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AWARIA MAGISTRALI CIEPŁOWNICZEJ
W dniu 13 lutego br. około godziny 10. 40 za pośrednictwem faksu otrzymaliśmy informację przesłaną przez służby MPEC
sp. z o.o. w Olsztynie o poważnej awarii magistrali ciepłowniczej w okolicy budynku przy ul. Sobocińskiego 1. Z informacji wynikało, że duża część Jarot oraz Pieczewa musi zostać pozbawiona ogrzewania i ciepłej wody na czas niezbędny do usunięcia usterki,
który określono na 20 godzin, poczynając od godz. 4. 00 w dniu 14 lutego 2012 r. do 24. 00 tego samego dnia.
Awaria swoim zasięgiem objęła na Jarotach ul. Burskiego i część ul. Boenigka do budynku nr 18 włącznie (651 mieszkań SM „Jaroty”
i 159 SM „Sami Swoi” administrowanych przez SM „Jaroty”) oraz wszystkie lokale usługowe zlokalizowane w tej części osiedla, natomiast
na Pieczewie ulicę Jeziołowicza i Sobocińskiego (502 mieszkania) oraz Przedszkole przy ul. Jeziołowicza 21A, sklep spożywczy przy
ul. Jeziołowicza 23A i Sobocińskiego 2.

Natychmiast po otrzymaniu powyższej informacji w Administracjach Osiedli „Jaroty” i „Pieczewo” zostały wydrukowane odpowiednie
ogłoszenia informujące mieszkańców o zaistniałej sytuacji i umieszczone w widocznym miejscu, tj. na wszystkich drzwiach wejściowych budynków, których awaria dotyczyła, tak by powracający z pracy mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać.
Skutkiem awarii był nie tylko brak ogrzewania i ciepłej wody. W celu spuszczania wody z sieci ciepłowniczej służby MPEC-u otworzyły
zawory w wymiennikowni usytuowanej przy budynku przy ul. Boenigka 16, z której woda przedostała się do budynku mieszkalnego i zalała
jego piwnice. Zaistniałą awarię sprawnie usunęły służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a wodę z piwnic pracownicy firmy
„CLINEX”. 
Czesław Ragin, Fot. Krystyna Walacik

Balet klasyczny w Klubie „Na Górce”
Zajęcia baletu prowadzone są przez tancerza i choreografa Bogumiłę Jeżewską, która swoje
umiejętności zawodowe poszerzała w szkołach baletowych Montrealu, Toronto i Moskwie.
Dzieci tańczą przy akompaniamencie muzyka Bogdana Jeżewskiego.
Na zajęciach zwracana jest uwaga na piękną, poprawną sylwetkę.

Zapraszamy dziewczynki w wieku 5–10 lat.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy, w godz. 16. 00–17. 00.

Jaroty ∙

2

nr 2/2012

REAGUJMY…
ZAPOBIEGAJMY DEWASTACJOM

Zniszczona klatka schodowa przy ul. Murzynowskiego 7

Na wszystkich naszych osiedlach plagą są akty wandalizmu. O tym problemie pisaliśmy już wielokrotnie na łamach „Jarot”. Niszczone są nowe elewacje budynków, kosze na
śmiecie, ławki, nawet teraz, zimą zabawki na placach zabaw, wybijane szyby oraz mazane
i zarysowywane ściany na klatkach schodowych. Wielokrotne apele, szczególnie do młodych
ludzi, pozostają bez echa. A przecież widzimy i słyszymy, jednak zbyt często nie reagujemy.
Owszem, mieszkańcy zgłaszają, co uległo zniszczeniu, ale już po fakcie. Wówczas pozostaje tylko naprawić to, co zostało zepsute, bez możliwości ukarania sprawcy, no i pamiętajmy,
że płacimy za to my wszyscy, gdyż nie sposób w takim wypadku żądać naprawienia szkody
przez nieznanego wandala, któremu milczeniem daliśmy przyzwolenie na tego typu działania. Gdy widzimy zdarzenie, wystarczy zadzwonić do EFEKT WAR-MA, firmy wynajętej do
codziennego patrolowania i ochrony naszych osiedli - tel. 89 535–99–26, 89 523–53–22,
604 269 554 lub do Straży Miejskiej – tel. 987 bądź na Policję - 997. Można zrobić zdjęcie
aparatem fotograficznym, a takie mamy w powszechnym użyciu w naszych telefonach komórkowych. Nasze reagowanie na pewno zapobiegnie w przyszłości kolejnym wybrykom.
Zanim ktoś coś zepsuje, dwa razy się zastanowi. Być może zainteresowanie tym, co się
wokół nas dzieje ukróciłoby ten proceder i byłoby przestrogą dla innych. Ponadto pozwoliłoby
na zaoszczędzenie pieniędzy z naszych portfeli. Zatem, bądźmy uważni i reagujmy, wszak
chodzi o nasze wspólne dobro.
Małgorzata Gieczewska

Wypalone napisy na suficie klatki schodowej przy
ul. Murzynowskiego 7

Zdewastowana po nocy sylwestrowej III klatka
schodowa w budynku Wiecherta 8

NAGÓRKI

w sposób dotkliwy – obdarowując
ostrymi mrozami. Przy tak niskich
temperaturach nie obyło się bez
awarii wodociągowych, które miały
miejsce przy ul. Murzynowskiego 8
i 22, Barcza 8 i 35. W wyniku tego
mieszkańcy wielu budynków nie
mieli przez kilka godzin wody oraz
centralnego ogrzewania.
Duży mróz dał się też we
znaki w postaci zamarznięcia
wody w pawilonach usługowych
przy ul. Orłowicza 4, Barcza 7 i 11.
W grudniu ubiegłego roku zaczęto przekazywać nabywcom mieszkania w nowo wybudowanym
budynku przy ul. Orłowicza 17 B.
Jest to budynek trzyklatkowy,
liczący 78 mieszkań. W budynku zlokalizowany jest podziemny
garaż o 40 stanowiskach postojowych, a ponadto 38 miejsc postojowych znajduje się na terenie
nieruchomości. Wjazd na posesję
ograniczony jest szlabanami, do

W odróżnieniu od poprzednich lat
początek zimy nie był zbyt surowy. Administracja Osiedla „Nagórki” w tym okresie
zajmowała się bieżącą konserwacją oraz naprawami, administrowaniem oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenu
osiedla. Najwięcej zgłoszeń było związanych
z centralnym ogrzewaniem oraz cyrkulacją
wody. Prawdziwa zima przyszła dopiero
w styczniu tego roku i dała nam o sobie znać

Hydrofornia przy ul. Gębika 16

których piloty posiadają tylko właściciele
mieszkań.
Budynek wyposażony jest w nowoczesną instalację ppoż, domofonową oraz
dwa dźwigi osobowe. Odczytywanie ilości
zużytej wody oraz energii cieplnej odbywa
się drogą radiową, bez konieczności angażowania mieszkańców.
Można uznać, że obecnie jest to najnowocześniejszy budynek w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
Sylwia Porbacka
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Tegoroczna zima była dla nas łaskawa… do czasu. Mróz dokuczył nam na
przełomie stycznia i lutego. Mało tego, trzymał i z dnia na dzień było coraz zimniej, co
sprawiło, że mieliśmy na osiedlu sporo awarii
instalacji centralnego ogrzewania oraz wodociągowych, a w związku z tym napływało do nas bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców. Przy temperaturach dochodzących
w nocy do -25º C pękały grzejniki, m.in.
w budynkach przy ul.: Janowicza 5, Kanta
12, Jaroszyka 20, Boenigka 11–19 oraz rury
na sieci wodociągowej przy ul. Kanta 1, 3,
7, Herdera 11, 13, 19. W celu zapobiegania
podobnym sytuacjom w przyszłości zwraca-

PIECZEWO
Zima przyszła do nas dość późno, bo
pod koniec grudnia 2011 r., i chociaż dopiero
w połowie stycznia wystąpiły opady śniegu,
okazała się dość ciężka z powodu bardzo
niskich temperatur, utrzymujących się nawet
do -25º C. Właśnie one były przyczyną wielu
awarii sieci ciepłowniczych i wodnych, m.in.
przy ul. Jeziołowicza 23A, Jeziołowicza 15
i zatoce postojowej przy ul. Sobocińskiego.
Służby techniczne, tj. PWiK oraz MPEC,
pomimo niskich temperatur, przystępowały w trybie natychmiastowym do usuwania
awarii.
Na osiedlu Pieczewo w okolicy przystanków autobusowych (ul. Żurawskiego
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my się z prośbą do lokatorów o niezakręcanie grzejników na klatkach schodowych oraz
zamykanie okien w piwnicach lokatorskich,
pomieszczeniach wspólnego użytkowania
takich, jak: suszarnie i pomieszczenia na
wózki oraz na klatkach schodowych.
Od chwili rozpoczęcia sezonu grzewczego pracownicy zespołu konserwatorów
Administracji Osiedla „Jaroty” interweniowali
w ponad 200 lokalach mieszkalnych i usługowych.
W związku ze zmianą temperatury na zewnątrz występuje więcej usterek
w drzwiach zewnętrznych do budynków. Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców o dokładne zamykanie drzwi i nieregulowanie
samozamykaczy. W przypadku zauważenia

nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie usterek do Administracji.
W ostatnim czasie obserwujemy niszczenie przez nieznanych sprawców zamków
przy bramkach zamykanych osłon śmietnikowych, między innymi przy ul. Janowicza 3,
7, Mroza 16, 12. Zmuszeni jesteśmy przez to
do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wymianą zamków.
Według prognoz meteorologicznych
zima jeszcze trochę potrzyma, ale - jak co
roku - gdy mróz odpuści i zrobi się cieplej
na zewnątrz, przybędzie nam dodatkowych
obowiązków związanych z usuwaniem zalegającego na dachach śniegu oraz sopli lodowych zwisających z dachów, które tworzą się
podczas odwilży.

i Jeziołowicza) zostały ustawione tzw. koksowniki, w pobliżu których przechodnie oraz
oczekujący na autobusy mogli się ogrzać.

Odnotowano również znacznie więcej
zgłoszeń mieszkańców w zakresie zapowietrzeń grzejników w mieszkaniach. Konserwatorzy administracji na bieżąco usuwali
usterki na instalacji centralnego ogrzewania,
odpowietrzali grzejniki, usuwali niesprawności zaworów grzejnikowych, ustawiali odpowiednio przepływy.
Utrzymująca się aura zimowa nie odstraszyła natomiast dzieci i młodzieży, którzy korzystali w czasie ferii z lodowiska przy
ul. Jeziołowcza.
Administracja na bieżąco reaguje na
wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione
przez mieszkańców osiedla.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,7 m² przy ul. Sikiryckiego, I piętro, środkowe, duży balkon. Tel. 513 727 068.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m² w centrum Jarot, I piętro,
cena do uzgodnienia. Tel. 23 673 62 26, 513 958 894.
Sprzedam M-4 o pow. 60,3 m² na Nagórkach, III piętro.
Tel. 793 560 044.
Sprzedam M-4 o pow. 59,50 m² na Pieczewie, III piętro,
duży balkon. Tel. 695 092 710.
Sprzedam M-3 o pow. 51 m² przy ul. Orłowicza. Stan deweloperski. Tel. 606 800 990.
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m², przy ul. Panasa.
Tel. 501 058 748.
Sprzedam M-5 na Jarotach lub zamienię na M-2.
Tel. 517 620 160.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe przy ul. Panasa.
Tel. 694 571 611.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie 2-pokojowe przy
ul. Żurawskiego, I piętro, bardzo dobry stan, część mebli w cenie
– na 3-, 4-pokojowe na Jarotach lub Pieczewie. Tel. 600 903 316.
Zamienię mieszkanie 3-pokojowe o pow. 60 m² na Nagórkach – na 2-pokojowe. Tel. 508 523 906.
Zamienię mieszkanie 1-pokojowe o pow. 30 m² przy
ul. Poprzecznej – na większe (z dopłatą) w zasobach SM „Jaroty”,
może być zadłużone. Tel. 514 251 115.
Zamienię lub sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,2 m²,
(IV piętro) na M-3 na parterze lub I piętrze. Tel. 506 367 793.

Berenika Drab-Proniewicz

Krystyna Walacik

Zamienię M-5 o pow. 72,5 m², IV piętro, własnościowe, duży
balkon – na M-3 do 48 m², do II piętra, w zasobach SM „Jaroty”.
Tel. 512 258 166.
Zamienię mieszkanie w Bydgoszczy o pow. 48 m² (spółdzielcze własnościowe) na podobne w zasobach SM „Jaroty”.
Tel. 607 923 373, 52 342 55 10.
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m² na Pieczewie lub zamienię
na mniejsze. Tel. 660 679 673.
M-5 spółdzielczo-własnościowe o pow. 72,8 m², parter/10,
na Nagórkach – zamienię na mniejsze o pow. do 44 m², korzystna
lokalizacja. Tel. 89 542–66–96.
M-3 o pow. 48 m², ul. Burskiego – zamienię na większe
na osiedlu Jaroty, Podgrodzie lub Mleczne. Tel. 608 719 130.
Sprzedam tanio M-3 przy ul. Dworcowej. Tel. 601 319 052.
Własnościowe M-4 o pow. 60 m² zamienię z dopłatą na pokój z kuchnią, może być kwaterunkowe. Tel. 509 683 271.
Zamienię lub sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48,3 m²,
przy ul. Orłowicza 3. Tel. 89 542–61–83 lub 695 752 276.
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,7 m² przy ul. Sikiryckiego, I piętro, środkowe, duży balkon. Tel. 513 727 068.
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m², przy ul. Panasa. Tel. 501 058
748.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m² w centrum Jarot, I piętro,
cena do uzgodnienia. Tel. 23 673 62 26, 513 958 894.
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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Festyn Zimowy na Pieczewie
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Topimy lody obojętności
Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera wspólnie z Radą Osiedla „Pieczewo” w dniu 11 stycznia bieżącego roku zorganizowały
już po raz czwarty Festyn Zimowy. Na lodowisku przy ul. Jeziołowicza, a także w budynku szkoły mieszkańcy Pieczewa i Jarot wraz
z uczniami „Trzynastki” stopili… lody obojętności - bowiem pod takim hasłem przebiegała tegoroczna impreza.

Podczas konkursów, gier i zabaw odbywających się w szkole
i na lodowisku prowadzona była zbiórka żywności. Produkty zgromadzone podczas festynu zostały przekazane dla najbiedniejszych
rodzin z Pieczewa. Cieszy fakt, że uczniowie naszej szkoły kolejny
raz udowodnili, że problem biedy oraz potrzeby innych ludzi nie są
im obojętne.
Brzydka pogoda nie popsuła nam dobrej zabawy. Uczniowie
„Trzynastki” walczyli w wielu konkurencjach o Puchar Dyrektora. Do
rywalizacji przystąpiły wszystkie klasy. Najlepszą okazała się klasa
1D, zwyciężając przed klasą 2F i 3B. Drużyny zwycięskich klas otrzymały puchary i dyplomy, a dwie najlepsze klasy dodatkowo zostały
wyróżnione kuligiem organizowanym przez Janusza Kojrysa. Ponadto na wszystkich przybyłych czekały: zabawy na lodowisku, konkursy

na boisku szkolnym, przejażdżki konne, turniej szachowy i gry planszowe, przegląd mikroform teatralnych, Singer Star PS3 Karaoke,
konkurs plastyczny i wiele innych atrakcji.
W czasie festynu przygrywała muzyka, paliło się ognisko, przy
którym można było się ogrzać i upiec kiełbaskę. Stołówka szkolna
serwowała przepyszny domowy bigos, grochówkę i ciepłą herbatę.
Można też było skosztować smacznych wypieków naszych uczniów.
Na festynie spotykają się całe rodziny, znajomi oraz absolwenci naszej szkoły, co jest dowodem na to, że tego typu imprezy są
potrzebne zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a ponadto gwarantują
wspaniałą zabawę, na którą zapraszamy ponownie już za rok.
Organizatorzy

Jaroty ∙

nr 2/2012
AKCJA ZIMA W SM ”JAROTY”

5

Zimowe ferie i czas odpoczynku od zajęć szkolnych wiele dzieci pozostających w mieście spędziło na zorganizowanych półzimowiskach w naszych klubach osiedlowych. Jak co roku przygotowano dla nich na każdy dzień pobytu bardzo ciekawy i urozmaicony program. Chociaż zima podczas ferii poskąpiła nam w tym roku śniegu, za to nieźle szczypał w nosy mróz, który spowodował,
iż większość zajęć przeprowadzana była w salach, ale najważniejsze były dobre humory dzieciaków i świetna wspólna zabawa.
Ferie rozpoczęły się bardzo atrakcyjnie, bo nauką tańców: towarzyskiego – prowadzonego przez trenera Krzysztofa Dąbrowskiego,
hip-hopu przez instruktora Katarzynę Rozumek oraz sztuki walki karate prezentowane przez trenera Pawła Sobieskiego. W kinie „Helios”
emocjowaliśmy się przeżyciami bohaterów oglądanego filmu „Alwin i wiewiórki”, graliśmy w kręgle, bawiliśmy się w „Figlolandii”, zwiedzaliśmy „Muzeum Przyrody”, bawiliśmy się w śnieżki w Parku Miejskim itp. Pod kierunkiem artysty plastyka Mirosławy Smerek-Bieleckiej wykonywaliśmy maski na „Bal karnawałowy”. Dzieci żałowały, że zimowe ferie trwają tak krótko, ale cóż, wszystko co dobre szybko się kończy,
a teraz… czekają na letnie wakacje.

„Bezpieczne Ferie”
Pani Grażyna Dziubani z Promocji Zdrowia SANEPiD omówiła zasady bezpiecznych ferii. Dzieci żywo uczestniczyły w dyskusji.

Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury
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Wielki dzień w Świetlicy SP Nr 25
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,,Karnawał na świecie!”
17 stycznia br. w Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 nadszedł wreszcie długo wyczekiwany przez wszystkie dzieci bal karnawałowy. Nie był to taki zwyczajny bal. Dzieci miały okazję ,,uczestniczyć” w karnawale w Wenecji, Rio de Janerio oraz zapustach
w Polsce.

Podróżowały różnymi środkami lokomocji – autokarem, gondolami, samolotem, statkiem i na koniec – pomknęły kuligiem. Odtańczyły
nadworny taniec wenecki, gorącą sambę w Rio, a także kujawiaczka w Polsce. Uczestniczyły również w paradzie z zimnymi ogniami, podczas której z wdziękiem prezentowały swoje stroje. Nie zabrakło też konkursów i słodkiego poczęstunku. Na koniec na głowy wszystkich
uczestników balu spadł z chmurki ,,cukierkowy śnieg”. Zabawa była świetna, super, wystrzałowa, ekstra! – tak brzmiały wypowiedzi dzieci
tuż po balu. Zatem…. do przyszłego roku!
Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska, Anna Tomaszewicz

Budujmy razem część rehabilitacyjno-sportową ZPE
Twój jeden procent – sto procent dziecięcych marzeń. Pomóż zbudować salę gimnastyczną w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, przekaż swój 1 procent z rozliczenia rocznego na Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci – numer
KRS 0000081499. Warto, żeby pieniądze mieszkańców Warmii i Mazur pozostały w regionie, spożytkowane na konkretny, wymierny
cel. Sala zbudowana za wspólne pieniądze, pozostanie też wspólną własnością. Będą z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale cała
lokalna społeczność.
Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, przy ul. Turowskiego, jest pierwszą w Polsce publiczną placówką założoną i prowadzoną przez stowarzyszenia rodziców, nauczycieli i ludzi pomagającym
niepełnosprawnym. W tym roku obchodzić będzie dziesięciolecie
istnienia. To wciąż jedyne miejsce na Warmii i Mazurach, gdzie osoby z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi znajdują kompleksową pomoc i edukację, od lat przedszkolnych po czas
nauki zawodu. Uczy się tutaj prawie 400 dzieci, w tym około 300
niepełnosprawnych z całego regionu, głównie z Olsztyna i z 13 podolsztyńskich gmin. Jednym z większych osiągnięć pedagogów jest
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 przewóz osób z możliwością płatności kartą
 bezgotówkowa obsługa firm
 drobne przesyłki kurierskie
 zakupy na telefon
 odprowadzanie aut

fakt, że uczniowie z autyzmem, schorzeniem utrudniającym kontakty społeczne, nauczyli się grać w gry zespołowe. Regularną terapię
przez sport uniemożliwia jednak brak własnej sali gimnastycznej. Już
wkrótce procedury przetargowe dobiegną końca, budowa sali wraz
z zapleczem rehabilitacyjnym zakończy się jesienią tego roku. Sala
będzie służyć nie tylko uczniom ZPE. Szkoła udostępni obiekt całej
lokalnej społeczności. Dla młodzieży będą tu organizowane zajęcia
sportowe i artystyczne, dla młodych matek i ojców – kursy opieki
nad maluchem, dla bardziej doświadczonych rodziców – konsultacje
logopedów bądź rehabilitantów, dla babć i dziadków – porady, jak
bawić się z wnukami itd. Każda złotówka z naszego 1 procenta przeznaczona na wsparcie ZPE będzie dobrze wykorzystana.
Ewa Paździorko
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IDZIE LUTY, OKUJ BUTY!?
Takie przysłowie niegdyś było w użyciu i często się sprawdzało,
a i teraz po suchej jesieni i kilku jesiennych miesiącach zimy, dał nam
dopiero luty „popalić” siarczystymi syberyjskimi mrozami, a co przed
nami?
Luty był dawniej mroźnym miesiącem normalnej polskiej zimy, w
tym roku pomroził na początku, ale wciąż bądźmy przygotowani na niespodzianki, czy to powrotu mrozów, czy też większych opadów śniegu.
Owszem szokowały nas komunikaty w rodzaju: „Przyroda i pogoda oszalały! Grzybobranie w styczniu? Dlaczego nie! W Lubuskiem
grzybiarze ruszyli na kurki i zielonki”, „Atak wiosny zimą. Niezwykłe zjawisko w Gorzowie Wielkopolskim na jednym z trawników na terenie szpitala wojewódzkiego zakwitły stokrotki”. Ale to już było, a meteorolodzy
ostrzegają, co potwierdzają też komunikaty, że mimo różnych anomalii
możemy się jeszcze spodziewać powrotu srogiej zimy i w marcu. I tak to
teraz bywa, z jednej strony informacje o deszczach i powodziach, z drugiej o katastrofalnych suszach, o śnieżycach w Alpach… a u nas różnie!
Tym nie mniej spodziewajmy się różnorakich zagrożeń klimatyczno-pogodowych, a „darowane” nam przez naturę kilka miesięcy bez
siarczystych mrozów potraktujmy jako prezent i wkład w oszczędności,
bo jednak ogrzewanie, odśnieżanie i wszelkie inne normalne zimowe
wydatki mieliśmy już za pół darmo! Zima zimą, a tym czasem bacznie
rozglądajmy się wokół nas i nie bagatelizujmy również innych zagrożeń.
Najpierw nie było mrozów, czas jakby jesienny, potem siarczyste
mrozy, a i tak - jak zawsze pojawiają się komunikaty o zaczadzeniach
– dziwne to, bo tyle się o tym mówi i ostrzega, a jednak prawdziwe,
zwłaszcza w budynkach i domach, w których ogrzewanie polega głównie
na paleniu w piecach i kominkach. Nie mamy w zasobach naszej Spółdzielni takich lokali, gdzie występowałoby tego typu ogrzewanie, a zatem i zaczadzenia, ale możemy się z tym problemem zetknąć wszędzie,
bądź to w altankach na działkach, bądź też gdzieś na wczasach i innych
urlopowo-weekendowych wyjazdach, warto więc poznać tego „cichego”
zabójcę – CZAD!
Tlenek węgla (CO) – gaz bezbarwny i bez zapachu, sam jest nieco lżejszy od powietrza, jednak jako produkt spalania paliw (czad) powstaje w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że jest
cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń.
Wybitnie podstępna i niebezpieczna trucizna przenika do organizmu
w czasie oddychania, łączy się z hemoglobiną krwi, powodując niedotlenienie organizmu (uniemożliwia oddychanie wewnątrzkomórkowe),
śmierć następuje przez porażenie oddychania.
Należy pamiętać, że zatrucie tlenkiem węgla (czadem) powoduje
nieodwracalne zmiany w mózgu, nawet w wypadku udanego odratowania poszkodowanego. Ratowanie zaczadzonych tlenkiem węgla (czadem) polega na jak najszybszym wyniesieniu ich na świeże powietrze
(zawsze gdzieś wyżej, czad: cięższy od powietrza – zalega niżej), zastosowaniu sztucznego oddychania, podaniu tlenu i udzieleniu pomocy
lekarskiej.
Tyle o zagrożeniu czadem, a w naszych mieszkaniach niestety
mamy inne zagrożenie, które wielu lokatorów funduje sobie na własne
życzenie, a chodzi o właściwą wentylację naszych mieszkań! I jesienią,

DYŻURY

i gdy nadchodzą zawieruchy i mrozy, a czasem bywa zimowy i marzec
– dbamy o to, aby było nam w mieszkaniach ciepło, ale również, aby
płacić za ogrzewanie jak najmniej. Uszczelniamy więc wszystko co się
da – zwłaszcza gdy posiadamy „starą” stolarkę okienną i drzwiową, zaś
posiadając „nowe” okna i jeszcze, gdy nasz budynek jest już po termomodernizacji – robimy wszystko, aby opłaty za ogrzewanie były jak
najmniejsze. Czy jednak nie popełniamy przy tym błędu, który przez źle
pojęte oszczędzanie może nas kosztować więcej niż normalne opłacanie za ogrzewanie.
Chodzi tu po prostu właśnie o właściwą wentylację, o wietrzenie
mieszkań, jeśli tego nie czynimy, a zbyt wszystko uszczelnimy, to na
szybach, nadprożach, na styku ram okien z murem pojawia się rosa
i jakby mgiełka. W pokojach, a szczególnie w kuchniach robi się parno
i duszno, a w jakiś czas potem na ścianach wykwita pleśń.
Dzieje się tak najczęściej, jeśli mieszkania nie wietrzymy regularnie (bo za wszelką cenę oszczędzamy ciepło), często dodatkowo maksymalnie przykręcając zawory grzejników, a dogrzewamy mieszkanie
paląc gaz, który albo mamy w ryczałcie, albo po prostu traktujemy jako
tańszy. Wówczas pojawia się zawilgocenie ścian, bowiem wilgoć wydzielająca się z naszych oddechów, gotowania na gazie, prania czy nawet podlewania kwiatków przy bardzo szczelnych oknach nie ucieka na
zewnątrz, lecz pozostaje w mieszkaniu. W takiej atmosferze czujemy
się niedobrze, sennie i niezdrowo.
Wentylacja jest konieczna, a polega ona na wymianie z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeżego.
Niezbędnym warunkiem prawidłowego działania wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej) jest utrzymywanie w należytym stanie drożności przewodów wentylacyjnych – nigdy nie zaklejajmy kratek wentylacyjnych, nie
oszczędzajmy na ciepłej wodzie grzejąc na gazie zimną i nie dogrzewajmy się gazem!
Owszem, trochę mniej zaoszczędzimy na opłatach za ciepłą wodę
i ogrzewanie, ale oszczędzimy realnie na wydatkach na remonty, odgrzybianie i malowanie mieszkań, a przede wszystkim na zdrowiu własnym i współlokatorów!
A teraz bez względu na to, czy będzie mroźno, czy śnieżnie dbajmy o zdrowie – nawet przy obecnej pogodzie można korzystać ze spacerów na świeżym powietrzu, w czasie mrozów opatulajmy się na cebulkę,
a jak odpuści ubierajmy się odpowiednio, nie za ciepło, ale i nie za lekko!
Nie zapominajmy o dzieciach i młodzieży, co prawda karnawałowy
szał fajerwerków przeminął, ale nadal widać grupy wyrostków strzelających petardami i innymi pirotechnicznymi cudeńkami. Przechodzimy
obok obojętni, a statystyki są nieubłagane – stale zdarzają się wypadki i poparzenia. Tego nie robią anonimowi ONI – to robią nasze dzieci
i wnuki – musimy to widzieć i interweniować!
Życzę bezpiecznej zimy, a może przedwiośnia – choć jak mówią
„w marcu jak w garncu” – to jednak dnia przybywa, słoneczko coraz
wyżej i… aby do wiosny!
cdn
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

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:

19 marca 2012 r. – pełni Stanisława Dobrowolska

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.
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