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Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia  

składamy wszystkim Mieszkańcom 
najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia, szczęścia i spokoju, 
a w nadchodzącym Nowym Roku 2015 

wszystkiego najlepszego,  
a także spełnienia wszelkich marzeń. 

 
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni 

oraz Redakcja „Naszych Spraw” 
 

 
 

FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015 
 

Niezwykle miło nam poinformować,  
iż nasza Spółdzielnia uzyskała nominację  
do tytułu „Filar Spółdzielczości 2015”  
w programie prowadzonym przez Polską Agencję 
Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum 
Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

Kapituła programu przy dokonywaniu wyboru brała 
pod uwagę sprawozdania spółdzielni ogłaszane w 
Monitorze Spółdzielczym, a także przez KRS i GUS. Tym 
bardziej cieszy, iż nasza Spółdzielnia znalazła się wśród 
30 nominowanych spółdzielni z całej Polski.  

Program Filar Spółdzielczości ma charakter medialny. 
Ma na celu promowanie i budowanie pozytywnego 
wizerunku polskich spółdzielni mieszkaniowych, a także 
nagłaśnianie ich działań i sukcesów. Pokazywanie, że 
spółdzielczość mieszkaniowa stanowi bardzo istotny 
element gospodarki Polski.  

Laureatów programu poznamy podczas II 
Nadbałtyckiej Konferencji Polskiej Spółdzielczości 
Mieszkaniowej, organizowanej przez SM „Żabianka” oraz 
Polską Agencję Przedsiębiorczości. Konferencja 
odbędzie się w maju 2015r. i jest ściśle powiązana z 
Polskim Kongresem Przedsiębiorczości.  
Z kolei podczas Kongresu będę prezentowane i 
doceniane najprężniej działające polskie spółdzielnie. 
Zamiarem organizatorów jest pokazanie, że ruch 
spółdzielczy wbrew wszystkiemu ma się dobrze i stoi na 
solidnych Filarach.    Red. 

STAWKA CZYNSZU BEZ ZMIAN! 
 

Już siódmy rok z rzędu zależna od Spółdzielni 
stawka eksploatacji podstawowej wraz z 
odpisem na fundusz remontowy dla członków 
Spółdzielni pozostanie na niezmiennym 
poziomie, czyli wynosić będzie 2,5 zł/m2.  

Natomiast wyższe stawki eksploatacji podstawowej 
(bez przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni) 
będą obowiązywać dla osób niebędących członkami 
Spółdzielni oraz dla osób zajmujących lokal bez tytułu 
prawnego i wyniosą one: 3,12 zł/m

2
 dla osób 

niebędących członkami Spółdzielni; 3,84 zł/m
2
 dla osób 

zajmujących lokal bez tytułu prawnego; 3,21 zł m
2
 dla 

osób posiadających umowę najmu. 
Warto podkreślić, że dzięki prowadzonym 

negocjacjom, pomimo powszechnego wzrostu cen, udało 
się obniżyć ceny energii elektrycznej dotyczącej 
oświetlenia terenów wspólnych (piwnic, klatek 
schodowych, terenów zielonych, itp.). Obniżona została 
też opłata za windy dla budynków przy ul. Stoczniowców i 
Katowickiej. Dla budynków przy ul. Wrocławskiej i 
Krakowskiej pozostaną one na dotychczasowym 
poziomie. Utrzymana została również stawka za 
konserwację domofonów, która nadal wynosić będzie 
1,68 zł/mieszkanie. Od 1 kwietnia 2015r., w związku z 
przeprowadzonym przez UM Rumia przetargiem, 
wzrosną jedynie opłaty za dzierżawę pojemników na 
śmieci z 0,37 zł na 0,44 zł/osobę.  A.F. 

Zarząd Spółdzielni informuje, iż w dniach 24 i 31 grudnia 2014r. (środy) 
kasa Spółdzielni będzie czynna w godz. 8.00-11.00. 

 

W dniach od 25 – 28 grudnia 2014r.oraz 1 stycznia 2015r., w godz. od 8.00-22.00, 
dyżury pełnić będą elektryk (tel. 607-978-495) i hydraulik (tel. 607-978-497) 
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ZOSTAŁO ZROBIONE W 2014R. 
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WĘGIERSKIE SPECJAŁY W JANOWIE 
 

Dosłownie w ubiegłą 
sobotę mieszkańcy 
Janowa zyskali nowy 
sklep z nietypowym 
asortymentem. Sklep, a 
właściwie piwniczka, o 
nazwie „Skład wina” 
mieści się w pasażu 
handlowym przy ul. 
Dąbrowskiego od strony 
parkingu. 

Właścicielem jest 
mieszkający od lat w 
Polsce Węgier Peter 
Illasy. A co znajdziemy na 
półkach nowego przybytku? Rozmaite trunki sprowadzane prosto z Węgier. 
Kadarki, Egri Bikaver, Tokaje i wiele innych. Docelowo planowane jest też 
wprowadzenie artykułów spożywczych – przetworów typowych dla kuchni 
węgierskiej. Właściciel chce również organizować spotkania z ciekawymi 
artystami węgierskimi. Sklep czynny jest od poniedziałku do soboty. 

 

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi,  
ul. Dąbrowskiego 56 

 

POSIADA NA WYNAJEM 
LOKALE UŻYTKOWE: 

 

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0 m2 
       Idealny na pomieszczenia biurowe. Lokal jest wyposażony w instalację 

centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.), telefoniczną 
oraz alarmową. 

 

 przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 35,7 m2 
       Lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodno – 

kanalizacyjną (c.w. i z.w.) 
 

 przy ul. Pomorska 11 w Rumi o pow. 27,8 m2 
       Lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, wodno – 

kanalizacyjną (c.w. i z.w.). W pobliżu znajdują się szkoła oraz poczta. 
 

Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 29 telefon 58 679-57-07. 

 

 

 
CZYSZCZENIE PROFESJONALNE 
DYWANÓW, wykładzin i tapicerek 
meblowych SINDBAD  
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokojowe 
własnościowe 47m

2
 na mniejsze 

parter lub I piętro lub równorzędne 
zadłużone, spłacę zadłużenie. 
nr kontaktowy 507-170-866 

 
ZAMIENIĘ własnościowe (31,88m

2
 z 

ogródkiem) na 3 lub 4 – pokojowe z 
dopłatą 605-494-599 

 
 

NASZE SPRAWY 
REDAKCJA: Agnieszka Feil 

ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10, e-mail: ns@smj-rumia.pl 
 

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Działu członkowsko-administracyjnego w 
godzinach urzędowania biura Spółdzielni, ul. Dąbrowskiego 56, pok. 29,  
tel. 58 679-57-07. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów przesłanych materiałów, 
nie odpowiada za treść zamieszczonych materiałów i reklam oraz nie zwraca 
materiałów niezamówionych. 

RADA PROGRAMOWA 

„NASZYCH SPRAW” 
Zbigniew Rachwald 
tel. kom. 609-22-31-57 

e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl 
 

Druk: ZP MERKO 

ul. Tatrzańska 10 

84-230 Rumia 

tel. 58 671 20 66 

 

Reklama_AXEL  

4x5 cm 

Reklama_FINES 

8x5 cm 

 

mailto:ns@smj-rumia.pl
javascript:;
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DEBATA NA TEMAT 
BEZPIECZEŃSTWA 

 

W ubiegłym tygodniu w spółdzielczym Domu Kultury odbyła się 
debata społeczna na temat „Walki z przestępczością oraz 
zapewnienie spokoju i porządku publicznego na terenie miasta 
Rumi”. Debatę zorganizował rumski Komisariat Policji wraz ze 
Strażą Miejską.  

W pierwszej części spotkania przybyli mieszkańcy wysłuchali 
Komendanta Straży Miejskiej, który poruszył temat zachowania 
spokoju i porządku publicznego, a następnie przedstawiciela 
Policji na temat walki z przestępczością. Po tej części nie zabrakło 
miejsca na zgłaszanie pytań i problemów przez mieszkańców. 
Mówiono o niebezpiecznych miejscach, o problemach z lokatorami 
czy przypadkach braku reakcji ze strony służb mundurowych na 
różne zdarzenia. Tym wszystkim zgłoszeniem przysłuchiwali się 
także obecni na sali przedstawiciele władz powiatu, miasta, a 
także naszej Spółdzielni.  

Taka debata odbyła się po raz pierwszy, jednakże jak 
zapewniają przedstawiciele policji i Straży Miejskiej, planowane są 
kolejne, o czym na pewno będziemy informować na łamach 
biuletynu.     A.F. 

 

DBAMY O ROZWÓJ 
NAJMŁODSZYCH 

 

Przedszkolaki z „Iskierki” chcą mieć zdrowe zęby i wiedzieć, 
jak o nie dbać. Dlatego też już kolejny raz gościliśmy w swych 
progach dentystów z Przychodni Stomatologii Dziecięcej i 
Rodzinnej Wiewiór „K”. Panie dentystki pokazały dzieciom jak 
prawidłowo myć zęby i co robić, aby na długo zachować piękny i 
zdrowy uśmiech. Po przeglądzie zębów zgłoszonych dzieci 
posypały się drobne niespodzianki. 

Ponadto, pozostając w temacie zdrowia i organizmu ludzkiego 
zorganizowaliśmy w przedszkolu spotkanie z naukowcem z 
Centrum EduFan. Dzięki jego wizycie nasze przedszkolaki 
dowiedziały się, jak wygląda ciało człowieka od środka. Dzieci 
poznały najważniejsze narządy i zobaczyły gdzie one się kryją. 
Wszyscy zarażeni ciekawością świata z chęcią kompletowali 
organy manekina oraz słuchali bicia swojego serca. I tak, po raz 
kolejny poprzez atrakcyjną zabawę próbowaliśmy zaszczepiać w 
naszych wychowankach zamiłowanie do nauki. 

E.Kamińska 

„SERCE W KONSERWIE”  
JUŻ PO RAZ CZTERNASTY! 

 

Po raz kolejny, przed Świętami Bożego Narodzenia, 
Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” zorganizowało akcję zbierania 
artykułów spożywczych przeznaczonych dla najuboższych 
mieszkańców Rumi pod hasłem „Serce w konserwie”. Poza członkami 
Stowarzyszenia w czternastej już akcji wzięli udział wolontariusze - 
uczniowie z Ekologicznej Szkoły Społecznej oraz ich rodzice.  

Z zebranych darów wykonano 260 paczek. Ponadto dzięki dotacji 
Urzędu Miasta oraz pomocy sponsorów Stowarzyszenie przygotowało 
dodatkowo około 100 paczek, tzw. rodzinnych i dziecięcych. Paczki 
wręczono podczas „Wigilii dla Samotnych i Bezdomnych” 
organizowanej przez Stowarzyszenie w zawsze przyjaznych progach 
restauracji „Przystań na rybkę”, której właścicielem jest pan H. 
Grinholc. 

Cieszymy się z ofiarności mieszkańców i dziękujemy im za to, że 
nieobce są im problemy nurtujące rodziny ubogie i osoby 
niepełnosprawne. Stowarzyszenie dziękuje za dary i życzy wszystkim 
mieszkańcom Rumi, sponsorom, wolontariuszom spokojnych pełnych 
nadziei Świat Bożego Narodzenia oraz dużo szczęścia i zdrowia w 
nadchodzącym 2015 roku. 

A.Kubina 
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RUMIA Z HISTORIĄ W TLE 
 

Kończy się rok 2014, rok 
obchodów 60-lecia praw miejskich 
Rumi. Odbyła się w październiku 
piękna uroczystość, a do wielu 
dorosłych rumian trafił II tom 
„Historii Rumi”, obejmujący lata 
1945-1990, do druku zaś już 
zostało przygotowane rumskie 

„Kalendarium 1990-2010”. Natomiast dzieciaki w szkołach 
dostały w prezencie kolorową książeczkę „Rumia pachnąca 
rumiankiem”. Tak więc można powiedzieć, że w 
jubileuszowym roku widać było starania o podtrzymanie 
pamięci o dawniejszych i nowszych dziejach naszej 
miejscowości. Bo przecież, jak to ujął Norwid: „Przeszłość – 
jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. 

Wiele ciekawych eksponatów z przeszłości – zdjęć, 
większych i mniejszych przedmiotów – można zobaczyć w 
sali Miejskiego Domu Kultury, gdzie znajduje się stała 
wystawa „Dzieje Rumi”. Część znalezisk z prowadzonych u 
nas prac wykopaliskowych znajduje się w gdańskim 
Muzeum Archeologicznym. Jeśli chodzi o zabudowę, to 
autentycznych starych zabytków na naszym terenie prawie 
nie mamy. Przede wszystkim zabytkowy jest nieczynny 
cmentarz w Starej Rumi, istniejący w tym miejscu już w 
średniowieczu (jednak najstarsze mogiły pochodzą z końca 
XIX w.). W poł. XIII w. odnotowano tam kościółek, potem 
wielokrotnie przebudowywany; jego resztki – jako 
zabezpieczona ruina - pochodzą z późniejszych wieków. 
Niektóre obiekty znikły całkowicie. Szkoda, że nie udało się 
uchronić przed wyburzeniem przez prywatnego właściciela 
stylowej willi przy Zagórskiej Strudze i dębie-pomniku 
przyrody, w której to willi najpierw (od 1934 r.) mieścił się 
urząd gminy Rumia -Zagórze. Nie ma już na Zagórzu ani 
pielgrzymkowej kaplicy z poł. XVIII w., ani tzw. zajazdu 
Sobieskiego, czyli późniejszego (ale też z XVIII w.) zajazdu, 
któremu właściciel nadał niemiecką nazwę 
„Schmelzthal”(ostatnio zrekonstruowany w skansenie we 
Wdzydzach jako jednak „zajazd Sobieskiego”). Natomiast 
dobrze utrzymany jest nowszy budynek „Hotelu Claassen” 
(1903), obecny „Biały Dworek”. Tylko na zdjęciach można 
zobaczyć, jak wyglądał ewangelicki kościół w Starej Rumi z 
1859 r.; część jego murów wykorzystano w 1960 r. do 
budowy sali gimnastycznej i stołówki dla pobliskiej Szkoły 
Podst. nr 1. Podobnie niedaleko usytuowany dawny młyn 
wodny Kühla zmienił po adaptacji swoje przeznaczenie - 
mieści teraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej.   

Skoro o młynie mowa, chciałbym tu jeszcze raz 
przypomnieć (pisałem o niej w „Naszych Sprawach” kilka 
lat temu) legendę o Rumi z czasów panowania księcia 
Świętopełka II. Tego, który w 1224 r. potwierdził nadanie 
Rumi zakonowi cystersów w Oliwie. Choć Rumia i Zagórze 
słynęły z wodnych młynów i kuźnic, ta legenda mówi o 
żarnie, które musiał obracać człowiek. Otóż pewnego razu 

książę Świętopełk odprowadzał 
przez Oksywie i Rumię biskupa z 
dalekiego Kamienia Pomorskiego. 
Podczas postoju usłyszeli śpiew 
„Salve, Regina” i byli ciekawi, kto 
też we wiosce śpiewa po łacinie. 
Zobaczyli przykutego do żarna 
starca, który na ich widok ukląkł i 
uniósł ręce. Po łacinie i włosku wyjaśnił, że jest delegatem 
papieża, biskupem Sendesem. Płynął do duńskiego króla, 
który akurat przebywał na wyspie Gotlandii, z papieskim 
darem – szkatułką z relikwią, głową św. Barbary. Niestety, 
sztorm wyrzucił statek na brzeg i zgodnie z prawem 
brzegowym potraktowano rozbitków jak niewolników. 
Wezwany gospodarz wyjaśnił, że nabył cudzoziemca od 
rybaków z Mostów (Mechelinek?). Szkatułka? Podobno 
oddano ją najjaśniejszemu księciu... Świętopełk 
przypomniał sobie, że faktycznie otrzymał cenną relikwię i 
przekazał ją kościołowi w Sartawicach. Teraz chciał surowo 
ukarać chłopa, ale Sendes wziął biedaka w obronę: poza 
ciężką pracą nie doznawał krzywdy. Obaj biskupi razem 
udali się do Kamienia, a Świętopełk zakazał korzystać z 
prawa brzegowego, chociaż tylko w stosunku do rozbitków-
chrześcijan.  

Nie jest legendą, ale historycznym faktem, że syn i 
następca Świętopełka, Mściwój II, podczas pobytu w Rumi 
8 maja 1285 r. podpisał kolejny przywilej dla oliwskich 
cystersów (witała go tu delegacja z opatem na czele). 
Książę ten zmarł w Gdańsku akurat w pierwsze święto 
Bożego Narodzenia (720 lat temu - 25 XII 1294), a 
ponieważ nie zostawił syna, Pomorze Gdańskie po nim 
odziedziczył książę wielkopolski Przemysł II (wcześniejszy 
układ w Kępnie 1282 r.). Jako władca dwóch dzielnic 
Przemysł II mógł się w 1295 r. koronować na czwartego z 
kolei króla polskiego. Była to próba zjednoczenia Polski i 
zakończenia rozbicia dzielnicowego. Niestety, w rok po 
koronacji Przemysł II został zamordowany i zasługa 
zjednoczenia – po krótkim panowaniu czeskiego i polskiego 
króla Wacława II - przypadła Władysławowi Łokietkowi 
(koronacja 1320). 

Mamy w Rumi wiele ulic, których patronami są władcy 
polscy, ale także pomorscy – Mściwój II, Subisław i 
Świętopełk. Imię Świętopełka (jako Svantopôłk) nosi 
siedziba rumskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Staraniem Oddziału ZKP 20 lat temu stanął 
na zabytkowym cmentarzu pomnik-obelisk Mściwoja II. A 
od 1999 r. najstarsze w Rumi liceum (niedawno I LO 
obchodziło 65-lecie) nosi imię Książąt Pomorskich. 
Grobowiec gdańskich książąt i ich portrety znajdują się w 
bazylice oliwskiej („kaszubski Wawel”). W trakcie 
malowania własnego cyklu ich olejnych portretów jest 
obecnie redzki malarz, Maciej Tamkun.  

Jerzy Hoppe

 

NOWA RADA I NOWY BURMISTRZ 
 

Zakończyły się wybory samorządowe. Znamy już 
skład nowej Rady Miejskiej. Jej przewodniczącym został 
Ariel Sinicki, a jego zastępcami Florian Mosa oraz 
Małgorzata Łoboz. Powołane zostały też komisje Rady. 

Z kolei w wyniku głosowania w II turze wyborów 
nowym burmistrzem Rumi został wybrany Michał 
Pasieczny.  

Podczas II sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 8 
grudnia, nowo wybrany burmistrz złożył ślubowanie, a 
także przedstawił swoich zastępców, którymi zostali: ds. 
gospodarczych Ryszard Grychtoł, a ds. społeczno-
oświatowych Jacek Szyba.  

 

Wyborcze emocje za nami, wybraliśmy Burmistrza i 
Radę Miasta, a także naszych reprezentantów w 
samorządowych strukturach powiatu i województwa. 
Teraz przed nimi wiele pracy.  

Dlatego obecnie zadaniem mieszkańców naszego 
miasta jest współpraca i pomoc nowo wybranym radnym 
i burmistrzom. I jest tu ważna rola Spółdzielni „Janowo”. 
Jesteśmy znaczącą częścią Rumi i powodzenie naszej 
działalności w istotny sposób wspiera całe miasto.  
Dbałość o rozwój naszej infrastruktury, o stabilność, o 
pozytywną sytuację finansową będzie naszym wkładem 
w dalszy rozwój miasta. 

Redakcja „Naszych Spraw” 
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Z posiedzenia Rady Nadzorczej 
 

NAJWAŻNIEJSZE UCHWAŁY PODJĘTE 
 

 

W miniony poniedziałek odbyło się ostatnie tegoroczne 
posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. 
Członkowie Rady podjęli pakiet uchwał niezbędnych do 
funkcjonowania Spółdzielni w przyszłym roku. 

Na wniosek Zarządu Spółdzielni Rada Nadzorcza 
podjęła uchwałę podtrzymującą stawkę eksploatacji 
podstawowej wraz odpisem na fundusz remontowy na 
dotychczasowym poziomie tj. 2,5 zł/m

2
. (szerzej na ten 

temat na str. 1) 
Było to możliwe, mimo wzrostu kosztów, inflacji, ze względu 
na prowadzoną przez Spółdzielnię działalność gospodarczą 
– czyli inwestycje, wynajem lokali użytkowych, a także 
zakładanie lokat i uzyskiwanie z tego tytułu odsetek. 

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza uchwaliła 
prowizoria planów: społeczno-gospodarczego i funduszu 
remontowego na 2015r. Oba określiły przyszłoroczne 
przychody i wydatki Spółdzielni na jej działalność, w tym na 

utrzymanie osiedla, koszty gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi, 
zarządzanie Spółdzielnią. Dotyczą one 
także działalności kulturalno-wychowawczej realizowanej 
przez nasz Dom Kultury oraz prac remontowych i 
obowiązkowych przeglądów wynikających z prawa 
budowlanego. Uchwalono oczywiście też plan funduszu 
remontowego /szczegółowy zakres planu omówiony 
zostanie w kolejnym wydaniu biuletynu/. Na remonty planuje 
się wydać ponad 2,5 miliona zł. 

W trakcie posiedzenia zadecydowano także, że 
Spółdzielnia będzie zwracać – tak jak dotychczas – 15% 
kosztów poniesionych przez członków Spółdzielni, a 
związanych z wymianą stolarki okiennej. W porządku obrad 
Rady znalazła się ponadto uchwała dotycząca zmian w 
strukturze organizacyjnej Spółdzielni. 

A.F. 
 

PAMIĘTAJMY O WIETRZENIU MIESZKAŃ 
 

Jesienią i zimą niestety często powstaje grzyb na 
ścianach w naszych mieszkaniach. I w tym roku problem ten 
już się pojawił. Jak wielokrotnie pisaliśmy, wynika to przede 
wszystkim z podwyższonej wilgotności w mieszkaniach a to 
z kolei z niewystarczającego ich wietrzenia. Wszystkie 
nasze domy są dobrze docieplone, część z mieszkańców 
wymieniła okna na nowe, szczelne. Oczywiście dobrze 
zaizolowane ściany pozwalają zmniejszyć koszty 
ogrzewania, a gdy nie ma właściwej wentylacji (zwłaszcza 
po wymianie okien na nowe szczelne) pojawia się grzyb.  

Warto pamiętać, że dla prawidłowego samopoczucia w 
mieszkaniu należy utrzymywać średnią wilgotność względną 
na poziomie 40 – 60%. Brak wentylacji, spowodowany 
najczęściej zbyt szczelnymi oknami, powoduje wzrost 
wilgotności względnej do granic 70 – 90%, a czasem i 
więcej. Następstwem wzrostu wilgotności jest wykraplanie 
się pary wodnej na szybach i ścianach. Jeśli zatem 
obserwujemy, że mamy zaparowane okna, a także gdy z 
kratek wentylacji grawitacyjnej nawiewa zimne powietrze, to 
sygnał, iż dotyczy nas omawiany problem.  

Trzeba przestrzegać kilku zasad, aby do tego nie doszło. 
 

A więc pamiętajmy: 

 skrzydła okienne należy utrzymywać w 
rozszczelnieniu, bądź zamontować nawiewniki, 

 nie można dopuścić do długotrwałego wyziębiania 
mieszkania,  

 nie wolno ZAKLEJAĆ, ZASTAWIAĆ KRATEK 
WENTYLACYJNYCH, należy REGULARNIE JE 
CZYŚCIĆ, 

 nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się pary 
wodnej z kuchni i łazienki po całym mieszkaniu. I w 
takim przypadku wietrzyć – często, intensywnie, choć 
krótko np. poprzez otwarcie na krótką chwilę szeroko 
okna w pomieszczeniach (powoduje to przewiew przy 
zamkniętych termozaworach), 

 w trakcie intensywnego gotowania należy zapewnić 
wentylację,  

 trzeba sprawdzać czy za meblami, szafkami 
wiszącymi nie tworzy się szary nalot.  

 

Warto o tym pamiętać, bo dzięki ograniczeniu 
zawilgocenia nie dopuścimy do powstania grzyba, dzięki 
czemu unikniemy kosztów związanych z jego likwidacją i 
remontem mieszkania. Ponadto przy wysokim poziomie 
wilgotności potrzeba więcej ciepła do zapewnienia komfortu 
cieplnego, a to generuje wyższe opłaty za ogrzewanie. Co 
istotne też, zapewnienie właściwej wilgotności w 
pomieszczeniach sprawi, że będziemy mieć lepsze 
samopoczucie i ograniczymy ryzyko zachorowania. 

Redakcja
 

PÓL CHLEBA NIECO SPLEŚNIAŁEGO… 
 

A także jakieś inne resztki jedzenia – to niestety często 
spotykane żywnościowe wsparcie udzielane naszym 
ptaszkom. Ja rozumiem, że to z dobrego serca, bo może 
one głodne. No i też, dzięki temu, jedzenie się nie zmarnuje. 
No i nawet coś z tego, jakiś ptaszek rzeczywiście skubnie... 
Jednak zdecydowana większość tej „pomocy” stanowi po 
prostu zanieczyszczanie naszego otoczenia – trawnika czy 
placu zabaw.  

Szanowni Państwo! Tak jak z każdą dobrze wykonywaną 
robotą – tak i zimowe wspomaganie ptaków jest czynnością 
dość pracochłonną i trochę kosztowną. Nasze ptaki, 
szczególnie te drobne – sikorki, dzwońce czy nawet wróble, 
to głównie ziarnojady [przeważnie łuskany słonecznik!], a 
jeśli niektóre z nich jadają również np. pieczywo, to drobno 
pokrojone i na pewno nie spleśniałe. Nadto nie można 
wysypywać naraz zbyt wiele, bo nie zjedzą i znów 

praktycznie nie pomagamy, a zaśmiecamy. Nadto pomoc 
winna być systematyczna, równomiernie przez całą zimę… 

Dlatego z żalem, ale proszę najuprzejmiej – jeżeli ktoś, z 
różnych przyczyn, nie może spełniać tych dość 
wygórowanych wymagań – to lepiej nie dokarmiać. Bo 
poza zaśmiecaniem okolicy – ptakom można jeszcze 
zaszkodzić. 

Bardzo wielu ornitologów jest zdania, że w naszych 
warunkach klimatycznych ptaki dają sobie radę same. Że 
poza przypadkami ekstremalnych zawirowań pogodowych – 
wsparcie nie jest potrzebne. Jednak tu grają rolę jeszcze 
względy edukacyjne, estetyczne i wychowawcze. Widok 
ślicznych istotek buszujących w karmniku jest ucztą dla 
ducha i oka! 

Tak więc – jak ze wszystkim – mądrze i z umiarem!!! 
Zbigniew Rachwald 

 

ZAMYKAJMY OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH I W PIWNICACH 
W związku z ochłodzeniem prosimy o zamykanie okienek piwnicznych i na klatkach schodowych. 

Uniemożliwi to nadmierne wychładzanie, a także wchodzenie gryzoni do piwnic. 
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