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Wykupili lokale, a teraz za nie nie płacą
Stan po upływie 40 miesięcy od wejścia w życie w dniu 31 lipca 2007 r.
nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
W styczniowym numerze „Jarot” z roku 2010 przedstawiony został proces zadłużania się osób, które w wyniku przekształcenia uzyskały tytuł własności do zajmowanych przez siebie mieszkań. Analizę przeprowadzono po 27 miesiącach od wejścia w życie
wspomnianej wyżej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zadłużenie spółdzielczych mieszkań lokatorskich
W odniesieniu do grupy właścicieli, którzy dokonali uwłaszProces wyodrębniania własności spowodował, że obecnie (koczenia na mieszkaniach lokatorskich wnioski były niepokojące. Poniec listopada 2010 r.) mamy w Spółdzielni tylko 489 mieszkań lonownemu zadłużeniu uległo 57% spośród nich na kwotę przeszło
katorskich stanowiących 4,1% naszych zasobów mieszkaniowych.
570.000 zł, natomiast osób o długu przekraczającym 1.500 zł było
Zadłużenie osób (62,6%) zamieszkujących w mieszkaniach lokawśród nich prawie 100, zadłużonych na ok. 270.000 zł.
torskich jest poważne (786.197 zł), przy średniej długu wynoszącej
Zdecydowanie lepiej kształtowały się te zjawiska w grupie
przeszło 3.500 zł na każde mieszkanie. Wśród nich co trzecia osoba
osób, które stały się właścicielami mieszkań będących wcześniej
ma dług przekraczający 1.500 zł, a łączne zadłużenie tej grupy osób
mieszkaniami spółdzielczymi własnościowymi. W grupie tej powtórwynosi prawie 470.000 zł, co stanowi 60% zadłużenia wszystkich
nie zadłużyło się 998 osób na kwotę 221.340 zł, ale osób których
mieszkań lokatorskich. O wadze problemu świadczy także wysokość
dług przekroczył kwotę 1.500 zł było tylko 18 o łącznym długu nieco
przeciętnego długu wynoszącego w tej grupie 4.800 zł na mieszkaponiżej 50.000 zł.
nie.
Zobaczmy jak sprawa wygląda po upływie kolejnych 13 mieZadłużenie spółdzielczych mieszkań własnościowych
sięcy od tamtej analizy. Tym razem przedstawione zostanie jednak
Mieszkań tego typu jest obecnie 6.270, czyli nadal dominutakże zadłużenie i tych, którzy przekształceń do końca listopada
ją w całym zasobie mieszkaniowym (53,2%). Zadłużenie tej grupy
2010 r. jeszcze nie dokonali, by stworzyć tło dla głównego celu, jakim
mieszkań, z uwagi na ich liczebność, stanowi dla Spółdzielni najjest ocena zjawiska powtórnego zadłużania się osób po dokonaniu
poważniejszy problem (3.195.222 zł),
uwłaszczenia.
dokończenie na str. 2
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Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej nr 32 w Olsztynie
serdecznie zapraszają

na Dzień Otwarty Szkoły
2 marca 2011 r.
w godz. 17.00 – 19.00
Rodziców oraz Dzieci rozpoczynające
edukację przedszkolną (5–6 lat) i szkolną (6–7 lat)
w roku szkolnym 2011/2012
CZEKAMY NA CIEBIE!
„Jesteśmy publiczną placówką ukierunkowaną na kształcenie i wychowanie dzieci na najwyższym poziomie, wychodzącą naprzeciw potrzebom, zainteresowaniom uczniów, rodziców i środowiska. Kierując się zawsze dobrem
dzieci, dbamy o ich zdrowie i bezpieczeństwo.”

Wciąż się spieszysz?
Przytłacza Cię nadmiar obowiązków?
Brakuje Ci czasu na wypoczynek?

PRZYJDŹ do nas!
Nauczymy Cię, jak w krótkim czasie zregenerować
organizm,
jak nabrać sił, przywrócić energię i radość!

ZAPRASZAMY
na zajęcia relaksacyjne z jogą
do Klubu Kultury „17”- tel. 89 541 28 13.
To przynosi wiele korzyści:
–– wzmacnia siłę fizyczną, wytrzymałość, koordynację
–– poprawia koncentrację i równowagę
–– zapobiega i uśmierza różnorodne dolegliwości
–– uczy odprężenia i relaksu
Joga to filozofia życia oznaczająca jedność ciała
i umysłu.
Osoby ćwiczące regularnie potrafią żyć
w harmonii ze sobą i otoczeniem.
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chociaż przeciętne obciążenie długiem jednego mieszkania jest
dwukrotnie mniejsze niż w przypadku mieszkań lokatorskich i wynosi 1.273 zł.
Liczba osób z długiem przekraczających 1.500 zł jest tu 3,5
raza wyższa niż w grupie poprzedniej, choć stanowi ona tylko 14%
wszystkich mieszkań własnościowych. Niestety dług tu występujący
jest bardzo duży (2.339.840 zł), obciążający każde takie mieszkanie
przeciętnie kwotą 6.650 zł. Obciążenie to jest przy tym prawie o 40%
wyższe niż w przypadku mieszkań lokatorskich z zadłużeniem przewyższającym 1.500 zł na mieszkanie.
Ponowne zadłużanie się mieszkań z odrębną własnością
pochodzących z przekształcenia mieszkań spółdzielczych
lokatorskich
W końcu listopada 2010 r. mieszkań tego typu było 2.239, podczas gdy w październiku 2009 r. już było ich 1.977. Oznacza to gwałtowne osłabienie tempa przekształceń, gdyż o ile do października
2009 r. przenosiliśmy własność z mieszkań lokatorskich w tempie
73 mieszkania miesięcznie, to po tym terminie wynosiło ono już tylko 20 mieszkań miesięcznie. Gdyby przyjąć, że takie tempo będzie
już niezmienne, choć jest to nierealne z uwagi na obserwowaną
wcześniej tendencję malejącą, to na przekształcenie ostatniego
mieszkania lokatorskiego należałoby czekać jeszcze przez dwa
lata.
Przechodząc teraz do głównego tematu, czyli ponownego zadłużania się byłych mieszkań lokatorskich, zauważa się znaczne pogorszenie ich sytuacji po upływie kolejnych 13 miesięcy od poprzedniego badania. Wprawdzie liczba mieszkań zadłużonych spadła
z 1.127 do 915, czyli o 19%, ale dług urósł już do kwoty 786.197 zł,
tj. zwiększył się o 38%. Oznacza to wprawdzie, że co piąte byłe
mieszkanie lokatorskie, po przymusowym oddłużeniu będącym
warunkiem przekształcenia i po przejściowym okresie zadłużenia
występującym po przekształceniu, powróciło do stanu oddłużenia.
Jednakże powyższe dane wskazują jednocześnie, że mieszkania
będące w stanie zadłużenia po październiku 2009 r. zdążyły dwukrotnie zwiększyć wartość obciążającego je długu.
Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby mieszkań obciążonych długiem przekraczającym wartość 1.500 zł z 98
do 122. Wygląda to jeszcze gorzej, gdy uwzględni się fakt, że dług
tej grupy mieszkań zwiększył się z ok. 270.000 do 468.000 zł, czyli
o przeszło 70%. Możliwości oddłużenia się takich osób w ciągu 13
miesięcy oddaliły się więc jeszcze bardziej, gdyż o ile wcześniej
przeciętnie mieli do spłacenia po ok. 2.700 zł, to teraz przekracza
to już kwotę 3.800 zł.
Ponowne zadłużanie się mieszkań z odrębną własnością
pochodzących z przekształcenia mieszkań spółdzielczych
własnościowych
Od października 2009 r. do końca listopada 2010 r. o przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego wystąpiło
510 osób i w efekcie mieszkań własnych, uprzednio własnościowych, mamy obecnie 2.798. Pod względem powtórnego zadłużania sytuacja tej grupy mieszkań jest najlepsza, a w porównaniu
z poprzednim badaniem uległa nawet poprawie. Zmalała bowiem
zarówno liczba mieszkań zadłużonych (z 998 na 626), jak i suma
ich długu (z 221.340 zł na 215.594 zł) pomimo zwiększenia się
liczebności tej grupy o 510 mieszkań. Na identycznym poziomie
utrzymuje się wprawdzie liczba mieszkań z długiem przekraczającym 1.500 zł (18), ale suma ich długu jest wyraźnie mniejsza i wynosi 40.000 zł.
Podsumowanie
1. Osoby mające spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania
stanowią obecnie najmniej liczną grupę uprawnionych do lokali
mieszkalnych (4,1%), ale z największym udziałem dłużników
(62,6%). Proces wyodrębniania własności ulegać tu będzie dalszemu spowolnieniu, głównie z uwagi na fakt, iż 32% osób spośród osób zadłużonych będzie miało poważne trudności z oddłużeniem (przeciętne obciążenie wynosi 4.800 zł/mieszkanie).

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania to ciągle dominujący typ mieszkania w naszej Spółdzielni (53,2%). Osoby zadłużone
stanowią tu około 40%, a dług z nimi związany to 36% zadłużenia
całego zasobu mieszkaniowego. W grupie 352 dłużników obciążenie
każdego mieszkania wynosi aż 6.650 zł. W procesie wyodrębniania
własności jednakże nie ten fakt będzie przyczyną spowolnienia tego
procesu, lecz brak realnych korzyści płynących z przekształcenia.
Masowe wyodrębnianie własności w tej grupie mieszkań (1.077)
miało miejsce tylko w roku 2009 i wywołane zostało psychozą strachu przed rzekomo gorszymi warunkami przekształceń, mającymi
wystąpić od roku 2010. Egzekwowanie długu od tych dłużników jest
łatwiejsze z uwagi na fakt, iż w grupie tej aż 47% mieszkań ma urządzone księgi wieczyste, więc umieszczenie w nich zastrzeżenia
na korzyść Spółdzielni będzie zabiegiem prostym i tanim.
3. Odrębna własność powstała z mieszkań lokatorskich dotyczy
44,4% mieszkań własnych. Stopień zadłużenia (40,9%) zbliżony
jest do udziału dłużników w obecnych spółdzielczych mieszkaniach własnościowych, chociaż obciążenie długiem jest tu mniejsze (3.835 zł/mieszkanie). Niestety narastanie zadłużenia w ciągu
ostatnich 13 miesięcy (wzrost o 38%), a zwłaszcza w grupie mieszkań o długu przekraczającym 1.500 zł/mieszkanie (wzrost o 70%)
sygnalizuje, iż w tej grupie mieszkań najszybciej dojdzie do utraty
mieszkań na rzecz wierzycieli.
4. Odrębna własność powstała z mieszkań spółdzielczych własnościowych dominuje wśród mieszkań własnych (55,6%) i tak już pozostanie z uwagi na słabość ekonomiczną uprawnionych do spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Grupa tych właścicieli należy
do najlepiej zabezpieczonych przed ponownym zadłużeniem, tym
bardziej że w ciągu ostatnich 13 miesięcy wystąpiły tu oznaki oddłużania wśród i tak nielicznych dłużników z długiem przekraczającym
1.500 zł (18).
5. Niniejsza analiza służyć ma Spółdzielni do opracowania kwartalnego monitoringu zmian stopnia zadłużenia oraz wyboru najefektywniejszej metody windykacji. Dla dłużników będzie to przy okazji
przypomnienie o ich obowiązkach oraz o zagrożeniach wynikających z zadłużenia.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Własnościowe 3-pokojowe, o pow. 60,4 m² (I piętro, na Jarotach)
– zamienię na mniejsze lub sprzedam. Tel. 89/541–97–15 lub 792 523 942.
Zamienię M-4 (ul. Leyka) na mniejsze z dopłatą lub sprzedam.
Tel. 664 783 367.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie M-4 o pow. 59,9 m² (na osiedlu Jaroty, przy ul. Burskiego, II piętro) na mniejsze M-3 o pow. ok. 48 m²
na parterze lub I piętrze, na osiedlu Jaroty, Pieczewo lub Nagórki (z wykluczeniem wieżowca). Tel. 728–624–205 lub 739–121–690.
Zamienię lub sprzedam mieszkanie o pow. 35 m² przy ul. Jarockiej 74B (dwa pokoje, łazienka, aneks kuchenny) na mieszkanie o pow.
48 – 50 m² na Jarotach. Tel. 507 118 204 lub 89 541–40–23.
Własnościowe o pow. 35,6 m² (III piętro, osiedle Pieczewo,
ul. Jeziołowicza) – zamienię na parter o podobnym standardzie (z wykluczeniem wieżowca). Tel. 505 567 205.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, na parterze lub zamienię
na 4-pokojowe w Olsztynie, do II piętra, w okolicach Nagórki, Jaroty.
Tel. 89/519–13–67.
Sprzedam M-4 o pow. 60 m² lub zamienię na mniejsze.
Tel. 517 150 895.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne
ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9. Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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…zaprasza dzieci i młodzież do pracowni Klubu „Na Górce” prowadzonej przez artystę – -plastyka Mirosławę Smerek-Bielecką.
W pracowni możemy poznać rożne techniki plastyczne, w tym graficzne: linoryt, gipsoryt, monotyp.
Zajęcia z młodzieżą to podstawy rysunku i malarstwa, przygotowanie do egzaminów wstępnych na architekturę i uczelnie plastyczne.

Jubileusz Teatru „Koniec…c.d.n.”
Młodzieżowy Teatr „Koniec …c.d.n.” działający przy Klubie Kultury „Na Górce” SM „Jaroty” obchodził w ubiegłym roku jubileusz 15-lecia
istnienia. W grudniu teatr skupiający młodzież ze szkół średnich i studentów wystawił jasełka „Betlejem polskie” według Lucjana Rydla.

Aktualnie trwają próby nowego przedstawienia opartego na tekstach Leszka Kołakowskiego. Premiera odbędzie się wiosną br.
W planach zespół ma udział w przeglądach teatrów amatorskich. Wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił na scenie zapraszamy
na zajęcia do Klubu „Na Górce” w poniedziałki i czwartki o godz. 17.30.
Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowych Domów Kultury
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JAROTY
Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, zarówno grudzień,
jak i przełom roku 2010/2011 był okresem bardzo śnieżnym i mroźnym. Nastręczyło to mieszkańcom naszego osiedla wielu kłopotów.
Zarówno porządkowe służby miejskie, jak i firmy współpracujące
ze Spółdzielnią nie zawsze nadążały z utrzymaniem przejezdności
dróg i właściwym utrzymaniem chodników. O ile chodniki były odśnieżane na bieżąco i można było po nich swobodnie przejść, to ulice
wewnątrzosiedlowe, należące do Gminy Olsztyn – z wyjątkiem głównych ciągów komunikacyjnych miasta – w ogóle nie były odśnieżane.
Spowodowało to na tych ulicach utworzenie się swojego rodzaju torowisk, po których poruszały się samochody niejednokrotnie uszkadzając przy tym zawieszenie lub inne elementy podwozia. Na szczęście
styczeń przyniósł odwilż i sytuacja uległa poprawie, jednak zbrylony
śnieg w dalszym ciągu utrudnia swobodne poruszanie się po terenie
osiedla.
Innym zagrożeniem związanym z dużą ilością śniegu zalegającego na dachach i odwilżą stały się nawisy śnieżne i tworzące się
sople lodowe. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców osiedla pracownicy Administracji codziennie dokonywali przeglądów budynków
pod tym kątem. W okresie od 13 do 28 grudnia 2010 roku czynności
te były priorytetowe. Na części budynków takich, jak Piotrowskiego
11A i 13, Wilczyńskiego 17A, Malewskiego 14, 18, Janowicza 26, Mroza 20D, Jaroszyka 16 ze względu na bardzo trudny dostęp usuwanie
tych zagrożeń zlecono wyspecjalizowanej firmie. Kapryśna pogoda
lubi płatać różnego rodzaju figle i w miejscach, gdzie jednego dnia
usunięto wszystkie zagrożenia, już następnego dnia pojawiały się następne sople niebezpiecznie zwisające z dachu. Czynności związane
z ich usuwaniem pochłaniały bardzo dużo czasu, a budynkami, które
wymagały tych zadań – często po kilka razy – były bloki przy ul. Kanta
22A, B, C, 40 i 40C, Piotrowskiego 11A i 13, Mroza 20A i B, Leyka
7 i 17, Boenigka 6A, Leyka 20 i 22, Jaroszyka 8, Hanowskiego 10,

Jarocka 51, Wilczyńskiego 17, 17A, 6A i C, Malewskiego 14, 16 i 18
oraz Janowicza 3 i 10.
W grudniu 2010 roku zima – jak zwykło się mówić – zaskoczyła nie tylko drogowców. Niektórzy z mieszkańców osiedla zapomnieli
o konieczności zamknięcia wszystkich okien, w tym także w piwnicach do nich należących i pomieszczeniach wspólnego użytkowania takich, jak np. suszarnie czy pomieszczenia na wózki. Na efekty
nie trzeba było długo czekać, bowiem z tego powodu w pierwszych
dniach silnych mrozów na osiedlu Jaroty odnotowano kilka przypadków zamarznięcia instalacji centralnego ogrzewania i zimnej wody
w piwnicach budynków, w suszarniach lub piwnicach lokatorskich,
a dotyczyło to między innymi budynków przy ul. Herdera 7, Wiecherta
25 i 35, Kanta 12 i Janowicza 5.
Administracja Osiedla „Jaroty” dokłada wszelkich starań, aby
osiedle to było przyjazne i bezpieczne dla wszystkich jego mieszkańców i aby rosło ich zadowolenie z faktu zamieszkiwania na tym terenie. 
Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko

Dzisiaj w Betlejem
Uroczystość jasełek od wielu lat wpisana jest w kalendarz uroczystości organizowanych w Szkole Podstawowej Nr 32 w Olsztynie.
Kolędą pt; „Dzisiaj w Betlejem” uczniowie z klasy III B i I A rozpoczęli przedstawienie przygotowujące do świąt Bożego Narodzenia. Na tym
wyjątkowym apelu swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Barbara Jasiulewicz – pierwsza dyrektorka naszej szkoły, ks. proboszcz Romuald Zapadka, Halina Mikulska – przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”, Jerzy Krasowski – przewodniczący Rady Osiedla
„Jaroty”, Andrzej Taborski – dziennikarz, redaktor oraz nauczyciele emeryci, rodzice, dziadkowie, uczniowie oraz osoby pracujące w szkole.

W stajence betlejemskiej można było zobaczyć i podziwiać: Józefa, Maryję, rzesze aniołów, pasterzy, mędrców z Dalekiego Wschodu,
diabła, króla Heroda, strażnika Rufusa, gospodarza domu, dzieci z Japonii, Polski, Chin, Afryki, Ameryki. Na tle pięknej dekoracji można było
usłyszeć radosny śpiew kolęd i pastorałek. Mali aktorzy w pięknych strojach, bardzo ładnie i z wdziękiem przybliżyli tematykę wydarzeń nocy
betlejemskiej. Zostało to zauważone przez małych widzów i zaproszonych gości, którzy bardzo dużymi brawami podziękowali za występ.
Po życzeniach dyrektor Ewy Kameckiej i ks. proboszcza Romualda Zapadki wychowawcy wraz z uczniami przeszli do swoich klas na dalsze
U. Wojtukiewicz, D. Reguła, B. Szczurek
świętowanie i życzenia opłatkowe. 
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NAGÓRKI
Grudzień ubiegłego roku nie rozpieszczał nas, bowiem obfite
opady śniegu i mróz spowodowały ogromne utrudnienia w poruszaniu się zarówno pieszo, jak i samochodem. Do walki z tym żywiołem, oprócz firmy „Clinex”, z którą Spółdzielnia nasza ma podpisaną
umowę na oczyszczanie osiedla, zostali włączeni również nasi konserwatorzy, którzy usuwali w pierwszej kolejności zalegający śnieg
na dachach budynków przy ul. Murzynowskiego 18, 20, Orłowicza 4
i Wańkowicza 9.

Ponadto usuwane były niebezpieczne nawisy śniegowe oraz
sople lodowe. Prace te były wykonywane przez firmy specjalistyczne, jak również z podnośnika przez konserwatorów. Ponadto silne
mrozy i duże opady śniegu spowodowały również problemy z zamykaniem drzwi zewnętrznych do budynków.
Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego nasiliły się prace hydrauliczne, związane głównie z odpowietrzaniem grzejników,
wymianą i regulacją termozaworów.

PIECZEWO

szo, jak i samochodem, w związku z tym mieszkańcy często decydowali się na korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Zalegający
śnieg na parkingach i drogach dojazdowych likwidowany był przy
użyciu wyspecjalizowanego ciężkiego sprzętu.
Najwięcej skarg telefonicznych mieszkańcy wnosili w zakresie nieodśnieżonych ulic i zatok postojowych na terenach miejskich
(ul. Żurawskiego, Gębika, Stramkowskiej, Jeziołowicza, Wachowskiego, Turkowskiego, Sikiryckiego), za które odpowiada i zajmuje
się ich odśnieżaniem Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Po wielu interwencjach telefonicznych i pisemnych Administracji, Spółdzielni,
jak i Rady Osiedla „Pieczewo”, miasto przystąpiło do oczyszczania
zatok i ulic miejskich oraz wywozu nagromadzonego śniegu.
16 grudnia 2010 r. rozpoczęła się dobrowolna akcja odśnieżania chodników przez osoby zalegające z opłatą czynszu. Niestety nie
odnotowano oczekiwanego rezultatu. Do końca 2010 r. w ciągu dnia

Zofia Ostromecka

Wraz z nadejściem grudnia nadeszła prawdziwa zima. Intensywne opady śniegu spowodowały utrudnienia w poruszaniu się
po osiedlu. Przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu 12 godzin osiągał
nawet powyżej 20 cm.

Pomimo tego, że codziennie, a nawet kilka razy dziennie firmy
zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz Spółdzielni przystępowały
do odśnieżania chodników, ulic osiedlowych i parkingów, pojawiały
się znaczne utrudnienia w poruszaniu się po osiedlu zarówno pie-

pracowała jedna lub dwie osoby. Od Nowego Roku 2011 zwiększyła
się liczba chętnych do odśnieżania. W najlepszym dniu pracowało
jednak tylko pięć – sześć osób. Ogółem w akcji wzięło udział łącznie
12 osób. Trzeba jednak podkreślić, że osoby te należycie wykonywały powierzone im zadania. Niejednokrotnie w podjętej pracy widzieli
jedyną możliwość zmniejszenia swoich zaległości czynszowych.
Dodatkowo konserwatorzy osiedla przystąpili do usuwania niebezpiecznych nawisów śnieżnych zalegających na górnych gzymsach budynków, daszkach nad IV piętrem loggii oraz zrzucaniem
zalegającego śniegu z daszków wiatrołapów i pokryć dachowych
śmietników.
Administracja na bieżąco reaguje na wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców osiedla, odnotowuje je w rejestrze zgłoszeń oraz w notatkach służbowych i przekazuje firmie
do natychmiastowego wykonania.
Robert Zdunek
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Mikołaj w Szkole Podstawowej Nr 33

Po raz kolejny Rada Osiedla „Pieczewo” sprawiła niespodziankę uczniom naszej szkoły, zapraszając w jej progi Świętego Mikołaja, wyposażonego – jak zwykle – w pokaźny wór pełen prezentów. Czas oczekiwania na szanownego gościa umilały atrakcyjne zabawy
w świetlicy szkolnej, podczas których uczestnicy zabawy wykazywali się niecodziennymi umiejętnościami, a te z kolei podziwiali obecni
na imprezie goście. Wspomnienia z radosnej zabawy będą nam towarzyszyły przez cały rok, aż do przyszłorocznego spotkania.
Małgorzata Żmijewska

Reklama płatna

„AZOREK”

Koło Baletowe Klubu „Na Górce”
zaprasza

dziewczynki w wieku od 4 – 10 lat
na naukę podstaw tańca klasycznego
oraz

WSZYSTKO DLA ZWIERZĄT
– karmy – akcesoria – witaminy –
– środki pielęgnacyjne –
ul. Murzynowskiego 2 Olsztyn
Tel. 531 325 000
Pn-Pt 10.00– 18.00; Sob. 9.00–13.00

fragmentów tańców
„Jeziora łabędziego” i „Skrzypka na dachu”.
Poznajemy również polskie tańce ludowe,
jak i innych narodów
(rosyjską kalinkę, grecką zorbę, krakowiaka, kujawiaka itp.)
Balet klasyczny koryguje również
wszelkie wady postawy u dzieci.
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ZIMA, ZIMA!!!

Od kilku lat ostrzegano i straszono nas globalnym ociepleniem i różnorakimi zagrożeniami z tym związanymi, a tu już drugi rok zima jak za dawnych
lat, nawet nie zmieniło się „zaskoczenie” drogowców i wszystkich innych odpowiedzialnych służb. I właściwie o co tu chodzi, bo jak sięgnąć pamięcią w nasze
dzieje, zimy były – raz srogie, raz lżejsze, ale były, bo takie jest nasze położenie
geograficzne i chyba zdołaliśmy się przystosować do tego, ale czy na pewno?
Jezdnie nieprzejezdne – znowu „zaskoczone” służby nie radzą sobie
z żywiołem i klęską klimatyczno-pogodową, chodniki, nie mówiąc o parkingach
czy dojazdach do budynków, zwłaszcza wewnątrz osiedli, to niemal księżycowy
krajobraz! Ale musimy jakoś żyć i radzić sobie – „rodzą” się inicjatywy oddolne,
pomagania służbom i administracjom w odśnieżaniu, sytuacja „normalnieje”,
jednak pa-miętajmy, że zima jest i jeszcze trochę z nami pobędzie!
Nie zapominajmy więc o bezpieczeństwie, czasami złudne zelżenie mrozu jest zdradliwe, bo silny wiatr w połączeniu z temperatu-rą powietrza tylko nieco poniżej 0ºC może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze
poniżej –30°C. Może to być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.
Ponadto zima to liczne upadki i złamania, wypadki na sankach, nartach
i lodowiskach. Ich ofiarami padają nie tylko dzieci i młodzież czy ludzie starsi,
ale to może spotkać każdego. Kontuzje bywają banalne – potłuczenia, zwichnięcia, skręcenia, ale zdarzają się i po-ważne.
Najgroźniejsze są kontuzje u ludzi starszych i dzieci – przewidujmy je, nie
liczmy, że drogi, chodniki i schody w osiedlach, a nawet w mieście będą dobrze
odśnieżone i posypane piaskiem, a zabawy na śniegu czy lodzie wymagają
„myślenia” nie tylko ich uczestników, ale i nas opiekunów, rodziców i dziadków.
Odmrożenie – jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie
mrozu!). Typowymi objawami są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia, bladość palców rąk i nóg, często też uszu lub nosa. W miejscach odmrożeń powstają zmiany martwicze różnego rodzaju. Odmrożonych fragmentów ciała nie wolno rozcierać ani gwałtownie rozgrzewać, uszkodzone tkanki są
bowiem delikatne i wrażliwe na dotyk. Nieumiejętne zabiegi mogą przyspieszyć
martwicę – w cięższych przypadkach konieczna jest pomoc lekarza.
Dla tej pory roku i to zarówno zimy mroźnej, jak i „poplątanego” przedwiośnia, kiedy mrozy bywają różne, z reguły jest wietrznie i wilgotno – charakterystyczne są też przypadki wychłodzenia. Wychłodzenie – jest stanem, gdy
temperatura ciała spada poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenia
świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, senność.
Może się to zdarzyć każdemu, chociaż oczywiście najbardziej narażeni
na wychłodzenie są ludzie bezdomni, pozbawieni dachu nad głową, szukający
schronienia w nieogrzewanych altanach gdzieś na działkach, w ruderach domów
czy piwnicach. Do wychłodzenia dochodzi jednak również w innych sytuacjach.
Często przytrafia się ono osobom starszym, mniej sprawnym, mieszkającym
samotnie w źle ogrzewanych pomieszczeniach. Kiedy taki człowiek poczuje się
źle, nie ma siły wstać i napalić w piecu lub oszczędza na ogrzewaniu albo też
po prostu zasłabnie i wiele godzin leży w niedogrzanym mieszkaniu. Czasem
taką bardzo już wychłodzoną osobę znajduje się dopiero po paru dniach, często
w stanie krytycznym.
Przedstawiam najbardziej zagrażające zdrowiu i życiu sytuacje, ale wychłodzenie może „dopaść” i innych: uprawiających sporty zimowe, wędkujących

na lodzie i po prostu przebywających z różnych przyczyn zbyt długo w warunkach zimna, wiatru i zwiększonej wilgotności. Trzeba z tego zdawać sobie
sprawę i dobierać właściwe ubranie, regulować czas przebywania w niesprzyjających warunkach pogodowych, przewidywać skutki wychłodzenia, bo zawsze
może się to skończyć komplikacjami zdrowotnymi.
Pierwsza pomoc wychłodzonemu wymaga wiedzy. Przy znacznym
wychłodzeniu konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, a przy umiarkowanym i średnim, czekając na przybycie lekarza, można poszkodowanemu
zdjąć (jeśli jest przemoczone czy nawet zamarznięte) ubranie i okryć folią
termoizolacyjną, a przy jej braku kocami itp. Nigdy nie podawać alkoholu, nie
nacierać miejsc zziębniętych ani intensywnie ich rozgrzewać. Jeśli osoba wychłodzona jest przytomna, można podawać jej napoje rozgrzewające, ale nie
za gorące.
Trwa zima, a po niej będzie przedwiośnie – ale i wtedy bądźmy przygotowani na wystąpienie: śnieżyc, zawiei i niskich temperatur! W czasie opadów pozostańmy w domu. Jeśli musimy wyjść na zewnątrz, powiadommy kogoś o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce i celu wyjścia. Zachowujmy ostrożność
poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie.
Jazda samochodem w zimie – bywa konieczna, lecz jedną z wielu przyczyn dużej liczby ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe przygotowanie
pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek
unieruchomienia pojazdu. Dlatego też, aby bezpiecznie podróżować sprawdźmy następujące elementy swojego samochodu: akumulator, płyn chłodzący,
wycieraczki i płyn do spryskiwaczy, układ zapłonowy, termostat, światła awaryjne, układ wydechowy, układ ogrzewania, hamulce. Dostosowanie opon do
warunków (opony zimowe), materiały pomocne do utrzymania sprawności samochodu w warunkach zimowych, itp. Gdy już utknęliśmy w drodze: pozostańmy w samochodzie. Nie szukajmy sami pomocy, chyba że pomoc jest widoczna.
Umocujmy na antenie lub na dachu samochodu jaskrawą część ubrania tak,
aby była widoczna dla ratowników. Używajmy wszelkich dostępnych materiałów
do poprawy izolacji samochodu. Uruchamiajmy silnik co godzinę na 10 minut.
W czasie pracy silnika włączmy ogrzewanie oraz zewnętrzne światła samochodu. Zachowujmy ostrożność z uwagi na trujące działanie tlenku węgla w spalinach. Utrzymujmy rurę wydechową wolną od śniegu oraz dla lepszej wentylacji
lekko uchylmy szyby. Wykonujmy lekkie ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi.
Od czasu do czasu klaskajmy w dłonie, wykonujmy wymachy ramionami. Starajmy się nie przebywać w jednej pozycji zbyt długo. Jeśli w samochodzie jest
więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę. Dla utrzymania ciepła
osoby powinny zgromadzić się blisko siebie, jak również unikać zbędnego wysiłku.
I ostatnie ostrzeżenia – uważajmy: wszędzie, ze stromych dachów, po
obfitych opadach zsuwają się masy śniegu, opadając na chodniki. Od krawędzi
dachów odrywają się też ciężkie sople. Zarówno osuwisko ciężkiego, mokrego śniegu, jak i lód z okapu, spadające z dużej wysokości, mogą nas poranić.
O tym powinni pamiętać właściciele i zarządcy nieruchomości, strącając sople
i odśnieżając dachy. Jednak te zagrożenia mogą „dopaść” również nas, więc
uważajmy, przewidujmy, a także interweniujmy! 
cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

DYŻURY
RADY NADZORCZEJ
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem
świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00–17.00. Najbliższy dyżur:
21 lutego 2011 r. – pełni Joanna Markiewicz
ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piotrowicz i wiceprezes ds.
technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14.00–17.00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10–684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Redaguje Rada Programowa: Danuta
Jamiołkowska, Jadwiga Pilarek, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska,
tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10–684 Olsztyn,
ul. Wańkowicza 24, tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39. Redakcja nie odpowiada za treść i nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie
dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Odjazdowy festyn w Gimnazjum Nr 13
Miało być zimowo – było zdrowo i odjazdowo! 13 stycznia w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera – mimo psikusa spłatanego przez pogodę – zabawa była wspaniała. Zabrakło śniegu, ale świetne humory dopisały! Najwięcej radości sprawiły zajęcia
na lodowisku. Można było podziwiać mistrzowskie umiejętności naszej młodzieży, dorośli zaś mieli okazję, by przypomnieć sobie,
jaka to sztuka utrzymać równowagę na gładkiej tafli. Byliśmy świadkami zaciętej rywalizacji podczas Mistrzostw Gimnazjum Nr 13
w łyżwiarstwie szybkim. Nie mniejsze emocje budziły „wyścigi na wesoło”, ślizg czajnikami do celu i hokejowe popisy.
Festyn zorganizowany we współpracy z Radą Rodziców i Radą
Osiedla „Pieczewo” rozpoczął się przywitaniem przez dyrektor Jadwigę Kaczmarczyk wszystkich uczestników i naszych dostojnych
gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: wizytator Kuratorium
Oświaty w Olsztynie Krzysztof Nowacki, ks. kanonik Romuald Zapadka, ks. prałat Marian Matuszek, dyrektor OSiR Jerzy Litwiński, przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo” Halina Mikulska,
przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty” Jerzy Krasowski, dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 34 Marek Wąsik, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 Edyta Balbuza oraz przedstawiciele Rady Rodziców
Gimnazjum Nr 13 i członkowie Rady Osiedla „Pieczewo”. Imprezę
na lodowisku zakończyła jazda na łyżwach przy muzyce. Nie były

niły się nowe aktorskie talenty. Muzycznymi zdolnościami wykazali
się uczestnicy konkursu karaoke i koncertu kolęd – na pewno mają
szansę na sukces! Nasi uczniowie są również uzdolnieni plastycznie. W konkursie „Zimowe pejzaże” nie udało się wyłonić zwycięzcy,
bowiem wszystkie prace były po prostu wspaniałe. Nie zapomnieliśmy też o sportowcach – koszykarze, siatkarze i siłacze znaleźli
tu coś dla siebie. Były także zadania dla zręcznych, opanowanych
i cierpliwych. Mogli wziąć udział w: konkursie na umiejętne posługiwanie się pałeczkami do ryżu, układaniu puzzli albo tworzeniu nowych kreacji z babcinych, szydełkowych serwetek.

to jedyne atrakcje. Wiele działo się w budynku szkoły i na boisku.
Nasi uczniowie, nie po raz pierwszy, wykazali się niesamowitą fantazją, kreatywnością i wyjątkowymi zdolnościami. Przedstawiciele
klas, przy wsparciu szkolnego Teatru „Światło i Cień” przedstawiając
samodzielnie reżyserowane etiudy, przenieśli nas w holywoodzki
świat kina. Charlie Chaplin śmieszył, Indiana Jones budził podziw,
a Marylin Monroe zachwycała wdziękiem i urodą. Niewątpliwie ujaw-

Mimo niesprzyjającej aury można było skorzystać z przejażdżki konnej dzięki uprzejmości Stadniny Koni Janusza Kojrysa, ulepić śnieżną figurę albo rzucać śnieżkami do celu. Potem młodzież
rozgrzewała się przy ognisku, piła ciepłą herbatę i piekła kiełbaski.
Smakowity zapach grochówki i bigosu przyciągał już z daleka! Było
też coś na deser – pyszne babeczki i ciasta rozpływały się w ustach.
To kolejny udany festyn zimowy zorganizowany w naszej szkole.
Z niecierpliwością będziemy czekać na ciepłe dni oraz... następną
zabawę!
Anna Fabisiak
PATRONAT MEDIALNY

