rozwiązywania problemów lokalnych i  budowa
nia społeczeństwa obywatelskiego. A  wolontariat to po 
prostu: dobrowolne, świadome i  bez wynagrodzenia 
działanie na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska. Wo
lontariuszem może być każdy, kto chce poświęcić trochę 
wolnego czasu innym, podzielić się swoją wiedzą i umie
jętnościami.

W  Zamościu wspaniale działa wolontariat młodzieżo
wy. Kluby wolontariusza sprawdziły się prawie we wszyst
kich szkołach ponadgimnazjalnych. Duże zainteresowanie 
tą formą działalności wykazuje też młodzież gimnazjalna. 
Uczniowie biorą udział głównie w wolontariacie akcyjnym, 
ale są też tacy, którzy podejmują wyzwanie poważniejsze, 
tzw. wolontariat stały i opiekują się osobami starszymi, nie
pełnosprawnymi, pracują w szpitalach, ośrodkach szkolno
wychowawczych i przedszkolach z oddziałami integracyj
nymi.

Dwa obszary
Wolontariat jest głównie kojarzony z bezpośrednią pomo
cą człowiekowi potrzebującemu. Można w  jego ramach 
pomagać dzieciom w nauce i  zabawie, asystować niepeł
nosprawnym w rehabilitacji i codziennym życiu, pomagać 
seniorom w  poruszaniu się i  załatwianiu drobnych spraw 
urzędowych, pracować w szpitalu, domu dziecka, specjali
stycznych ośrodkach. 

Ma on też jeszcze inne aspekty. Duże pole do popisu 
i  młodzi, i  starsi mają w  organizacjach pozarządowych. 
Z  diagnozy dotyczącej kondycji zamojskiego sektora po
zarządowego wynika, że tylko 25% organizacji korzysta ze 
świadczeń wolontariuszy. Większość stowarzyszeń i funda
cji nie zatrudnia pracowników etatowych, a  więc wolon
tariusze potrzebni są tam bardzo. Można więc swój czas 
wykorzystać właśnie tam w prowadzeniu księgowości, pra
cach biurowych, organizowaniu akcji i imprez, konferencji 
i szkoleń, tłumaczeniu obcojęzycznych tekstów, prowadze
niu stron internetowych, udzielaniu porad itd.

Same plusy!
Nie wszyscy studenci, słuchacze szkół pomaturalnych i nie
pracujący absolwenci wiedzą, że będąc wolontariuszem 
można naprawdę wiele zyskać.

Wolontariat jest formą zdobycia doświadczenia zawodo
wego. Podczas pracy wolontarystycznej można poznać swo
je słabe i mocne strony, nauczyć się współdziałania w grupie, 
dotrzymywania terminów, ponoszenia odpowiedzialności 
za podejmowane działania. Organizowane dla wolontariu
szy szkolenia wzbogacają nie tylko wiedzę, ale i CV. Istnieje 
też szansa, że organizacja (lub inny pracodawca) zaproponu
je dobremu wolontariuszowi stałe zatrudnienie. 

A co daje wolontariat ochotnikom „dojrzałym”? Pozna
nie nowych ludzi, satysfakcję, rozwój osobisty, nowe umie
jętności, udział w  szkoleniach, warsztatach i  imprezach 
integracyjnych, poczucie, że jest się znowu potrzebnym 
i ważnym. 

Pomaganie wzmacnia, a emeryci, którzy zostają wolon
tariuszami naprawdę – żyją dłużej.

A co robi Zamojskie Centrum Wolontariatu?
Promujemy i propagujemy ideę wolontariatu w Zamościu 
i regionie już 14 lat.

Prowadzimy Biuro Pośrednictwa Pracy dla wolontariu
szy, organizujemy szkolenia: dla korzystających i koordyna
torów pracy wolontarystycznej, a także podstawowe i spe
cjalistyczne dla wolontariuszy, przygotowujemy organizacje 
i  instytucje do współpracy z  wolontariuszami, koordynu
jemy działalność Młodzieżowych Klubów Wolontariusza, 
organizujemy międzynarodowe spotkania i  treningi dla 
aktywnej młodzieży, promujemy wolontariat w środowisku 
lokalnym, pracujemy metodą projektową w celu pozyskania 
funduszy na ciągłe wzbogacanie oferty i  profesjonalizację 
naszych usług. Prowadzimy od 2010 roku (do niedawna je
dyną w mieście) świetlicę dziennego wsparcia dla seniorów 
i nestorów. Nasze stałe programy, to: wolontariat w szkole, 
w szpitalu, na osiedlu, w Miejskim Centrum Pomocy Rodzi
nie, w  ośrodkach dla niepełnosprawnych, w  stowarzysze
niach i  fundacjach oraz na rzecz kombatantów. Od dwóch 
lat mamy status organizacji goszczącej, koordynującej i wy
syłającej Wolontariatu Europejskiego (EVS).

O wolontariacie wiemy wszystko i ... zapraszamy do współ
pracy.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie:
www.wolontariatzamosc.pl

Kontakt: email: biuro@wolontariatzamosc.pl, tel. 84 627 37 75
Adres: ODK „Okrąglak”, ul. S. Wyszyńskiego 28A

Krystyna Rybińska-Smyk

Wiceprezes Zarządu SZCW

Wolontariat – sposób na ciekawe życie, ale...

http://www.wolontariatzamosc.pl/
mailto:biuro@wolontariatzamosc.pl


Nr 3/2016/Grudzień Rok 18 Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

22

Jasio krzyczy na cały głos: 
 – Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego 
robota! 
Mama: 
 – Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj słyszy 
każdy szept. 
 – Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć.

***
 – Chyba rozejdę się ze swoją żoną! 
 – Dlaczego? 
 – Ciągle marudzi. Od sześciu miesięcy truje mi głowę tym 
samym! 
 – A konkretnie o co jej chodzi? 
 – Żebym wyniósł choinkę do śmietnika.

***
W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: 
„Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię,  
przynieś mi rower górski i klocki Lego.” 
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący 
przeczytała pocztówkę Jasia. 
Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom  
z pracy. Wszyscy postanowili 
zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na 
klocki Lego i wysłali mu je w paczce. Po  
świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 
„Mikołaju, dziękuję za klocki.  
Rower pewnie ukradli na poczcie.”

***
Tata pyta Jasia: 
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa 
komplety kolejki elektrycznej? 
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

***
Przedszkolak pyta kolegę: 
– Co dostałeś na gwiazdkę? 
– Trąbkę. 
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
– To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 
złotówkę! 
– W jaki sposób? 
– Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

***
Są święta Bożego Narodzenia.  
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  
 – Mamo, choinka się pali.  
 – Synku, nie mówi się „pali” tylko „świeci”.  
Po chwili Jasiu znów przychodzi:  
 – Mamo, a teraz firanka się świeci.

***
Jasio mówi do mamy: 
 – Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 
 – Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. 
 – Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy!

L. Krzemieniecka

Wieczór wigilijny
 
To właśnie tego wieczoru,  
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,  
przy stołach są miejsca dla obcych,  
bo nikt być samotny nie może. 
 
To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 
w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha.  
To właśnie tego wieczoru  
zło ze wstydu umiera,  
widząc, jak silna i piękna  
jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
 
To właśnie tego wieczoru,  
od bardzo wielu wieków,  
pod dachem tkliwej kolędy  
Bóg rodzi się w człowieku.

o. Franciszek Czarnowski

Wiersz wigilijny  
 
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda,  
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.  
Patrzył – zimowe ptaki wracały do gniazda,  
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.  
 
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,  
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,  
By krucha biel opłatka skłóconych godziła,  
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.  
 
Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,  
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,  
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,  
Przemieniając oblicze człowieka i świata.

http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
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Tradycja św. Mikołaja
Kult Św. Mikołaja ma swoje po czątki w  katolicyzmie 

i prawosławiu. Biskup Mikołaj z Miry – Sanctus Nicolaus – 
żył na przełomie III i IV wieku. Wsławił się licznymi cudami, 
udzielaniem pomocy biednym, rozdawaniem prezentów. 
W polskiej tradycji dzień jego imienin 6 grudnia to Mikołaj
ki. W dawnych czasach w tym dniu obdarowywano dzieci 
medalika mi, krzyżykami i książkami lub kartka mi o tema
tyce religijnej. 

W końcu XII wieku przyszła moda na dawanie dzieciom 
ptaszków w klat ce dla wyrobienia w nich czułości dla zwie
rząt. Natomiast od połowy wieku XVIII prezentami były sło
dycze, orze chy, zabawki a św. Mikołaj odbywał wędrówkę 
od domu do domu, ale przed wręczeniem upominków 
egzaminował dzieci ze znajomości katechizmu i za chowań 
wobec starszych. 

Z czasem wizyta z początków grud nia przesunęła się na 
czas Bożego Narodzenia. W  innych krajach Święty wciela 
się w różne postacie zgodnie z panującą tradycją i obycza
jem, pojawiając się w różnych okolicznościach, terminach, 
ale zawsze z  prezentami. W  większości przypadków jest 
go ściem anonimowym choć w ostatnich latach wcielają się 
w jego postać m.in. członkowie rodziny. 

Najbardziej widowiskowym przyby ciem św. Mikołaja 
Sinter Klass są jego odwiedziny w Holandii. Przypływa stat
kiem w asyście Czarnego Piotrusia w pierwszą środę po św. 
Marcinie i od tego dnia na białym koniu Schimmelu w stro
ju biskupa napełnia wystawiane przez dzieci buciki cukier
kami. Opusz cza Holandię w  przeddzień swoich imienin, 
a dzieci rozpakowują pozosta wione przez niego prezenty, 
popijając gorącą czekoladę. 

W Stanach Zjednoczonych San ta Claus po podniebnej 
podróży w  saniach zaprzężonych w  renifery z  czerwono
nosym Rudolphem na cze le w przeddzień 25 grudnia ma 
bardzo dużo pracy by zdążyć z prezentami pod choinkę. 

Czasem prezentów w  Anglii jest 26 grudnia to tzw. 
Boxing Day. Nazwa ta najprawdopodobniej wywodzi się 
z  tradycji rozdawania prezentów, pie niędzy i  jedzenia 
w  pudełkach. W  in nych źródłach jest mowa o  zbieranych 
w  kościołach datkach do skarbonek, a  następnie rozda
waniu pieniędzy ubo gim. Father Christmas jest starszym 
panem z siwą brodą wchodzi przez ko min, pozostawiając 
prezenty w skarpe tach zawieszonych przy kominkach lub 
przy łóżkach. 

W Szwecji rolę Mikołaja spełnia Jultomten „świąteczny 
krasnoludek” odwiedzający dzieci w dniu 24 grudnia, który 
zastąpił popularnego w XVIII wieku Koziołka, a o gwiazdko
wych prezentach mówi się „julklapper” co znaczy „bożono
raodzeniowe pukanie”. Nazwa ta ma związek z panującym 
nie gdyś obyczajem pukania do drzwi, a  po ich otwarciu 
wrzucaniem prezentów i ucieczką. Prezenty były opatrzo

ne niekiedy dowcipnymi 
dedykacjami. 

Również we Włoszech 
nie święty ale wiedźma 
La Befana przynosi dzie
ciom prezenty, dniem ich 
rozpakowy wania jest świę
to Trzech Króli. Według 
legendy w  dniu narodzin 
Jezusa idąc do stajenki 
z Trzema Królami pomy liła 
drogę i od tej pory lata na 
miotle i  wrzuca prezenty 
przez komin z  na dzieją, że 
w jednym z domów miesz
ka Jezus. Niegrzeczne dzie
ci mogą spodziewać się 
węgielków, cebuli lub czo
snku. Na pamiątkę darów 
które otrzy mał Jezus prezenty przynoszą w dniu swojego 
święta także Kacper, Melchior i Baltazar. 

Uosobieniem włoskiej wiedźmy w Niemczech, wcielają
cej się w św. Mikołaja jest Frau Berta. Zakrada się do pokoi 
dzieci, pozwala im zasnąć i zostawia prezenty pod podusz
ką lub w przygotowanych skarpetach. Nie mniej niemieckie 
dzieci odwiedza rów nież św. Mikołaj w czerwonych szatach 
i w czapce podobnej do biskupiej mitry w towarzystwie za
kapturzonego mni cha i z workiem prezentów, a w wigilie 
przychodzi Weihnachtsmann – Świąteczny Gość lub Dzie
ciątko w zależno ści od regionu. 

Odmienny jest wygląd greckiego Mikołaja, gdzie uwa
żany jest za patro na żeglarzy. Stąd bierze się przesiąk nięte 
wodą morską jego ubranie i bro da oraz spocona twarz, bo
wiem musi ciężko pracować na morzu by uchronić statki 
przed zatonięciem. Właściwym dniem kiedy prezenty tra
fiają do dzieci jest 1 stycznia, kiedy zgodnie z kalen darzem 
bizantyjskim imieniny obcho dzi Św. Basil – Święty Bazyli, 
i to on jest tamtejszym świętym Mikołajem. 

Również w  tym dniu prezentami cie szą się rosyjskie 
dzieci obdarowywane przez Dziadka Mroza, który jest 
ubra ny w  długi kożuch, a  na głowie ma fu trzaną czapkę 
uszatkę. Prezenty rozdaje w towarzystwie Śnieżynki. 

Jedno jest pewne, że bez względu na położenie geo
graficzne, tradycje i  oby czaje na św. Mikołaja lub jego 
wysłan ników przynajmniej raz w roku, jeśli nie więcej z nie
cierpliwością oczekują dzieci, ale także i dorośli. 

Oprac. 

JOLANTA JĘDRZEJEWSKA

Przedruk: Społemowiec Warszawski nr 12
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29-go października z wielką pompą 
dokonano otwarcia nowego stoiska 
w D.T. „Hetman”. Warto o tym wspomnieć, 
ponieważ jest to miejsce wyjątkowe 
na mapie Zamościa. Mieszkańcy S.M., 
którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, 
już to wiedzą, ale powinni się o tym 
przekonać wszyscy zainteresowani. 

Na pierwszy rzut oka, to zwykła, świetnie zaopatrzona 
pasmanteria, ale po bliższym przyjrzeniu się, okazuje się 
być prawdziwą baśniową krainą. Można tu znaleźć ogrom
ny wybór wszelkiego rodzaju materiałów i  przedmiotów, 
którymi zainteresują się nie tylko krawcowe. Także każda 
szanująca się pani domu obowiązkowo powinna tam jak 
najczęściej zaglądać, aby nabyć jakiś drobiazg, który po
służy do upiększenia domowego ogniska, czy dokonania 
niezbędnych napraw ubrań i nie tylko. 

Fachowcy z  branży krawieckiej na pewno docenią naj
większy w regionie wybór różnorodnych gadżetów i mate
riałów, które można znaleźć na tym stoisku. Z całą pewnością 
także osoby, które traktują „robótki ręczne” tylko jako hobby, 
będą zachwycone i zainspirowane nowymi możliwościami, 

które się przed nimi otwierają. A jest z czego wybierać, po
nieważ półki wypełnione są po brzegi guzikami, koronka
mi, cekinami, farbami, nićmi, taśmami, paskami, zamkami 
błyskawicznymi, pomponami, łatami, aplikacjami i wieloma 
innymi materiałami, których nie sposób nawet wymienić, 
a wszystko to mieni się kolorami w setkach odcieni.

Jeszcze nie tak dawno wielopokoleniowe rodziny zasia
dały wieczorem do stołu i wspólnie, dziadkowie z dziećmi 
i wnuczkami przygotowywali ozdoby na świąteczną choin
kę. Sądzę, że dobrym pomysłem byłaby próba przywróce
nia tego zwyczaju, który wprowadzał w świąteczną atmos
ferę i zbliżał do siebie wszystkich domowników. Wystarczy 
zakupić garść cekinów, koralików, klej i stworzyć niepowta
rzalną bombkę choinkową, która przez swoją wyjątkowość 
stanie się najcenniejszą, świąteczną pamiątką. Jest to też 
dobry pomysł na niebanalny prezent dla bliskiej osoby, 
która z pewnością doceni nasze starania. 

Zachęcamy mieszkańców S.M. do odwiedzenia tego 
magicznego miejsca, jakim jest Pasmanteria Kreatywna 
„KORONKOWA ROBOTA” w D.T. „Hetman”. Żeby zakupy tam 
dokonane były jeszcze większą przyjemnością, mamy miłą 
niespodziankę dla Czytelników. Każdy, kto zgłosi się z ku
ponem, wyciętym z gazety, otrzyma 10% rabatu na zaku
pione towary. Udanych zakupów!

Eryk Janicki

Koronkowa robota
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ŚWIĘTACHo RADOŚCI.Pomyśl pełnych

Wszystkim Mieszkańcom, Zarządowi, Radzie Nadzorczej 
i Pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego.

Najserdeczniejsze życzenia udanych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma pomyślności 

i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

Mariola Sowińska i Pracownicy
Oddziału UNIQA TU S.A. w Lublinie

Jest taki zmierzch wśród grudniowych, zimnych dni, 
kiedy w noc gwiazda na niebie lśni. 

To Wigilii czas.

10% RABATU
P A S M A N T E R I A  K R E A T Y W N A

„KORONKOWA ROBOTA”

D . T .  H E T M A N
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W  dniu 2 sierpnia 2016 r. na terenach rekreacyjnych 
Spółdzielni Mieszkaniowej nad rzeką Łabuńką pod patro
natem Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka odby
ła się impreza rekreacyjna pn. „Wędrująca Estrada”. 
Organizatorem imprezy był Zamojski Dom Kultury, a  do 
współorganizacji imprezy włączyła się Spółdzielnia Miesz
kaniowa im. Waleriana Łukasińskiego, Zarząd Osiedle Jano
wice oraz Zarząd Osiedla Orzeszkowej i Reymonta. 

W  trakcie imprezy przeprowadzono warsztaty cyrko
we, plastyczne i  muzyczne. Rozegrano gościnnie mecz 
piłki nożnej z udziałem piłkarzy z Klubu Sportowego Het
man Zamość oraz dzieci i młodzieży z Osiedlowego Klubu 
Sportowego, działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Uwieńczeniem imprezy był występ zespołu muzycznego 
„Vegas”.

XX Piknik Rodzinny
W ostatnią niedzielę sierpnia 2016 r. na terenach rekreacyj
nych nad rzeką Łabuńką odbył się Jubileuszowy XX Piknik 
Rodzinny. Organizatorem pikniku była Spółdzielnia Miesz
kaniowa im. Waleriana Łukasińskiego. 

Impreza odbyła się dzięki życzliwości i zaangażowaniu 
wielu sponsorów, którzy przekazali swoje środki finansowe 
i rzeczowe. Piknik Rodzinny z roku na rok cieszy się coraz 
większym powodzeniem i na stałe wpisał się do kalenda
rza imprez organizowanych przez Spółdzielnię. Tradycyjnie 
piknik rozpoczęliśmy blokiem imprez dla dzieci. Najmłod
szą publiczność bawili rówieśnicy z zespołów muzycznych 
i tanecznych reprezentujących Młodzieżowy Dom Kultury 
oraz Szkołę Muzyczną Yamaha. W trakcie pikniku rozstrzy
gnięto i  podsumowano konkurs na „Najładniejszy balkon 
i ogródek przyblokowy”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W  godzinach wieczor
nych wystąpił zespół muzyczny Szalom Chełm z  muzyką 
klezmerską, który bardzo ciepło został przyjęty przez za
mojską publiczność. 

Oprócz występów artystycznych podczas tegoroczne
go pikniku odbył się również finał konkursu „Miss Kroniki 
Tygodnia” . Tytuł najpiękniejszej zdaniem czytelników pi
sma zdobyła Justyna Różańska. Gwiazdą XX Pikniku Ro
dzinnego był Iwan Komarenko z  towarzyszącym mu ze
społem. Pośród bogatego repertuaru wykonanego przez 
piosenkarza nie zabrakło także znanego przeboju oczeki
wanego przez publiczność „Jej czarne oczy”. Na jego wy
stęp przybyli nie tylko mieszkańcy spółdzielczych osiedli, 
ale także mieszkańcy miasta Zamość i okolic. Imprezę pro
wadził Łukasz Kot, który doskonale sprawdził się po raz ko
lejny w roli konferansjera. 

Jubileuszowy XX Piknik Rodzinny zakończyliśmy wido
wiskowym pokazem sztucznych ogni. 

W  imieniu organizatorów pikniku składamy podzięko
wania niżej wymienionym firmom i osobom prywatnym za 
wsparcie udzielone na organizację pikniku:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 3Play Sp. z o.o., 
Veolia Wschód Sp. z  o.o., Multimedia Polska SA, Dryvit Sp. 
z o.o., Drukarnia ATTYLA, Serwis AGD MASKET Piotr Poznań
ski, Basf Polska Sp.z o.o., Usługi BudowlanoDrogowe ZAM
BRUK Zenon Kokoszka, DOMEX ZRB Janusz Pach, Derkom 
Sp. j., PKO Bank Polski S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpie
czeń SA, Adam Radko, Marek Radko Armex, Zarząd Osiedla 
OrzeszkowejReymonta, Zakład Usług RemontowoBudow
lanych Franciszek Jachtoma, Zakład Usług Wielobranżowych 
Wielbud Grażyna i  Grzegorz Krzaczkowscy, KomInstal Za
kład UsługowoHandlowy Wiktor Piędzio, Drogmost Zakład 
BudowlanoTransportowy Wiesław Michalski, Dariusz Zbyryt 
Farbacol Nord, Stanisław Zyga Przedsiębiorstwo Wielobran
żowe Hydromet, Grzegorz Piskor Usługi Szewskie, Przedsie
biorstwo ProdukcyjnoHandlowe ELMAX, Hurtownia Elek
tryczna KWANT, Janina Kostrubała Fenix Sklep Spożywczy, 
Anna i Andrzej Załęccy AZET Spółka Jawna. 

wydarzeń kulturalnych z 2016 r.
Przegląd
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Spotkania z cyklu „Ciekawy Człowiek”
W dniu 5.10.2016 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzesz
kowej 28 odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsu
menta Panią Katarzyną Mazur.

Podczas spotkania poinformowała zebranych z  jakimi 
sprawami najczęściej zwracają się petenci oraz na co nale
ży zwracać uwagę podczas zakupu towarów i usług.

Kolejne spotkanie dla mieszkańców z  cyklu „Ciekawy 
Człowiek” odbyło się w dniu 7.12.2016 r. 

Gościem spotkania była Pani Anna Gradziuk Koor
dynator ds. Transplantacji.

Mikołajki dla dzieci
W dniu 9.12.2016 r. w świetlicy 
osiedlowej przy ul. Orzeszkowej 
28 odbyła się mikołajkowa za
bawa dla dzieci. Organizatorem 
była Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Waleriana Łukasińskiego 
oraz Zamojski Uniwersytet Trze
ciego Wieku. Podczas wspólnej 

zabawy dzieci aktywnie uczestniczyły w  przedstawieniu 
J. Brzechwy p.t. „Rzepka”, w wykonaniu seniorów z Zamoj
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie zabrakło także 
licznych konkursów plastycznych, muzycznych i  sporto
wych. Zawody sportowe przeprowadził instruktor ds. spor
tu Pan Radosław Kołodziejczuk. Ogromną radość dzieciom 
sprawił Mikołaj, który przybył z workiem prezentów.

Pielęgnuj piękno natury
Jak wiemy natura daje nam piękno i  inspiracje. Dlaczego 
krzewy i  drzewa?, bo wzbogacają środowisko naturalne, 
oczyszczają powietrze, zapewniają życie roślinom, zwie
rzętom i ludziom. Pielęgnuj z nami piękno natury i posadź 
własne drzewo w wybranym regionie. „Pozwól rosnąć swo
im marzeniom” tak brzmi hasło firmy Oriflame z okazji jubi
leuszu 25lecia powstania firmy. Nadrzędnym celem firmy 
jest spełnianie marzeń innych ludzi, każdego dnia. Akcję 
pilotowała Pani Renata Grulach zamościanka, była miesz
kanka Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasiń
skiego, która kierując się lokalnym patriotyzmem wybrała 

naszą Spółdzielnię. Nowo utworzony klomb powstał na 
osiedlu Planty. Zarząd Spółdzielni w imieniu własnym oraz 
mieszkańców tego osiedla składa Sponsorowi serdeczne 
podziękowania. 

Świąteczna paczka
Tradycyjnie każdego roku, w  okresie Świąt Bożego Naro
dzenia, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łuka
sińskiego jest organizatorem akcji świątecznej paczki dla 
mieszkańców Spółdzielni. Do akcji włączyli się ludzie, któ
rym los najuboższych nie jest obojętny. Za przekazane na 
ten cel artykuły spożywcze składamy podziękowania nw.:

   Piekarnia Kucharscy S.C., ul. Piłsudskiego 29, a Zamość
   Zygmunt Sikora S.J., ul. Ogrodowa, Zamość
   Dariusz Otrocki ul. Orzeszkowej 28, Zamość
   Zakład Mięsny „Wierzejki” Sp. J., Płudy 21, Trzebieszów 
   PHU Lotus Delikatesy Centrum, ul. Piłsudskiego 8, Zamość
   Piekarnia Łepik – Kazimiera Łepik, Robert Łepik S.J., 

ul. Robotnicza, Zamość
   Feniks S.C. Sklep SpożywczoPrzemysłowy, Janina Ko

strubała, ul. Wiejska, Zamość
   Barela Sp. z  o.o., Hieronim Wrębiak, Szarowola, Toma

szów Lubelski

Pokoleniowy wieczór kolęd
Zapraszamy na kolejne spotkanie z kolędą, które odbędzie 
się w dniu 4 stycznia 2017 r. o godz. 16ºº w świetlicy przy ul. 
Orzeszkowej 28. Znów zabrzmią piękne kolędy i pastorałki 
w wykonaniu małych i dorosłych wykonawców. Na spotka
nie zostały zaproszone dziecięce i  młodzieżowe zespoły 
muzyczne ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD, Bursy Międzyszkolnej Nr 1, 
Bursy Międzyszkolnej Nr 2, Kluby Seniora „U  Waleriana” 
i „Pogodnej Jesieni” działające przy Spółdzielni Mieszkanio
wej oraz chór Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Organizowane spotkanie ma na celu integrację międzypo
koleniową oraz kultywowanie pięknej tradycji związanej 
z  obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Oczekujemy, że 
jak co roku do wspólnego kolędowania włączą się również 
przybyli na spotkanie mieszkańcy naszych osiedli, których 
serdecznie zapraszamy. 

Wkrótce jubileusz
Rok 2018 będzie rokiem szczególnym dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego i  mieszkań
ców, ponieważ w tym roku przypada jubileusz 60lecia po
wstania Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Obchody jubileuszu rozpoczniemy już w  2017 r. Z  tej 
okazji odbędą się różne przedsięwzięcia kulturalne, o któ
rych na bieżąco będziemy Państwa informować. Ogłoszo
ne zostaną również konkursy: plastyczny i  fotograficzny 
pod nazwą „Spółdzielnia wczoraj i  dziś”. Szczegółowe in
formacje związane z  ww. konkursami zostaną podane na 
stronie internetowej Spółdzielni oraz w kolejnym wydaniu 
magazynu „Nasz Dom”.
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Gwiazda XX Pikniku Rodzinnego Iwan Komarenko z towarzyszącym mu zespołem


