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Pochłonięci przedświąteczną gorączką zakupów i przy-
gotowań nie kryjemy radości, że już za kilka dni zasiądzie-
my do wigilijnego stołu w gronie najbliższych nam osób. 
Dla większości z nas będzie to wyjątkowa chwila przepeł-
niona miłością oraz spełnieniem. Otrzymamy cudowne 
prezenty ciesząc się z radości obdarowanych przez nas 
osób. Przy akompaniamencie wspaniałych kolęd będziemy 
delektować się przygotowanymi wcześniej smakowitościa-
mi dzieląc swoje szczęście z bliskimi. 

Zatrzymując się na chwilę w tym szaleńczym biegu mo-
żemy zauważyć, że nie każdy jest radosny. Na niektórych 

twarzach nie zobaczymy uśmiechu, a raczej zadumę i smu-
tek, których przyczyną jest doskwierająca szczególnie w ta-
kich chwilach samotność. Właśnie wtedy powinniśmy takie 
osoby obdarować uśmiechem, a nawet pozdrowić życząc 
pomimo przeciwności losu zdrowych i  pogodnych świąt. 
Może nasze słowa i okazane zainteresowanie wleją trochę 
ciepła w schładzane ludzką obojętnością serce.

Zatrzymując się ponownie być może dostrzeżemy twa-
rze, na których rysować się będzie niechęć, a nawet wrogość. 
O takie emocje nie trudno w czasach, gdy na każdym kro-
ku podkreślane jest wszystko to, co nas dzieli. Gdy globalne 

Przedświąteczna refleksja
Zamość, grudzień 2015 r.
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problemy przenoszone są do naszego codziennego życia, 
w coraz większym stopniu dzieląc społeczeństwo. Towarzy-
szące takiemu zjawisku negatywne emocje mają wpływ na 
pogorszenie relacji międzyludzkich, przyczyniając się do po-
wstawania sporów, a w konsekwencji konfliktów. 

Właśnie z tego powodu nie możemy zapominać, że ży-
jąc obok siebie jesteśmy jedną wielką rodziną, którą łączy 
przynależność społeczna i kulturowa. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, abyśmy  wyrażali swoje racje, poglądy i przeko-
nania w atmosferze tolerancji i zrozumienia. Powinniśmy 
poszukiwać tego, co nas łączy a nie dzieli, ponieważ tylko 
w taki sposób nasze życie stanie się spokojne i szczęśliwe.

Ma to ogromne znaczenie szczególnie w relacjach są-
siedzkich, ponieważ dotyczy to osób żyjących obok siebie, 
często przez ścianę. Niestety zdarzają się przypadki nie-
porozumień wynikających z różnych potrzeb i oczekiwań, 
jednak nie muszą być one od razu przyczyną konfliktów 
trwających często latami. Wystarczy, że sąsiedzkie spory 
będziemy rozstrzygać dążąc do ugody. Że  spokojnie wy-
słuchamy stanowiska drugiej strony analizując, czy przy-
padkiem w jakimś stopniu nie jest ono słuszne. Prezentując 
własne racje i przekonania nie zamykajmy się na potrzeby 
innych osób. Przecież wszyscy mamy równe prawa, a oso-

bom słabym, często pozostającym w mniejszości tym bar-
dziej należy się wsparcie i pomoc. 

Pamiętajmy o tym np. podpisując petycję opowiadają-
cą się za likwidacją ławki, z której korzysta wprawdzie jed-
na, ale dotknięta niepełnosprawnością osoba. Miejmy to na 
uwadze protestując przeciwko przecince drzewa, którego 
konary ograniczają dopływ dziennego światła do  miesz-
kania chorej, przykutej do łóżka osoby. Nie zapominajmy 
o tym skarżąc się na hałas dochodzący z placu zabaw, na 
którym bawiły się kiedyś nasze dzieci, a być może w przy-
szłości bawić się będą również nasze wnuki.

Wracając do przedświątecznej atmosfery pomyślmy, że 
to dobry czas na podanie komuś dłoni w geście zgody i po-
koju. Możemy tego dokonać składając świąteczne życzenia 
osobie, z którą dawno przestaliśmy rozmawiać. Być może 
ten ciepły i szczery gest stanie się pierwszym krokiem 
w budowaniu nowych relacji opartych najpierw na toleran-
cji, a w przyszłości może nawet przyjaźni. Poczujmy taką 
potrzebę i zróbmy to wierząc w trafność starych polskich 
przysłów. Jedno z najmądrzejszych z nich słusznie głosi, że 
zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Krzysztof Krzysztoń

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego przy współudziale sponsorów po raz kolejny była orga-
nizatorem „świątecznej paczki”. Dzięki życzliwości sponsorów, którzy włączyli się do tej szlachetnej akcji, mogliśmy 
obdarować 32 rodziny z naszych spółdzielczych osiedli, przekazując artykuły spożywcze.
Korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania niżej wymienionym darczyńcom:

   Masarnia Zygmunt Sikora Spółka Jawna
   Piekarnia Kucharscy Spółka Cywilna
   Dariusz Otrocki
   Feniks Spółka Cywilna, 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

   Piekarnia Łepik – Kazimiera Łepik, Robert Łepik 
Spółka Jawna

   PHU Lotus „Delikatesy Centrum” 
   Barela Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością
   Zakład Mięsny „Wierzejki” Spółka Jawna

Świąteczna paczka
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Święta Bożego Narodzenia mojego dzieciństwa
Każde święto w naszej rodzinie obchodzone było uro-

czyście, z zachowaniem tradycji przodków. Boże Narodzenie 
było jednak wyjątkowe. Przygotowania do Wigilii i zaangażo-
wanie w nie wszystkich członków rodziny, tworzyły w domu 
atmosferę oczekiwania na narodziny Kogoś Wyjątkowego!

Pierwsze Święta, które zapamiętałam to te, kiedy mia-
łam 5 lat. Wcześniejsze – czas „ rozmył” w mej pamięci.

Do Świąt nasza liczna rodzina – było nas w sumie z dziad-
kami i rodzeństwem mojej mamy 10 osób – przygotowywa-
ła się kilka tygodni. Do mnie – jednego dziecka wśród doro-
słych – należało wykonywanie ozdób z kolorowego papieru 
na choinkę. Czekałam na nią i cieszyłam się, gdy dziadek Jó-
zef przynosił drzewko do izby. Lubiłam jej żywiczny zapach 
i ubieranie. Zawsze było to w dzień wigilijny. Mieszkałam we 
wsi Wychody, położonej za lotniskiem w Mokrem. W Wigilię, 
kilka godzin przed wieczerzą zwaną u nas pośnikiem, cho-
dziłam z dziadkiem do stodoły po „króla” i siano. Wcześniej 
dziadek sam przynosił słomę do kuchni i rozrzucał ją grubą 
warstwę po podłodze. W stodole przyglądałam się z rado-
ścią, jak dziadek robił z dużego snopa żyta mniejszy snopek, 
w trzech miejscach związany przewrósłami. Moim zadaniem 
było wnieść go uroczyście do domu i postawić w kącie izby. 
Dziadek, idąc ze mną, wniósł wiązkę siana i dzwonił dzwon-
kiem, aby wszyscy wiedzieli, że nadchodzimy.

Wchodząc do domu dziadek Józef do wszystkich kie-
rował te słowa: „Na szczęście, na zdrowie ze Świętą Wigilią! 
Byśmy ten rok przeżyli, a drugiego lepszego doczekali!” Tak 
mój dziadek składał wszystkim życzenia świąteczne. Pa-
miętam te słowa do dziś. Potem układał siano pod choinką.

Jego zapach i zapach zielonego drzewka stwarzał wśród 
nas niepowtarzalny nastrój. Patrzyłam na mojego „króla” 

i żal mi było, że nie będzie tam zawsze. Na Trzech Króli dzia-
dek wynosił go z domu i dawał do zjedzenia bydłu. Do Wi-
gilii zasiadaliśmy z pierwszą gwiazdką. Pod obrusem leżało 
sianko, na stole jedno dodatkowe nakrycie dla niespodzie-
wanego gościa. Zerkałam na nie przez wszystkie Wigilie 
mojego dzieciństwa, ale nigdy się nie pojawił. Wszystkie 
dania, zgodnie z tradycją, były postne. I tak jest do dziś. 
Najpierw barszcz czerwony z uszkami, potem karp smażo-
ny, pierogi z kapustą i grzybami, racuchy z jabłkami, kutia... 
Już w czasie Wigilii śpiewaliśmy kolędy. A że było nas sporo, 
dość głośno nam to wychodziło – mały domowy chór. Po 
Wigilii wszyscy domownicy brali spod choinki siano, ubrani 
ciepło szli za stodołę, gdzie rosły drzewa owocowe. Każdy 
wybierał sobie jedno i obwiązywał sianem, jakby obrączką, 
by dobrze rodziło w następnym roku. Potem znowu śpie-
waliśmy kolędy i kładliśmy się spać. Boże Narodzenie było 
w naszym domu wielkim świętem. Dziadek nie pozwalał 
nam nic robić w tym dniu. Spędzaliśmy ten czas we wła-
snym gronie. Spożywaliśmy trzy posiłki i znowu śpiewali-
śmy kolędy. Dopiero na Św. Szczepana można było iść do 
sąsiadów. Dzieci w wieku od 7 do 15 lat chodziły po wsi 
z szopką lub gwiazdą, pukając do drzwi domów i składa-
li gospodarzom życzenia, śpiewali im kolędy i obsypywali 
owsem. Ponoć „na szczęście”! Dostawały za to ciastka pie-
czone przez gospodynie. W tym dniu wynosiło się słomę 
z kuchni i resztę siana spod choinki. Z łezką w oku wspomi-
nam Boże Narodzenie mojego dzieciństwa. 

Nigdy w dorosłym życiu już tak magiczne nie były. Były 
też piękne, ale już zupełnie inne. 

 Zdzisława Radecka – Klub Seniora „Pogodnej Jesieni”

Mienie ogólne Spółdzielni stanowią wszystkie nieru-
chomości, budowle i inne urządzenia, będące własnością 
Spółdzielni. W jego skład wchodzą między innymi obiekty 
handlowo-usługowe, budynki mieszkalne, w których istnie-
ją lokale użytkowe, ściany szczytowe budynków przezna-
czone pod wynajem, tereny, na których usytuowane są obce 
obiekty handlowe oraz tereny przeznaczone pod reklamę. 

Gospodarowanie mieniem ma duże znaczenie dla funk-
cjonowania Spółdzielni w ujęciu całościowym. Podporząd-
kowane jest ono efektywnemu wykorzystaniu lokali użytko-
wych i powierzchni handlowych dla realizacji celów polityki 
Spółdzielni, co z kolei związane jest z zaspokajaniem bieżą-
cych i przyszłych potrzeb mieszkańców Spółdzielni.

Na rynku nieruchomości handlowych od dłuższego cza-
su zauważa się rosnącą konkurencję nowoczesnych centrów 
handlowych w stosunku do istniejących obiektów handlo-
wo-usługowych, często o niższym standardzie technicznym. 
Rosnąca podaż nowych obiektów wpływa na zmniejszenie 
zainteresowania obiektami spółdzielczymi. Konsekwencją 
tych zjawisk rynkowych jest konieczność weryfikowania sta-
wek czynszu za wynajmowane lokale użytkowe. To z kolei 

przy stałych kosztach prowadzi do zmniejszenia przycho-
dów, a ostatecznie wpływa na osiągnięcie przez Spółdzielnię 
niższego wyniku ekonomicznego w skali roku.

Pomimo podejmowanych działań promocyjnych 
w postaci ogłoszeń o wolnych lokalach i powierzchniach, 
umieszczanych w lokalnej prasie, na stronie interneto-
wej Spółdzielni oraz na nieruchomościowych portalach 
ogólnopolskich, zauważalny jest spadek zainteresowania 
wynajmem naszych lokali użytkowych. Jednakże mimo 
zmieniających się trendów na rynku nieruchomości i ocze-
kiwań konsumentów, wynajmowane lokale użytkowe 
i tereny spółdzielcze pozostają w dalszym ciągu docho-
dowe, a część środków finansowych jest przeznaczana na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji Spółdzielni, posiadają-
cych lokale mieszkalne. Tak więc przychody z lokali użytko-
wych, terenów i reklam to również wymierne korzyści dla 
mieszkańców, posiadających członkostwo w Spółdzielni. 
Działania Zarządu Spółdzielni zmierzają do osiągania opty-
malnych efektów finansowych, wpływających na bieżącą 
kondycję Spółdzielni i jej członków.

Halina Bednarz-Puszka

Efektywność gospodarowania mieniem Spółdzielni
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Koniec roku to czas podsumowań i planów na kolejny 
rok. Oceniamy to co udało się zrobić, pomalowana klatka 
schodowa, nowa ławka, stary i zbyt mały parking. Chciałoby 
się więcej i lepiej. Chcemy aby nasze osiedla, bloki i mieszka-
nia były estetyczne w lepszym stanie technicznym, aby nasze 
opłaty wnoszone do Spółdzielni były efektywnie wykorzy-
stywane i jednocześnie były możliwie jak najniższe. Jednak 
ponoszone koszty nie zawsze zależą od Spółdzielni. Wynikają 
w większości z umów z usługodawcą zewnętrznym, decyzji 
właściwych organów państwo-
wych lub samorządowych oraz 
kosztów własnych związanych 
z utrzymaniem i eksploatacją 
nieruchomości. Praca służb 
technicznych w spółdzielni jest 
oceniana na bieżąco. Słyszymy 
słowa krytyki ale też i pochwa-
ły. Dlatego też plany na następ-
ny rok układane są w oparciu 
o sugestie naszych mieszkań-
ców i informacje napływające 
z rynku gospodarczego. W dniu 
24.11.2015 r. Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego przyjęła 
założenia do planu finansowo-gospodarczego na rok 2016. 
W oparciu o nie opracowujemy plan finansowo-gospodarczy 
z podziałem na poszczególne nieruchomości. Podstawą do 
opracowania planu są przewidywane wyniki na poszczegól-
nych nieruchomościach na koniec 2015 r. Z przeprowadzo-
nych analiz wynika, że osiągane przychody z mienia Spół-
dzielni (wynajmu lokali użytkowych) są niższe niż w latach 
poprzednich. Sytuacja na rynku nieruchomości handlowych 

od dłuższego czasu wykazuje dominację centrów handlo-
wych nad mniejszymi pawilonami handlowo-usługowymi. 
Konsekwencją powyższego zjawiska jest mniejsze zainte-
resowanie spółdzielczymi ofertami wynajmu a tym samym 
spadająca liczba wynajmowanych powierzchni handlowych 
oraz konieczność obniżania stawek za eksploatację wynaj-
mowanych lokali. To z kolei przy stałych kosztach prowadzi 
do zmniejszenia przychodów a ostatecznie wpływa na ge-
nerowanie niższego wyniku na koniec roku. Niższy wynik 
oznacza mniejsze „dofinansowanie” dla członków Spółdzielni 

do utrzymania mieszkania. Niższy 
wynik z pozostałej działalno-
ści Spółdzielni oznacza wpro-
wadzenie wyższych opłat dla 
mieszkańców. Wszyscy ob-
serwujemy wzrost kosztów 
utrzymania. Po szczegółowej 
analizie wiemy już, że Spół-
dzielnia musi zwiększyć zaliczki 
wnoszone na pokrycie kosztów 
utrzymania zasobów (w nie-
których nieruchomościach) od 
miesiąca maja 2016 r. Szacuje-

my, że podwyżka wyniesie od 0,10 zł/m2 do 0,15 zł/m2 po-
wierzchni użytkowej miesięcznie. W przypadku mieszkania 
o powierzchni 50 m2 wyniesie 5 zł lub 7,50 zł w przypadku 
gdy podwyżka wyniesie 0,15 zł/m2. Wysokość podwyżki 
uzależniona będzie od planowanych kosztów i przychodów. 
Ostanie podwyżki w niektórych nieruchomościach były 
wprowadzone w 2008 r., od tego okresu koszty utrzymania 
nieruchomości niestety znacznie wzrosły.

Stanisława Dziaduszek

Znowu podwyżki... a kiedy była ostatnia?

Boże Narodzenie dla ludzi pielęgnujących polską kultu-
rę to czas rodzinnych świąt – z choinką, wigilią i pasterką. 
Gdy w najdłuższą z nocy – noc wigilijną rozjaśnią gwiazdy 
nadziei, składamy sobie życzenia i powinszowania. Śpiewa-
my kolędy, z których płynie najczystsza poezja. Jej proste 
słowa i melodia budzą wspomnienia z czasów szczęśliwe-
go dzieciństwa. Nie wstydźmy się wtedy łez i rozczulenia. 
Cieszmy się bliskością naszych serc i wzajemnej życzliwo-
ści. Nasze doznania wigilijne osadzone są w pejzażu zimy, 
drzew obsypanych śniegiem i wonnych gałęzi świerko-
wych. Wspólnie, przy zieleni choinkowych igieł oczeku-
jemy blasku Pierwszej Gwiazdki zwiastującej przyjście na 

świat Zbawiciela. Pamiętajmy, aby przy rodzinnym, wigilij-
nym stole zawsze było dodatkowe miejsce dla przybysza. 
Biały chleb pokoju – opłatek zachowajmy także dla tych, 
którzy zasiądą jak my do wigilijnej wieczerzy, pod gwiazda-
mi wigilijnej nocy.

Niech zamilknie wtedy zgiełk codzienności, niech spo-
wolnieje tempo życia, niech jednoczą się serca i myśli gdy 
Bóg się rodzi i moc truchleje. Niech trwa prawdziwe święto, 
które jest dniem rodzinnego zbliżenia się, wzajemnego od-
puszczenia win, jest prawdziwą lekcją miłości. Pamiętajmy 
o tym, że Boże Narodzenie to Święto Nowego Życia. Rado-
sne słowa kolęd niosą w swej treści nadzieję, że narodzone 

Słowo o Wigilii Bożego Narodzenia
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Spalanie śmieci
Zrobiło się zimno, a w naszych mieszkaniach co pewien 

czas wyczuwalny jest duszący zapach dymu będącego wy-
nikiem spalania śmieci. Dzieje się tak szczególnie podczas 
niskich temperatur i bezwietrznej pogody, gdy przydomo-
we piece spalają wszystko, co tylko da się do nich wrzucić. 
Oczywiście nie każdy właściciel domu jednorodzinnego 
tak postępuje, ale wystarczy kilku tzw. trucicieli, aby do 
naszych mieszkań razem ze świeżym powietrzem zaczął 
napływać toksyczny dym. 

Takie duszące i cuchnące powietrze nie zachęca rów-
nież do spacerów, a przecież przebywanie na świeżym po-
wietrzu powinno być dla nas synonimem zdrowego trybu 
życia.

Przypomnę, że na terenie naszego kraju obowiązuje usta-
wowy zakaz spalania śmieci w miejscach do tego nie przezna-
czonych. W myśl art. 71 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady 
poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega 
karze aresztu lub grzywny”. Za palenie odpadów grozi grzyw-
na nawet do 5 tysięcy złotych oraz areszt do 30 dni.

Jak widzimy, a raczej czujemy, nawet tak wysokie kary 
nie odstraszają palaczy śmieci, dlatego z zadowoleniem 
przyjąłem informację o dużym zainteresowaniu władz na-
szego miasta tym problemem. Organizowane akcje propa-
gandowo-szkoleniowe już na poziomie przedszkoli, a także 
zapowiadana przez rzecznika Prezydenta Miasta Zamość 
pomoc finansowa przy wymianie nieefektywnych syste-
mów grzewczych napawa optymizmem i wiarą w poprawę 
jakości naszego powietrza. Jak wynika z raportu o stanie 
środowiska województwa lubelskiego za 2014 r., przygo-
towanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Lublinie w okresie zimowym na terenie miasta Za-
mościa poziom stężenia szkodliwych pyłów jest wyższy od 
poziomu dopuszczalnego.

Tym bardziej należy popierać działania zamojskich 
Strażników Miejskich, którzy w ostatnim okresie przepro-
wadzali liczne kontrole posesji, na których zgłaszane było 
podejrzenie spalania śmieci w piecach. Jestem przekonany, 
że ewentualne mandaty, a przede wszystkim same ostrze-
żenia kierowane za pośrednictwem mediów pod adresem 
palaczy śmieci odniosły pozytywny skutek.

Korzystając z okazji chciałbym zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden istotny aspekt niezbędny w  walce o poprawę 
jakości naszego powietrza, a w konsekwencji naszego 

w ubogiej, betlejemskiej stajence wśród zwierząt Dziecię 
przyniesie pokój i miłość dla wszystkich ludzi, Ojczyzny 
i Świata. 

Wzorzec tych tęsknot znaleźć można w wierszu Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Więc już nie teraz, ale wiosną albo latem,
Nie sankami do domu, nie pod białe strzechy!
Raz jeszcze ten zamglony podzielmy opłatek,
Z uporem powtarzając coroczne pociechy...

 Małgorzata Bender

zdrowia i życia. Mam  na  myśli społeczny obowiązek włą-
czenia się w działania władz naszego miasta i służb porząd-
kowych, poprzez informowanie o wszystkich zauważonych 
w tym zakresie nieprawidłowościach. Z oburzeniem czyta-
łem komentarze na portalach informacyjnych i społeczno-
ściowych, które apel strażników miejskich, wzywający do 
zgłaszania podejrzeń spalania śmieci, utożsamiały z pro-
pagowaniem donosicielstwa. Z całą stanowczością twier-
dzę, że reagowanie na przypadki łamania prawa, których 
konsekwencją jest pogorszenie naszego zdrowia i życia 
jest nie tylko naszym prawem, ale przede wszystkim obo-
wiązkiem.

Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to powinien w pierwszej 
kolejności zapoznać się ze skutkami spalania śmieci w pie-
cach zupełnie do tego nie przystosowanych. Moim zda-
niem takie zachowanie jest przejawem zacofania, a nawet 
głupoty, ponieważ największe stężenie trujących substan-
cji powodujących choroby górnych dróg oddechowych, 
nosa, zatok, gardła i krtani, a także choroby trzustki, wą-
troby i nerek, odnotowuje się w okolicach miejsca ich spa-
lania. Szczególnie wrażliwe na  działanie toksyn są młode 
organizmy, dlatego bezmyślność człowieka spalającego 
śmieci przynosi najwięcej szkód dzieciom. Nie rozumiem, 
jak w takim przypadku można przejść obojętnie obok 
domu z którego komina wydobywają się kłęby trujących 
substancji, będących wynikiem spalania: tworzyw sztucz-
nych, foliowych opakowań, impregnowanego lub lakie-
rowanego drewna, starych szmat, butów, a nawet gumy. 
Musimy być świadomi, że obserwowany przez nas dym 
zawiera: dioksyny i  furan, tlenki siarki, węgla, azotu oraz 
metale ciężkie. Trudno w to uwierzyć, ale spalając zaledwie 
jeden kilogram odpadów z polichlorku winylu czyli popu-
larnego PCV uwalniamy do atmosfery 280 litrów chlorowo-
doru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. 
Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej zawartej 
w butach, odzieży i meblach, do powietrza przedostaje się 
aż 50 litrów cyjanowodoru, który w połączeniu z wodą two-
rzy kwas pruski.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawione informacje są 
przerażające, ale musi być jakieś wytłumaczenie na rosną-
cą z każdym rokiem ilość przypadków chorób nowotworo-
wych, które nie biorą się z niczego. Warto o tym pamiętać 
oceniając i komentując działania osób, które ustalając prze-
pisy prawa, a następnie zmuszając do jego bezwzględnego 
egzekwowania działają przede wszystkim w naszym inte-
resie.

Krzysztof Krzysztoń
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WIETRZENIE MIESZKANIA ZIMĄ 
POWODUJE ZNACZNE WYCHŁODZENIE 
POMIESZCZEŃ I STRATY ENERGII CIEPLNEJ. 
JEST JEDNAK POTRZEBNE, BY POWIETRZE 
W MIESZKANIU BYŁO DLA NAS ZDROWE.

Zimą nie warto rezygnować w otwierania okien 
w mieszkaniu. Tym bardziej, że nowoczesna stolarka jest 
coraz szczelniejsza, co dodatkowo utrudnia wymianę po-
wietrza w pomieszczeniach. Jeśli zimą otwieramy okno, by 
wywietrzyć pomieszczenie, najlepiej otworzyć je szeroko 
i na krótki okres czasu. Najgorsze, co możemy zrobić, to 
podkręcić ogrzewanie i uchylić okno na stałe.

Pamiętajmy, że codzienne czynności, takie jak susze-
nie prania, gotowanie, powodują powstawanie wilgoci 
we wnętrzach. A dodatkowo podczas gotowania mogą 
powstawać nieprzyjemne 
zapachy. Radzimy, jak za-
dbać o świeże powietrze 
w mieszkaniu.

Skutki występowania 
niebezpiecznych 
związków 
w powietrzu
Naukowcy biją na alarm. Ich 
zdaniem powietrze w na-
szym domach i mieszkaniach 
jest bardziej zanieczyszczo-
ne, niż te na zewnątrz (szcze-
gólnie w przypadku kuch-
ni). Zimą, gdy na dworze są 
ujemne temperatury, okna 
w mieszkaniach otwiera-
my rzadziej. Dlatego jakość 
powietrza, którym oddy-
chamy, bardzo się obniża. 
Pojawiają się również nie-
przyjemne zapachy.

Zła cyrkulacja powie-
trza powoduje, że w po-
mieszczeniu gromadzą się 
niebezpieczne dla naszego 
zdrowia zanieczyszczenia. 
Należą do nich m.in.: dwu-
tlenek węgla, kurz, zarod-
niki pleśni. Długotrwałe 
przebywanie w pomiesz-
czeniach, które nie są do-
statecznie wietrzone może 
powodować senność, bóle 

i zawroty głowy, osłabienie, podrażnienia oczu i dróg od-
dechowych.

Zamknij drzwi, otwórz okno w pomieszczeniu
Nie unikajmy wietrzenia pomieszczeń. Jest ono koniecz-
ne dla wymiany zużytego powietrza na świeże. Aby prze-
wietrzyć mieszkanie i stracić jak najmniej ciepła, najlepiej 
na 5-10 minut przed otwarciem okna zamknąć zawory ter-
mostatyczne przy grzejnikach. W trakcie wietrzenia okna 
powinny być otwarte na oścież, a drzwi do pomieszczenia 
zamknięte. Tylko taki sposób zapewni nam pełną wymianę 
powietrza i jednocześnie nie spowoduje utraty ciepła, któ-
re zmagazynowane jest w ścianach pokoju i meblach.

Nie należy uchylać okien na długi czas. Efekt takiego 
wietrzenia nie zadowoli nas – wyziębimy ściany i wypo-
sażenie, które są znakomitym akumulatorem ciepła. Na-

grzanie tak wywietrzonego 
pomieszczenia wymagać 
będzie dostarczenia znacz-
nie większej ilości ciepła. 
Dodatkowo, przez długo 
otwarte okno może napa-
dać śnieg lub deszcz, co 
spowoduje niszczenie ścian 
lub podłóg. 

Warto zadbać również 
o ładny zapach w miesz-
kaniu przy pomocy innych 
metod. Pamiętajmy jed-
nak, że popularne odświe-
żacze powietrza zawierają 
substancje szkodliwe dla 
zdrowia, takie jak freon. 
Lepszym zamiennikiem są 
naturalne zioła uprawiane 
w doniczkach, takie jak la-
wenda, tymianek, szałwia. 

By cieszyć się świeżym 
i zdrowym powietrzem, 
zadbajmy również o nasze 
kratki wentylacyjne. W żad-
nym razie nie należy ich za-
słaniać. 

Przedruk:

Autor: redakcja.regiodom

http://regiodom.pl/por-

tal/porady-domowe/

porzadki-i-eksploatacja/

jak-wietrzyc-mieszkanie-zima

Jak wietrzyć mieszkanie zimą
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W ostatnim okresie zauważamy w naszej Spółdzielni 
dość liczne awarie instalacji elektrycznych w mieszkaniach 
tzw. „braki światła”. Służby techniczne Spółdzielni wzywane 
są do ich usuwania o każdej porze dnia i nocy. Przybyły na 
miejsce awarii elektryk w  większości przypadków stwier-
dza, iż przyczyną tzw. „braku światła” w mieszkaniu jest 
spalony bezpiecznik przez niesprawne (uszkodzone) urzą-
dzenie eklektyczne, czy też niejednokrotnie zwarcie w ży-
randolu. Taką usterkę winien usunąć właściciel mieszkania 
we własnym zakresie, lub ponieść koszty w przypadku 
usuwania jej przez pracownika spółdzielni, wynika to z Re-
gulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu 
remontowego.

Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnię i właścicie-
la mieszkania dot. utrzymania we właściwym stanie tech-
nicznym lokalu mieszkalnego określa rozdział 4 w/w regu-
laminu, którego ust. 4.1 ustala zakres prac wykonywanych 
przez Spółdzielnię, a finansowanych z  funduszu remon-
towego. Szczegółowy wykaz robót wykonywanych przez 
Spółdzielnię na instalacjach elektrycznych określony jest 
w pkt. 12 tj.: naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej 
(bez osprzętu i wymiany bezpieczników). Natomiast ust 4.2 
cytowanego rozdziału zobowiązuje właścicieli mieszkań by 
we własnym zakresie i na własny koszt zadbali o wykonanie 
wszystkich napraw wewnątrz swoich lokali i pomieszczeń 
do nich przynależnych. Zgodnie z pkt. 4 do obowiązków 

właściciela mieszkania w zakresie instalacji elektrycznych 
należy: naprawa i wymiana osprzętu elektrycznego, wy-
miana bezpieczników instalacji elektrycznej i gniazd bez-
piecznikowych (bez wymiany przewodów).

Zwracamy uwagę, że wszelkie wezwania spółdzielczych 
służb do usuwania awarii, do których naprawy zobowiązani 
są właściciele mieszkań, generują nieuzasadnione koszty, 
które obciążają fundusz remontowy. W związku z powyż-
szym od 2016 r. zgodnie z w/w regulaminem mieszkańcy 
ponosić będą koszty związane z usuwaniem usterek przez 
pracowników spółdzielni, których przyczyną były awarie 
urządzeń zainstalowanych w mieszkaniach.

Jerzy Kość

Usterki elektryczne odpłatnie

Kanalizacyjny problem
Żyjemy w XXI wieku, w którym wydawałoby się, że 

wszyscy potrafimy korzystać z instalacji kanalizacyjnej 
oraz urządzeń sanitarnych zamontowanych w naszych 
mieszkaniach. To przekonanie jednak budzi wiele wątpli-
wości, szczególnie wtedy, kiedy otrzymujemy zgłoszenie 
o niedrożnej kanalizacji sanitarnej. Zdenerwowani wów-
czas mieszkańcy, obwiniają za te zdarzenia Spółdzielnię. 
Całą winę zrzucają na zły stan techniczny instalacji sani-
tarnej, nie biorąc pod uwagę, że przyczyną powstania nie-
drożności jest sposób użytkowania urządzeń i instalacji 
kanalizacyjnej przez nich samych. Pracownicy Spółdziel-
ni podczas udrażniania kanalizacji sanitarnej wyciągają 
naprawdę niezwykłe rzeczy np. stare szmaty, materiały 
higieniczne (pampersy, podpaski, wkładki, chusteczki na-
wilżające dla dzieci), gąbki do mycia – to tylko niektóre 
z przedmiotów, które zamiast na składowisko śmieci tra-
fiają do instalacji kanalizacyjnej w budynku. Kanalizacja 
sanitarna nie może być traktowana jako śmietnik na 
odpady. Coraz częściej nasi mieszkańcy traktują instalację 
kanalizacyjną jak składowisko odpadów, do którego moż-

na wrzucić dosłownie wszystko. Dlatego też z instalacji wy-
ławiane są również m.in. obierki z ziemniaków, ziemniaki, 
warzywa i owoce, a także wieczka do słoików, czy torebki 
foliowe. W ostatnich dwóch miesiącach problemy z nie-
drożną kanalizacją sanitarną spowodowaną niewłaściwym 
jej użytkowaniem nasiliły się w zasobach naszej Spółdziel-
ni. Zwracamy uwagę tym, którzy wrzucają odpady do ka-
nalizacji, że narażają się na dodatkowe koszty utrzymania 
kanalizacji w związku z koniecznością angażowania spe-
cjalistycznego sprzętu do czyszczenia. Niejednokrotnie 
w wyniku zapchania narażają swoich sąsiadów na zalanie 
mieszkań (łazienka, kuchnia, przedpokój) i piwnic.

Apelujemy do naszych mieszkańców: 
Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych resztek jedzenia 
(obierek z ziemniaków, ziemniaków, warzyw i owoców itp.) 
oraz nierozpuszczalnych materiałów (pampersów, podpa-
sek, chusteczek nawilżających, ręczników papierowych, 
ścierek, gąbek do mycia itp.). 

Justyna Pańczyk
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Coraz częściej podnoszony jest temat likwidacji zsy-
pów w średniowysokich budynkach wielorodzinnych, tzw. 
wieżowcach. Konieczność podjęcia dyskusji w tej sprawie 
związana jest ze  zmianami przepisów obowiązującego 
prawa, jak również wynika z oczekiwań części mieszkań-
ców opowiadających się za likwidacją zsypów. Przypomnę, 
że w naszej Spółdzielni posiadamy sześć tego typu „urzą-
dzeń” zamontowanych w trzech budynkach mieszkalnych 
Orzeszkowej 13, 17 i 22.

W minionej epoce zsypy symbolizowały wyższy stan-
dard mieszkania, jednak w praktyce okazały się poważ-
nym utrapieniem, zarówno dla zarządców nieruchomości, 
jak również samych mieszkańców. Osoby korzystające od 
wielu lat ze zsypów zdążyły się już do nich przyzwyczaić 
i trudno nie zgodzić się z argumentem, że ich istnienie to 
dla mieszkańców duża wygoda. Jest to jednak jedyna zale-
ta zsypów, która powoli zaczyna tracić na znaczeniu wobec 
coraz mocniejszych argumentów przemawiających za ich 
likwidacją.

Funkcjonuje pogląd, że istnienie zsypów stanowi po-
ważną przeszkodę w realizacji zapisów tzw. ustawy śmie-
ciowej. Mam tu na myśli istotne utrudnienia w skutecznej 
segregacji odpadów, ponieważ w pomieszczeniach wypo-
sażonych w szuflady zsypowe nie ma pojemników na su-
rowce wtórne. Taki stan nie zachęca do segregacji śmieci, 
której brak może w przyszłości generować dodatkowe, 
wyższe koszty. Przypomnę, że cena odbioru śmieci niepo-
segregowanych jest znacząco wyższa od ceny wnoszonej 
za odbiór odpadów posegregowanych. Wskazane utrud-
nienia były głównym powodem likwidacji zsypów w wielu 
spółdzielniach i wspólnotach na terenie całego kraju. Kolej-
nym problemem są względy przeciwpożarowe. Zdarzające 
się zaprószenia ognia w komorach zsypów oraz brak odpo-
wiednich barier ochronnych spowodowały falę wniosków 
wydawanych przez Państwowe Służby Pożarnicze zalecają-
ce likwidację zsypów.

W praktyce trudno utrzymywać zsypy we właściwym 
stanie sanitarnym, ponieważ spadające z dużej wysokości 
worki z odpadami ulegają rozerwaniu, a reszki żywności 
zanieczyszczają ściany przewodu zsypowego. Po jakimś 
czasie ze zsypu dochodzi mniej lub bardziej wyczuwalny 
fetor uciążliwy szczególnie w okresie upałów. Wprawdzie 
zsypy poddawane są działaniom czyszczącym oraz dezyn-
fekującym, jednak nie ma możliwości robienia tego typu 
zabiegów każdego dnia.

Zdaniem wielu osób zsypy to idealne środowisko dla 
rozwoju insektów oraz miejsce żerowania gryzoni, dlatego 
muszą być poddawane częstym zabiegom dezynsekcyjnym 
i deratyzacyjnym. Właściwa dbałość o zsypy polegająca na 
okresowym ich czyszczeniu, dezynfekcji, dezynsekcji oraz 
deratyzacji to dodatkowe koszty obciążające mieszkańców.

To właśnie warunki bezpieczeństwa oraz względy sa-
nitarne spowodowały, że w budowanych obecnie budyn-
kach średniowysokich nie instaluje się już zsypów. Dzięki 
temu można uniknąć niepotrzebnych zanieczyszczeń, nie-
przyjemnego zapachu oraz zagrożenia pożarem.

Oczywiście żadna decyzja dotycząca likwidacji lub 
pozostawienia zsypów nie może być podjęta wbrew woli 
mieszkańców, którzy w tej sprawie mają decydujący głos. 
Obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest wywołanie dyskusji 
oraz zebranie opinii wszystkich zainteresowanych osób, 
a  także  przedstawienie rzetelnych argumentów przema-
wiających za i przeciw tego typu działaniom. Należy pa-
miętać, że likwidując zsypy konieczne jest wyznaczenie 
nowego miejsca na zewnętrzny kontener na odpady, przy 
którym można byłoby ustawić pojemniki na surowce wtór-
ne. Z  uwagi  na  ograniczenia terenowe wyznaczenie no-
wej lokalizacji pojemników na odpady może być bardzo 
trudne. Istnieje również możliwość wyłączenia przewodu 
zsypowego z użytku oraz pozostawienia pojemnika na od-
pady w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze, z moż-
liwością wejścia z zewnątrz. Blokując szuflady zsypowe na 
półpiętrach mieszkańcy zyskaliby dodatkowe pomieszcze-
nia gospodarcze.

Jak wspomniałem wcześniej, ostateczna decyzja w tej 
sprawie będzie należała wyłącznie do  mieszkańców. Jed-
nak zwracam uwagę, że obowiązkiem każdego zarządcy 
nieruchomości jest  sugerowanie takich rozwiązań, które 
z uwagi na względy bezpieczeństwa, sanitarne oraz  eko-
nomiczne będą dla mieszkańców najbardziej korzystne.

Krzysztof Krzysztoń

Likwidacja zsypów
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Jednym z najbardziej aktualnych tematów 
stało się w ostatnim okresie zagadnienie 
sprzątania klatek schodowych za pośrednictwem 
Spółdzielni. Potrzeba dokonania zmian 
w sposobie dbałości o czystość i estetykę 
naszych klatek schodowych sygnalizowana była 
w poprzednim wydaniu magazynu Nasz Dom. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części mieszkań-
ców, jak również realizując wnioski zgłoszone podczas ob-
rad Walnego Zgromadzenia członków, Zarząd Spółdzielni 
przygotował niezbędne zmiany w Regulaminie rozliczania 
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz usta-
lania opłat za używanie lokali. Zatwierdzone przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni nowe przepisy umożliwiły zlecenie 
sprzątania klatek schodowych podmiotowi zewnętrzne-
mu w ramach dodatkowej opłaty wnoszonej przy należ-
nościach za używanie lokali. W  myśl zapisów § 34 pkt. 1 
wspomnianego regulaminu sprzątanie klatek schodowych 
w Spółdzielni może być realizowane poprzez utrzymywa-
nie czystości na klatkach schodowych we własnym zakre-
sie przez samych mieszkańców lub zlecenie takiej czynno-
ści wyspecjalizowanej firmie w ramach umowy zawartej 
ze Spółdzielnią. Ostateczny wybór sposobu dbałości o stan 
porządkowy i czystość klatki schodowej należy wyłącznie 
do mieszkańców. 

Osoby zainteresowane zleceniem sprzątania klatki 
schodowej powinny złożyć w tej sprawie do Spółdzielni pi-
semny wniosek. Taką decyzję należy wcześniej przedysku-
tować w gronie sąsiadów. W odpowiedzi na złożony wnio-
sek Zarząd Spółdzielni przekazuje wszystkim mieszkańcom 
danej klatki schodowej indywidualne pisma określające 
zasady wdrożenia takiej usługi. Do wystąpienia dołączone 
jest oświadczenie o wyrażeniu zgody, 
lub nie wyrażeniu zgody na sprzątanie 
klatki schodowej za  pośrednictwem 
Spółdzielni, które po wypełnieniu 
powinno zostać zwrócone do admi-
nistracji osiedla. Zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami warunkiem przyjęcia 
zlecenia sprzątania klatki schodowej 
jest wyrażenie zgody na taką usłu-
gę przez co najmniej 75% właścicieli 
mieszkań. W  przypadku uzyskania 
wymaganej większości Zarząd Spół-
dzielni wprowadza dodatkową opłatę 
za  sprzątanie klatki schodowej i zleca 
taką usługę wyspecjalizowanej firmie 
zewnętrznej. Obecnie jest to wyłonio-
na w drodze przetargu firma PHU A&M 

Arkadiusz Misiura. Uzyskana w wyniku czynności przetar-
gowych, a następnie prowadzonych negocjacji miesięczna 
stawka za sprzątanie klatki schodowej płatna od jednego 
lokalu mieszkalnego wynosi 9 zł. Powyższą opłatą obciąża-
ne są wszystkie lokale w danej klatce schodowej, w której 
uzyskano wymaganą większość.

Jeżeli za sprzątaniem klatki schodowej za pośrednic-
twem Spółdzielni opowie się mniej niż 75% właścicieli 
mieszkań nowe zasady nie zostaną wprowadzone. W ta-
kim przypadku mieszkańcy w dalszym ciągu będą sprzątać 
klatkę schodową we własnym zakresie. 

Oczywiście proponowany nowy system sprzątania kla-
tek schodowych będzie miał swoich zwolenników, ale rów-
nież przeciwników. Mieszkańcy poszukujący wygody i kom-
fortu zamieszkiwania chętnie pozbędą się tego uciążliwego 
obowiązku. Z drugiej jednak strony jestem świadomy siły 
przyzwyczajenia oraz naturalnej niechęci do wprowadzania 
jakichkolwiek zmian. Nie bez znaczenia jest tutaj również 
czynnik ekonomiczny, ponieważ usługa będzie płatna do-
datkowo. Mając jednak w  pamięci przykłady licznych spo-
rów powstających pomiędzy mieszkańcami podchodzący-
mi w różny sposób do realizacji obowiązku sprzątania klatki 
schodowej zlecenie tej czynności do Spółdzielni wydaje się 
rozsądnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że w każdej chwili 
mieszkańcom przysługuje prawo rezygnacji z takiej usługi 
zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie. 

Uważam, że w świetle aktualnego zainteresowania 
usługą, potwierdzonego licznymi wystąpieniami miesz-
kańców, warto rozważyć propozycję Spółdzielni. Oczywi-
ście ostateczna decyzja w  tej sprawie należy do samych 
mieszkańców.

Krzysztof Krzysztoń

Sprzątanie klatek schodowych
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Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Regulaminem 
tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remonto-
wego” do obowiązków właścicieli mieszkań należy utrzy-
manie należytego stanu sanitarnego i prawidłowego stanu 
technicznego urządzeń i wyposażenia swoich lokali. Wła-
ściciele mieszkań we własnym zakresie i na własny koszt 
zobowiązani są dbać o wykonanie wszystkich napraw we-
wnątrz swoich lokali i pomieszczeń do nich przynależnych. 
Zwrócić należy uwagę naszym mieszkańcom, że dbanie 
o sprawną wewnętrzną instalację wodną, czy kanalizacyj-
ną leży w gestii właściciela mieszkania. Bardzo ważne jest 
zapewnienie bezpieczeństwa własnego mieszkania oraz 
sąsiednich mieszkań przed np. zalaniem. Jedną z najczęst-
szych przyczyn awarii są pękające wężyki (elastyczne prze-

wody) zamontowane na instalacji zimnej i ciepłej wody. Do 
niedawna wężyki oferowało niewiele firm, które udzielały 
trzyletniej gwarancji. W chwili obecnej dostępnych jest na 
naszym rynku wiele wężyków o różnej jakości i cenie. Dla-
tego przy zakupie wężyków warto zwrócić uwagę na jakość 
wyrobu, a nie na jego niską cenę. Apelujemy do naszych 
mieszkańców, aby przed pozostawieniem na dłuższy okres 
czasu swojego mieszkania, zakręcili zawory odcinające na 
instalacji zimnej i ciepłej wody oraz zawory odcinające przy 
urządzeniach gazowych. Niech te czynności staną się na-
wykiem przy każdorazowym pozostawieniu mieszkania na 
dłuższy okres czasu.

Justyna Pańczyk

Okres jesienno-zimowy to czas na prowadzenie prac, 
w ramach których wycinamy drzewa i krzewy oraz doko-
nujemy cięć pielęgnacyjnych na koronach drzew znajdują-
cych się w zasobach naszej Spółdzielni. 

Termin ten nie jest przypadkowy – czas od 1 marca do 
15 października jest okresem ochrony lęgowej, w którym 
nie można prowadzić zabiegów powodujących płosze-
nie ptaków i niszczenie ich gniazd – reguluje to ustawa 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm.

Również w tym roku Zakład Konserwacji Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w porozumieniu z poszczególnymi admi-
nistracjami osiedli, przeprowadza prace pielęgnacyjne na 
drzewach i krzewach polegające na wycince głównie su-
chego i zagrażającego naszemu życiu i mieniu drzewosta-
nu. Zanim dojdzie do wycinki przedmiotowego drzewa, 
występujemy do Biura Ochrony Środowiska i Zieleni 
Miejskiej Urzędu Miasta Zamość składamy wniosek.

Po złożeniu wniosku odbywa się wizja pracowników 
Urzędu Miasta, którzy zlustrują drzewa i krzewy zaplano-
wane do wycinki. Następnie otrzymujemy decyzję określa-
jącą jakie gatunki i w jakiej ilości możemy usunąć. Kary za 
wycinkę drzew i krzewów są bardzo dotkliwe (sięgają nie-
jednokrotnie setek tysięcy złotych).

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody wniosek powinien zawierać:

   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza 
i właściciela nieruchomości (albo właściciela urządzeń 
służących do doprowadzania lub odprowadzania pły-
nów, pary, gazu, energii elektrycznej określonych w art. 
49 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy 
zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń),

   tytuł prawny władania nieruchomością,
   nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
   obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
   przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub 

krzew,
   przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub 

krzewu,
   wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
   rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub 

krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub budowanych na tej nie-
ruchomości.
Często spotykamy się z Państwa pytaniami, dlaczego 

wycinamy drzewa, które nikomu nie przeszkadzają, za-
miast drzew zasłaniających okna mieszkania. Odpowiedź 
na to pytanie często jest niezadowalająca. Sporządzany 
wniosek uwzględnia drzewa stare, uschnięte lub zagraża-
jące nam jako mieszkańcom, natomiast wycinka drzewa 
zdrowego niemożliwa jest często z powodu braku podstaw 
prawnych do jego usunięcia.

Reasumując powyższe – prace pielęgnacyjne w zaso-
bach naszej Spółdzielni mają zarówno zwolenników jak 
i przeciwników. Naszym obowiązkiem jest szukać kompro-
misu obu stron.

W przypadku braku zgody na usunięcie drzewa będą-
cego sporem między mieszkańcami często dokonujemy 
cięć pielęgnacyjnych tak aby mieszkańcy niższych kondy-
gnacji byli choć częściowo usatysfakcjonowani.

Bartosz Bujalski

Wycięcie drzewa czy może tylko podcinka gałęzi?

WYJEŻDŻASZ – SPRAWDŹ
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Działalność Spółdzielni jako zarządcy mienia, głównie 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wymusza ko-
nieczność stworzenia i utrzymywania odpowiedniego sys-
temu nadzoru technicznego. Mam tu na myśli dostępność 
służb pogotowia konserwacyjnego niezbędnego w  przy-
padku różnego rodzaju awarii, a także będących konse-
kwencją takich awarii zagrożeń. Ponieważ na numer alar-
mowy Zakładu Konserwacji zgłaszane są przeróżne sprawy 
warto przypomnieć na co możemy liczyć dzwoniąc na tele-
fon dyżurny Spółdzielni.

Po wykręceniu numeru 502  390  365 uzyskujemy 
połączenie z kierownikiem, lub zastępcą kierownika 
Zakładu Konserwacji. Na wskazany telefon służbowy 
możemy dodzwonić się w razie konieczności w dowolnym 
czasie, także w dni wolne od pracy oraz w godzinach 
popołudniowych. Oczywiście, w razie zagrożenia skutkami 
zauważonej przez nas awarii, możemy w wyjątkowych 
sytuacjach skontaktować się z  kierownictwem Zakładu 
Konserwacji również w godzinach nocnych.

Na wskazany numer w zasadzie możemy zgłosić każdą 
awarię, jednak musimy mieć świadomość, że w dni wolne 
lub poza godzinami pracy Spółdzielni usuwane są przede 
wszystkim awarie pilne, czyli takie których usunięcia nie da 
się przełożyć. Czasem działania konserwatorów ogranicza-

ją się wyłącznie do zabezpieczenia awarii przed dalszymi 
negatywnymi jej skutkami. 

Kierownik Zakładu Konserwacji poza godzinami pracy 
Spółdzielni ma do swojej dyspozycji dwóch pracowników 
zobowiązanych do utrzymywania stałego kontaktu telefo-
nicznego. Konserwatorzy: elektryk i hydraulik zobowiązani 
są na każde wezwanie przełożonego do  niezwłocznego 
przybycia na miejsce awarii oraz podjęcia działań w celu jej 
usunięcia, lub przynajmniej zabezpieczenia.

W ramach pogotowia konserwacyjnego usuwane są 
przede wszystkim awarie prądu oraz  usterki instalacji 
wodnej, kanalizacyjnej, a także centralnego ogrzewania. 
W okresach świątecznych są to przeważnie przeciążenia 
instalacji elektrycznej oraz niedrożności odpływu przewo-
dów kanalizacyjnych. Niestety, pomimo corocznych apeli 
o właściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych i sanitar-
nych ilość tego typu zdarzeń nie maleje, a nawet wzrasta. 

Bez wątpienia telefon dyżurny Spółdzielni to ważny 
element dbałości o komfort zamieszkiwania oraz bezpie-
czeństwo mienia, a nawet zdrowia naszych mieszkańców. 
Dlatego w razie potrzeby warto z niego korzystać dzwo-
niąc pod numer 502 390 365.

Krzysztof Krzysztoń

Nasze wspólne bezpieczeństwo

Dyżurny telefon Spółdzielni

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane, 
właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do 
utrzymywania budynku w odpowiednim stanie technicz-
nym, dbania o jego estetykę oraz poddawania okresowym 
przeglądom i kontrolom stanu technicznego. 

Co najmniej raz do roku właściciel lub zarządca nieru-
chomości powinien wykonać kontrolę stanu technicznego 
budynku, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Rzadziej, bo 
raz na pięć lat powinna być przeprowadzona kontrola sta-
nu technicznego budynku połączona ze sprawdzeniem 
jego użyteczności oraz estetyki. Kontrola ta powinna tak-
że obejmować sprawdzenie instalacji elektrycznej i pioru-
nochronnej.

W zasobach naszej spółdzielni, w/w przeglądy wykony-
wane są zgodnie z obowiązującymi przepisami przez oso-
by posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych użytkowania budynków mieszkal-
nych zobowiązuje użytkownika (właściciela) mieszkania 

do udostępnienia właścicielowi lub zarządcy budynku 
mieszkania w celu dokonania przeglądów wymaganych 
w/w przepisami. 

Informacje o przeglądach w naszej Spółdzielni zamiesz-
czane są na tablicach informacyjnych umieszczonych na 
klatkach schodowych. 

Podstawą bezpiecznego użytkowania mieszkania jest 
kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, która może 
zapobiec tragedii związanej z wybuchem, czy też pożarem. 
Niekontrolowany wyciek gazu o odpowiednim stężeniu 
w połączeniu z powietrzem stanowi mieszaninę wybu-
chową. Wystarczy zapalenie światła lub użycie urządzenia 
elektrycznego, a może dojść do dramatycznego w skut-
kach wybuchu. Niech będą dla nas jedynie przestrogą in-
formacje docierające z mediów o kolejnych wybuchach, 
których przyczyną zazwyczaj jest nieszczelna instalacja ga-
zowa. Zwracajmy uwagę na to, aby montowane w mieszka-
niach gniazdka elektryczne posiadały tzw. „zerowanie” lub 
uziemienie, które zabezpiecza nas i chroni przed poraże-
niem prądem np. przez pralkę, kuchenkę, żelazko, czajnik 
elektryczny itp. 
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Kiedy mamy problem z oceną czy coś jest korzystne dla 
naszego zdrowia, warto zastanowić się nad tym, 
jak zachowywali się nasi praprzodko-
wie lub obserwować zwierzęta, 
które nie zatraciły naturalnych 
instynktów, co niestety jest 
problemem współczesnego 
człowieka. W takim razie 
odpowiedź byłaby pro-
sta. W odległych czasach, 
kiedy kształtował się nasz 
organizm, nie było aptek 
czy sklepów prowadzących 
sprzedaż suplementów diety, 
a dziko żyjące zwierzaki nawet te-
raz do nich nie zaglądają... Czy na tej podstawie 
można stwierdzić, że łykanie tabletek z witami-
nami czy minerałami nie jest nam do niczego 
potrzebne? Sądzę, że jeszcze około 100 lat temu 
odpowiedź na to pytanie byłaby twierdząca. 
Niestety, od czasu kiedy w każdej dziedzinie ży-
cia mamy do czynienia z ekspansją przemysłu 
chemicznego, nie jest to już takie oczywiste. 

Przeciętny człowiek może mieć w życiu 
codziennym kontakt z ponad 10.000 sub-
stancji chemicznych, które są zarejestrowane 
i wykorzystywane do produkcji różnorod-
nych artykułów. Są to głównie dodatki do 
żywności i kosmetyków, leki, farby, lakiery, 
rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, szeroko 
rozumiana chemia gospodarcza, substancje, 
którymi nasącza się płyty meblowe, dywany i tkani-
ny, tusze i tonery do drukarek i kopiarek, paliwa, wszel-
kiego rodzaju środki ochrony roślin i owadobójcze. Tę listę 
można powiększać praktycznie bez końca. A do tego nie 

Dbajmy wspólnie – Administracja i mieszkańcy 
o bezpieczne użytkowanie naszych mieszkań poprzez:

   udostępnianie mieszkań w celu dokonania kontroli sta-
nu technicznego instalacji i urządzeń gazowych,

   umożliwianie dostępu do instalacji gazowej (często 
zabudowanej przez meble, glazurę) w celu usunięcia 
stwierdzonych w trakcie przeglądu nieszczelności na 
instalacji gazowej,

   realizację zaleceń pokontrolnych tj. dokonywanie na-
prawy lub wymiany urządzeń gazowych w mieszkaniu, 

   przy dokonywaniu remontu mieszkań kierujmy się nie 
tylko estetyką pomieszczeń, ale przede wszystkim bez-
pieczeństwem zamieszkiwania w nich,

   powierzanie prac remontowych w mieszkaniach, 
szczególnie na instalacji gazowej i elektrycznej oso-

wolno zapominać o skażeniu środowiska przez przemysł, 
kotły centralnego ogrzewania, samochody... 

Długotrwały stres, wszędobylskie paso-
żyty i używki utrudniają przyswajanie 

niezbędnych składników odżyw-
czych, a także przyczyniają się 

do zatrucia organizmu.
Niebagatelne znaczenie 

dla naszego zdrowia ma 
ciągle narastający smog 
elektromagnetyczny, wy-
twarzany przez wszystkie 
urządzenia elektryczne. Za-

burza on najsubtelniejsze 
struktury naszego organizmu, 

powodując powstawanie błę-
dów w komunikacji między mó-

zgiem a wszystkimi organami. Tę 
sytuację można porównać do kom-

putera zaatakowanego jednocześnie 
przez wiele zaawansowanych wirusów. 

Ma to katastrofalny wpływ na cały orga-
nizm. 

Należy wspomnieć o tym, że w obec-
nych czasach gleba jest prawie zupełnie 
pozbawiona najcenniejszych, naturalnych 
minerałów, w związku z czym rośliny na niej 
uprawiane także są ubogie w składniki od-
żywcze. 

Ten przydługi wstęp jest niezbędny, aby 
w uproszczonym zarysie pokazać w jak nie-

sprzyjających zdrowiu warunkach przyszło 
nam żyć... Sytuacja nie jest jednak beznadziejna. 

Nasz organizm posiada duży potencjał adaptacji do no-
wych warunków środowiskowych. Jest on wspaniałą, in-

bom, które posiadają stosowne uprawnienia w tym 
zakresie.

Apelujemy do mieszkańców, aby dołożyli wszelkich sta-
rań i udostępniali swoje mieszkania w celu przeprowadze-
nia przeglądów.

W przypadku nieobecności w mieszkaniu, 
prosimy o kontakt telefoniczny:

   przeglądy gazowe i elektryczne pod numerem telefonu 
84 639 20 29

   przeglądy kominiarskie pod numerem telefonu 84 638 
03 45
w celu ustalenia ponownego terminu przeglądu.

Justyna Pańczyk

Suplementować, czy nie suplementować? – oto jest pytanie...
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teligentną strukturą i do pewnego stopnia jest w stanie 
poradzić sobie z ogromem czyhających na niego nie-
bezpieczeństw. Musimy go tylko odpowiednio wspierać 
i nie przeszkadzać w próbach usuwania toksyn poprzez 
uruchomienie takich reakcji oczyszczających jak: katar, 
kaszel, gorączka, wypryski skórne itd. Jeżeli te stany nie 
dotyczą osób obłożnie chorych czy małych dzieci i nie 
trwają zbyt długo, można je traktować jako naturalne 
i dobroczynne.

I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli stwierdze-
nia, że musimy dostarczyć naszemu ciału wszystkich nie-
zbędnych mu substancji odżywczych, których brak jest 
w „chemizowanym” pożywieniu. A do tego wymaga on po-
mocy w usunięciu dużej ilości toksyn (samych dodatków 
do żywności „konsumujemy” rocznie około 8-12 kg) Są one 
wytworem cywilizacji i w związku z tym nasz metabolizm 
nie radzi sobie z nimi dostatecznie dobrze lub w ogóle 
sobie nie radzi. Trudno jest wybrać kilka najważniejszych 
składników odżywczych, ponieważ jest ich bardzo wiele, 
a do tego brak choćby jednego z nich zaburza prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu. Skupię się więc na tych, któ-
rych suplementacja może ochronić nas przed poważnymi 
chorobami i których dostatecznej ilości brakuje w diecie 
przeważającej części populacji. Opisywanie funkcji, które 
wypełniają w tysiącach procesów, przebiegających w na-
szym ciele, wykracza poza ramy tego artykułu. 

   Witamina C ze wszech miar zasługuje na to by znaleźć 
się jako pierwsza w tym zestawieniu. Jest ona tak waż-
na, że wszystkie zwierzęta (oprócz niektórych małp 
człekokształtnych i świnek morskich) są w stanie syn-
tetyzować ją we własnym zakresie. W diecie przecięt-
nego człowieka znajduje się ona w niewystarczającej 
ilości. Dwukrotny laureat Nagrody Nobla Linus Pauling 
zażywał jej dziennie aż 18g. Oczywiście nikomu nie po-
lecam tak dużych dawek, szczególnie że może to spo-
wodować dolegliwości jelitowe. Warto jednak zbadać 
tolerancję własnego organizmu i ustalić odpowiednią 
dla siebie dawkę i przyjmować ją codziennie w kilku 
porcjach. Osoby starsze powinny skonsultować to ze 
swoim lekarzem.

   Witaminę E także można polecić wszystkim. Jest ona 
silnym przeciwutleniaczem, działa przeciwzapalnie 
i wzmaga odporność, a także opóźnia starzenie się ko-
mórek.

   Witamina A jest bardzo ważna dla narządów wzroku; 
jest także przeciwutleniaczem; pomaga przy zwalcza-
niu infekcji i różnicowaniu się komórek.

   Witaminy z grupy B mają ogromną liczbę ważnych za-
dań do wykonania. Niemożliwością jest nawet skró-
towe ich wymienienie. Z pewnością każdemu można 
polecić, aby wraz ze śniadaniem i obiadem przyjmował 
tabletkę B compositum (odradzam zażywanie wieczo-
rem, ponieważ może to utrudnić zasypianie). Do tego 
zestawu koniecznie trzeba dodać Witaminę B12; jest 
ona niezbędną substancją, której deficyt odczuwamy 

głównie z powodu jej bardzo złej przyswajalności (ta-
bletkę najlepiej rozkruszyć i trzymać chwilę w ustach 
dzięki czemu lepiej się wchłonie lub przyjmować ją 
w formie iniekcji).

   Kwas alfa-liponowy jest jednym z najsilniejszych prze-
ciwutleniaczy, ponadto przenika barierę krew-mózg 
i potrafi pomóc organizmowi usunąć metale ciężkie 
(szczególnie rtęć), dlatego polecany jest osobom z za-
burzeniami typu demencji; może być niezmiernie po-
mocny dla cukrzyków.

   Koenzym Q10 bardzo skutecznie walczy z wolnymi rod-
nikami, reguluje ciśnienie krwi i stężenie cholesterolu 
we krwi, pobudza także odporność.

   L-karnityna zwiększa wytrzymałość organizmu na wy-
siłek, przeciwdziała zmęczeniu; należy ją przyjmować 
rano.

   Magnez uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego i mięśni.

   Chrom reguluje poziom glukozy we krwi i wraz z wa-
nadem jest polecany cukrzykom; obniża także ciśnienie 
krwi i poziom cholesterolu; pomaga metabolizować 
tłuszcze co jest ważne dla osób zmagających się z oty-
łością. 

   Cynk jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowa-
nia układu odpornościowego; odgrywa ważną rolę we 
wzroście komórek i przemianach metabolicznych; jest 
szczególnie potrzebny starszym mężczyznom. 

   Selen wraz z witaminą E pomaga zapobiegać nowo-
tworom i chorobom serca; opóźnia efekty starzenia się 
komórek i pomaga zachować dobry wzrok; wspomaga 
układ odpornościowy; chroni organizm przed agresją 
wolnych rodników.
Kiedy podejmiemy decyzję o przyjmowaniu suplemen-

tów, a nie posiadamy pewności, co do tego czy są dla nas 
odpowiednie, należy poradzić się w tej sprawie lekarza lub 
farmaceuty. Zawsze trzeba dokładnie przeczytać ulotkę 
i rozróżniać profilaktyczne przyjmowanie (dawka mini-
malna) od pomocy we wspomaganiu zdrowia w konkret-
nych chorobach (dawka maksymalna). Polskie preparaty są 
równie dobre, jak te „markowe”, zagraniczne. Przy wyborze 
środków należy kierować się wskazówką, aby tabletka za-
wierała jak najmniej substancji dodatkowych, szczególnie 
należy unikać dwutlenku tytanu (E171). 

Bardzo dobre efekty w wydajniejszym usuwaniu toksyn 
z organizmu i w ogólnym wzmocnieniu jego funkcji obron-
nych można uzyskać korzystając z zabiegów akupunktury.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składam wszystkim Czytelnikom najlep-
sze życzenia wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia. 
Sądzę, że z tej okazji warto obdarować najbliższych upo-
minkiem w postaci suplementu diety, zamiast „standar-
dowych” słodyczy czy alkoholu. 

Eryk Janicki
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Większość z nas słyszała o oszustwach „na wnuczka” 
lub „na policjanta”. Przestępcy  działający tymi metodami 
wyłudzają pieniądze od starszych osób wykorzystując ich 
ufność, dobre serce oraz skłonność do niesienia pomocy. 

Sposób działania oszustów jest za każdym razem bar-
dzo podobny. Wytypowana ofiara najpierw otrzymuje 
telefon od osoby podszywającej się pod członka rodziny 
proszącego o nagłą finansową pomoc. Powodów takiej 
pomocy może być wiele, a dzwoniący oszust 
umiejętnie buduje napięcie usypiając 
w ten sposób czujność swojej ofiary. 
Zuchwałość przestępców w za-
sadzie nie ma granic. W zmo-
dyfikowanej metodzie „na 
wnuczka” fałszywi poli-
cjanci wciągają ofiarę 
w  rzekomą akcję wy-
mierzoną przeciwko 
oszustom. Wszystkie 
te działania sprowa-
dzają się do  jedne-
go, aby ofiara odda-
ła rodzinie lub policji 
swoje oszczędności. 
Po przekazaniu umó-
wionej kwoty kontakt 
z przestępcami się ury-
wa. Dopiero wtedy po-
krzywdzona osoba uświa-
damia sobie, że  padła ofiarą 
oszustwa. Zdarza  się, że w ten 
sposób traci wszystkie oszczędno-
ści, czasem stanowiące cały dorobek 
swojego życia. 

Z policyjnych statystyk wynika, że ofiarami przestęp-
ców najczęściej padają osoby powyżej 70. roku życia, sta-
nowiące ponad połowę osób pokrzywdzonych. Częściej 
są to kobiety, niż mężczyźni, a do większości przestępstw 
dochodzi w dużych aglomeracjach miejskich.

Tylko w 2014 roku odnotowano w Polsce 1 947 tego 
typu przestępstw. Straty poniesione w ich wyniku sięgnę-
ły 19 milionów złotych. Łatwo policzyć, że średnia wartość 
straty finansowej przy  tylko jednym oszustwie wyniosła 
prawie 10 tysięcy złotych. Ten haniebny proceder niestety 
ciągle się rozwija. Tylko w pierwszym półroczu 2015 roku 
policjanci odnotowali 1 572 próby wyłudzeń przy użyciu 
opisywanych metod. Na szczęście dzięki działaniom infor-
macyjno-edukacyjnym w około tysiącu przypadków skoń-
czyło się tylko na usiłowaniu, a policjantom udało się za-

trzymać 137 sprawców. W okresie tym przestępcy dokonali 
jednak 562 oszustw, których łączna wartość strat wyniosła 
17,5 miliona złotych. Wprawdzie działania prewencyjne 
oraz starania podejmowane przez Policję zmniejszyły ilość 
przestępstw, to jednak średnia strata finansowa w przy-
padku pojedynczych oszustw wzrosła ponad trzykrotnie 
do kwoty 31 tysięcy złotych. Mówi to bardzo dużo o sa-
mych przestępcach, których metody oparte na presji psy-

chologicznej stają się coraz bardziej skuteczne.
Mając na uwadze bezpieczeństwo 

naszych bliskich, a także starszych 
osób żyjących samotnie w na-

szym otoczeniu powinniśmy 
włączyć się czynnie w pro-

wadzoną akcję informa-
cyjno-edukacyjną. Mam 

tu na myśli uświada-
mianie seniorów o za-
grożeniach ze strony 
oszustów mogących 
podszywać się pod 
członków ich rodzin 
lub funkcjonariuszy 
policji. 

Aby nie ulec prze-
stępcom wystarczy 

pamiętać, że policjant 
nigdy nie poprosi nas 

o  przekazanie własnych 
pieniędzy oraz nie poinfor-

muje o prowadzonych działa-
niach operacyjnych. Autentycz-

ność członka naszej rodziny możemy 
sprawdzić dzwoniąc do niego na posiadany 

przez nas numer, a tożsamość policjanta telefonując na nu-
mer 997 lub 112. Nigdy w takich sytuacjach nie działajmy 
pochopnie pod presją czasu. Najlepiej zadzwonić wtedy 
do kogoś bliskiego (na znany nam numer telefonu) i opo-
wiedzieć o całym zdarzeniu. 

Mając podejrzenia, że możemy paść ofiarą oszustwa 
najlepiej jest zadzwonić na czynny całą dobę numer 22 60 
33 222, pod którym działa specjalna komórka Policji spe-
cjalizująca się w ściganiu tego typu przestępstw. 

W niniejszym wydaniu magazynu „Nasz Dom” opubli-
kowana została specjalna ulotka opracowana przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Policję w ramach kampa-
nii informacyjnej poświęconej oszustwom „na wnuczka” 
i „na policjanta”.

Krzysztof Krzysztoń

Nie dajmy się oszukać!!!
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XIX Piknik Rodzinny
W niedzielne popołudnie 30 sierpnia na terenach rekre-
acyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką odbył się XIX 
Piknik Rodzinny. Impreza odbyła się dzięki finansowemu 
wsparciu licznych sponsorów. Piknik Rodzinny rozpoczę-
liśmy występami i zabawą dla najmłodszych uczestników. 
Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci 
z zespołów muzycznych i tanecznych. Tegoroczny piknik 
został urozmaicony udziałem przedstawicieli Straży Miej-
skiej i Policji, którzy specjalnie dla dzieci przeprowadzili kil-
ka konkursów. Miłą niespodziankę także swoją obecnością 
sprawił aktor Marek Włodarczyk, który wspólnie z przed-
stawicielami Fundacji „Z Sercem” z Lublina przeprowadził 
wiele konkursów dla najmłodszych, a zwycięzcom wręczył 
drobne upominki ufundowane przez Fundację. W trakcie 
pikniku ogłoszone zostały wyniki corocznego konkursu na 
„Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy”, a zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „UNIQA”. 
Późnym popołudniem na scenie pojawiła się folkowa 
grupa Shamrock z muzyką i tańcem irlandzkim. Gwiazdą 
wieczoru był zespół „Solaris”. Przy dźwiękach muzyki disco 
polo zamojska publiczność bawiła się doskonale. Piknik 
zakończyliśmy w godzinach nocnych pokazem sztucznych 
ogni. 

Zawody wędkarskie 
W dniu 4 października 2015 r. na rzece Bug odbyły się za-
wody wędkarskie o „Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej” W zawodach uczestniczyli członkowie koła węd-
karskiego działającego pod patronatem Spółdzielni oraz 
mieszkańcy. Uczestnikom zawodów dopisywały dobre 
humory, a Puchar motywował zawodników do ostrej rywa-
lizacji. Relaks i aktywny wypoczynek na rzece Bug na długo 
pozostanie w pamięci uczestników. 

Zawody Modeli Szybowców
o Puchar Dyrektora OSiR
W dniu 24.10.2015 r. w Zamościu odbyły się IV Okręgowe 
Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasie F1N o Puchar 
Przechodni Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamo-
ściu. W zawodach wzięło udział 60 uczestników z ośmiu 
klubów i stowarzyszeń modelarskich: z Chełma, Hrubieszo-
wa, Krosna, Ruda Huta, Sawina i Zamościa.
W klasyfikacji drużynowej nasi zawodnicy uplasowali się na 
drugim miejscu, a w kategorii juniorów, w klasyfikacji indy-
widualnej na miejscu trzecim.

Mistrzostwa Polski Modeli Halowych 
W dniu 7 listopada 2015 r. grupa modelarska działająca 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej wyjeżdżała na Mistrzo-
stwa Polski Modeli Halowych F1N do Jedlicz koło Krosna. 
Mistrzostwa odbyły się pod honorowym patronatem Bur-
mistrza Gminy Jedlicze oraz Aeroklubu Polskiego. W za-
wodach udział wzięło 90 zawodników z całej Polski. Cztery 
złote medale i jeden srebrny to bilans osiągnięć naszych 
modelarzy. 
Drużyna modelarska z Zamościa działająca przy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego była jedyną 
reprezentacją z woj. lubelskiego. Kierownikiem zawodów 
był instruktor Pan Andrzej Niezgoda, a trenerem Pan Le-
szek Kryszczuk. 

Spotkanie z ekologią
W dniu 21.XI.2015 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzesz-
kowej 28 odbyła się kolejna impreza dla dzieci pod nazwą 
„Międzypokoleniowe spotkanie z ekologią”. Głównym or-
ganizatorem imprezy był Zamojski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku”. Impreza poprzez zabawę miała na celu ochronę 
i zapobieganie dewastacji środowiska, rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności i szybkiej reakcji na problemy ekolo-
giczne oraz nauki ekologicznego życia we własnym domu. 
Dzieci czynnie uczestniczyły w prowadzonych insceniza-
cjach, wspólnym śpiewie, konkursie plastycznym oraz zga-
duj-zgaduli na temat ekologii. Na zakończenie spotkania 
wszystkie dzieci otrzymały drobne nagrody oraz słodki 
poczęstunek.

Spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek”
W dniu 25.11.2015 r. w świetlicy osiedlowej przy ul. Orzesz-
kowej 28 odbyło się spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek” 
Gośćmi spotkania były policjantki Starszy Posterunkowy 
Aneta Baranowska i Starszy Sierżant Wioleta Sarzyńska. 
Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo, oszustwa oraz 
przemoc w rodzinach”

Andrzejki w klubie
W dniu 26 listopada w Klubie Seniora „Pogodnej Jesieni” 
odbyła się impreza andrzejkowa. W spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście oraz seniorzy. 
W trakcie spotkania seniorzy wspominali dawne tradycje 
i zwyczaje andrzejkowe. Dodatkową atrakcją spotkania 
było lanie wosku przez dziurkę od klucza oraz wróżby an-
drzejkowe.

wydarzeń kulturalnych 2015 r.
Przegląd



Nr 3/2015/Grudzień Rok 17 Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

16


