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Rok 2013 – jakie zmiany nastąpią w opłatach
za używanie lokali mieszkalnych?
Koniec jednego roku, jak i początek roku następnego są zawsze okresem, w którym pojawia się najwięcej
informacji o tym, jakie nastąpią zmiany w naszym codziennym życiu w zakresie kosztów utrzymania. Zmiany te
nie omijają też Spółdzielni i mają wpływ na wysokość opłat związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych, jak
i użytkowych.
Pod koniec 2012 r. otrzymaliście Państwo zawiadomienia o zmianie wysokości ryczałtu i zaliczek na zimną
wodę i odprowadzanie ścieków. Zmiany te obowiązują od
1 stycznia 2013 r. i spowodowane są podjęciem uchwały
przez Radę Miasta Olsztyna o nowej taryfie opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Olsztyn w okresie od 1 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Stawka za zimną wodę wzrosła z 3,57 zł/m3 do 3,67 zł/m3 , tj. o 2,8%, a odprowadzanie
ścieków z 5,12 zł/m3 do 5,26 zł/m3. Opłaty te, to koszty niezależne od Spółdzielni. Zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia jest zobowiązana
zawiadomić mieszkańców o zmianie opłat niezależnych
na co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia
opłat, jednak nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zapis ten ma na celu umożliwienie dokonania szybkich zmian w opłatach tak, aby nie
powstały zaległości w płatnościach wobec kontrahentów
zewnętrznych, bo należy pamiętać, że w przypadku opłat
niezależnych Spółdzielnia jest tylko inkasentem, tj. pobiera pieniądze od mieszkańców i przekazuje je dalej.
Poza kosztami zimnej wody i odprowadzania ścieków
innymi opłatami niezależnymi od Spółdzielni są koszty
energii, gazu, nieczystości, podatku od nieruchomości,
wieczystego użytkowania gruntu itp. Rada Miasta Olsztyna
podjęła również 13 grudnia 2012 r. uchwałę nr XXX/548/12
w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki
o określonej pojemności. Zgodnie z tą uchwałą stawki za
wywóz śmieci będą wynosiły 14,41 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej w danej nieruchomości. Jest możliwość
płacenia niższej stawki, wynoszącej 9,80 zł miesięcznie od
osoby, jeśli odpady komunalne będą zbierane i odbierane
w sposób selektywny. Zmiany te wprowadzone zostaną od
1 lipca 2013 r. Pozytywną informacją jest natomiast fakt, że

w bieżącym roku nie ulegnie zmianie wysokość podatku
od nieruchomości.
Kolejnym kosztem niezależnym od Spółdzielni, o którym ostatnio było głośno w środkach masowego przekazu, jest cena gazu. Jak podaje prasa cena tego paliwa
w 2013 r. ulegnie obniżeniu. W naszej Spółdzielni jest wiele
mieszkań, dla których opłaty za gaz są naliczane w formie
ryczałtu. Rzeczywiste rozliczenie kosztów zużycia gazu za
2012 rok dla poszczególnych nieruchomości na podstawie
faktur dokonane zostanie do końca marca bieżącego roku.
Poza opłatami niezależnymi od Spółdzielni występują
również opłaty zależne od Spółdzielni. W przeciwieństwie
do opłat niezależnych nie zostały one zdefiniowane, ani
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ani w ustawie o ochronie praw lokatorów, ani też w innych aktach
prawnych. W naszej Spółdzielni przyjęliśmy, że do opłat
zależnych zaliczamy opłaty eksploatacyjne na pokrycie
kosztów utrzymania nieruchomości, opłaty eksploatacyjne
na pokrycie kosztów utrzymania mienia Spółdzielni oraz
odpis na fundusz remontowy.
Informację o zmianie wysokości tych opłat mieszkańcy uzyskają z końcem marca br. Wynika to z faktu, że dopiero wówczas będą znane rzeczywiste koszty utrzymania
poszczególnych nieruchomości i wtedy będzie możliwe
ustalenie nowych stawek eksploatacyjnych.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku ustalenia nowych opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem mienia Spółdzielni.
O zmianach tych, jak już wspomniano wyżej, zostaniecie Państwo powiadomieni do końca marca br., a wejdą one w życie od 1 lipca 2013 r., bowiem w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych istnieje zapis mówiący
o tym, że o zmianie tych opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić mieszkańców co najmniej na 3 miesiące
naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes SM „Jaroty” ds. ekonomicznych
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Gimnazjaliści „Trzynastki” znowu pokazali klasę

Festiwal Jasełek w Kętrzynie
W dniach 11–12 stycznia w Kętrzynie w Bazylice św. Jerzego odbywał się XVI Festiwal Jasełek, w którym przedstawienie
pt. „Jasełka na wesoło” zaprezentowali uczniowie Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie, przygotowani przez Małgorzatę Gieczewską i ks. Adriana Bienasza.
Festiwal od wielu lat organizowany jest przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod patronatem ks. kanonika Stanisława
Majewskiego – proboszcza parafii św. Jerzego. W tegorocznej edycji wzięło udział 36 zespołów przedszkolnych, gimnazjalnych i licealnych.
Festiwal był konkursem, w którym czas prezentacji każdego zespołu ograniczony był do 20 minut przedstawienia. Ocenie jury podlegały:
dobór repertuaru do możliwości wykonawców, ruch sceniczny, kultura słowa, scenografia, gra młodych aktorów, wykorzystane rekwizyty,
dostarczenie doznań religijnych i artystycznych.

W naszym przedstawieniu wzięło udział 24 uczniów gimnazjum, których trud dwumiesięcznej pracy został doceniony, a kunszt gry
aktorskiej wysoko oceniony, bowiem zbierając po występie moc gorących braw od publiczności, otrzymali również wspaniałe słowa uznania
członków jury, które przyznało im w ogólnej klasyfikacji w kategorii gimnazjum I miejsce. Gratulujemy. 
ks. Adrian Bienasz

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-3 o pow. 36 m², piętro I/IV, środkowe, umeblowane, własnościowe, bez zadłużenia, ul. Boenigka. Sprzedaż wyłącznie
bezpośrednia. Istnieje możliwość zamiany na mieszkanie 3-pokojowe,
niewymagające remontu, bez zadłużenia, na osiedlu Jaroty, Generałów, Pieczewo. Tel. 532 093 950 lub 532 093 951 (po 16. 00).
M-4 o pow. 60,4 m² na Nagórkach, IV piętro, winda, po kapitalnym remoncie – zamienię na M-3 o pow. 48 m² + dopłata, na Nagórkach. Tel. 664 095 088.
Sprzedam M-4, II piętro, ul. Wiecherta. Tel. 606 531 557.
M-3 o pow. 48 m², Jaroty, ul. Burskiego (IV piętro) – zamienię na
podobne na osiedlu Podgrodzie lub Mleczna. Tel. 608 719 130.
M-3 o pow. 49 m², IV/IV, ul. Orłowicza – zamienię na mniejsze,
na parterze lub sprzedam. Tel. 512 390 616.
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie, 2005 r., przy ul. Kanta,
z wyposażeniem. Tel. 505 438 464.
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

Problem otwartych drzwi
Do redakcji zadzwonił jeden z mieszkańców osiedla
Jaroty w sprawie notorycznie otwartych drzwi wejściowych
do budynku. Latem zdarza się to bardzo często, ale szczególnie zimą staje się okropnym utrapieniem, jeśli dbamy
o to, by nie wychłodzić naszych budynków, a tym samym
i mieszkań. Upominanie sąsiadów i wywieszanie kartek
z prośbą o zamykanie drzwi pozostaje często bez echa.
Bywa, że musimy zablokować zamykanie się drzwi, gdyż
coś wnosimy bądź wynosimy z mieszkań. Służy ku temu
zamontowany mechanizm do blokowania drzwi w postaci
specjalnej nóżki. Jednak nie zawsze pamiętamy lub nam się
nie chce, by po skończonej czynności wrócić i odblokować
z powrotem drzwi, a pozostawione otwarte są zaproszeniem dla wandali, a nawet złodziei. Nasze klatki schodowe
mogą zostać w tym czasie pomazane, a drzwi wejściowe
wyłamane i piwnice lub mieszkania okradzione. Sprawdzajmy, komu otwieramy drzwi domofonem. Wielu lokatorów
skarży się na roznosicieli ulotek, jednakże Spółdzielnia nie
ma w tym zakresie uprawnień, by zabronić ich roznoszenia.
To od lokatorów zależy, czy otworzą drzwi, czy nie. Ale jeśli
już otwieramy drzwi wejściowe do budynku jakiejś osobie,
której nie znamy, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest to ktoś,
kto rozkłada w wyznaczonych miejscach ulotki, czy też ktoś,
kto wchodzi na klatkę nie wiadomo po co i do kogo.
Jeśli wszyscy będziemy czujni i zainteresowani, co
dzieje się w pobliżu naszych mieszkań, tym bardziej będziemy czuli się w nich bezpiecznie i po powrocie z pracy
do domu nie zastaniemy żadnej niemiłej niespodzianki.
Redakcja
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Awarie sieci na Pieczewie
Na przełomie grudnia ub.r. i stycznia br. na osiedlu Pieczewo
odnotowano kilka awarii sieci wodociągowych oraz sieci gazowej.
Pierwsza awaria wodociągowa wystąpiła w okolicach budynku Jeziołowcza 19, a następnie po kilku dniach przy budynku Jeziołowicza 18.
W obu przypadkach mieszkańcy okolicznych budynków przy
ul. Jeziołowcza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 i Sobocińskiego 1 na
kilka godzin byli pozbawieni dostawy wody. Natomiast w okolicy budynku Żurawskiego 18 wystąpiła awaria sieci gazowej. Pogotowie
gazowe w trybie pilnym przystąpiło do jej usunięcia. W tym miejscu
należy pochwalić naszych mieszkańców, ponieważ nie byli oni obojętni na wydobywający się zapach gazu i zaalarmowali o tym fakcie
pracowników Administracji Osiedla. Przyczyniło się do to natychmiastowego usunięcia zaistniałego zagrożenia przez odpowiednie
służby techniczne.
Robert Zdunek
Kierownik AO „Pieczewo”

Wigilia Seniorów
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia w tradycji naszego kraju stanowią najważniejsze dni, które cechuje czas prawdziwego
zbliżenia się, wzajemnego zrozumienia, okazywania sobie wzajemnie serdeczności i darowania win. To szczególny czas, najmilszy
wieczór pełen miłości, refleksji, rodzinnego ciepła i chciałoby się ten czas przeżywać nie tylko w te świąteczne dni, ale w każdym
dniu kalendarzowego roku.
W miłej atmosferze 21 grudnia 2012 r. w Klubie „Akant” świętowali Wigilię seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koła „Pieczewo”. Wzięli w niej udział również zaproszeni
goście, a wśród nich: Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna, Jan
Łożyński – przewodniczący Zarządu PZERiI, Roman Przedwojski
– prezes Zarządu SM „Jaroty”, Jolanta Piechocka i Piotr Wałecki
– wiceprezesi SM „Jaroty”, ks. prałat Marian Matuszek – proboszcz
parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej, Halina Mikulska – przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”, Krystyna Licznerska – kierowniczka Osiedlowego Domu Kultury, Teresa Biała i Małgorzata Gieczewska – redaktor naczelna miesięcznika „Jaroty”.

Spotkanie rozpoczęło się od jednej z najbardziej znanych
polskich tradycji świątecznych, jaką jest składanie życzeń podczas
dzielenia się opłatkiem. W tym maleńkim kawałku chleba ukryte są
najbardziej magiczne życzenia – serdeczności, miłości, zdrowia, nadziei, powodzenia, spokoju ducha. W imieniu seniorów tego wszystkiego życzyła obecnym Krystyna Kosman – przewodnicząca PZERiI Koła „Pieczewo”. Po tym wzruszającym momencie łamania się
opłatkiem wszyscy zasiedli do wieczerzy przygotowanej przez Teresę Białą, a przy śpiewie kolęd Piotr Grzymowicz i Halina Mikulska
obdarowali seniorów miłymi upominkami.

W czasie spotkania wszyscy byli radośni i uśmiechnięci, bo
najważniejsze, to być dla kogoś, zainteresować się drugą osobą,
wysłuchać, rozradować, wtedy możemy mówić faktycznie o Bożym
Narodzeniu jako o wydarzeniu sprzed ponad dwóch tysięcy lat, które
wciąż odmienia niejednego człowieka.
Małgorzata Gieczewska
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„Wieczor kolęd” w Klubie „Akant”
W koncercie wystąpili uczniowie szkoły nauki gry na gitarze pod kierunkiem Marcina Stanczewskiego. Koncertowi towarzyszyła świąteczna atmosfera.

Mikołajkowy Turniej Tańca w Klubie „Akant”
Gospodarzami przeglądu tanecznego było Studio Tańca Towarzyskiego „FOCUS”. Agnieszka Dąbkowska – trener tańca towarzyskiego – omówiła poszczególne tańce. Zaprezentował się również balet klasyczny i capoeira z Klubu „Na Górce”.

Mikołajki w Klubie „Akant”
Dzieci bawiły się z Mikołajami i z Zespołem „Kaczki z Nowej Paczki”. Było słodko i bardzo wesoło.
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Wystawa z pasją
Grupa malarska dorosłych – Wiesława Barańska, Małgorzata Jasińska, Kazimierz Łaganowski, Anna Matra, Beata Przeździecka, Bożena Adamowicz, Beata Biernatowska, Danuta Michałowicz, Danuta Bronicka, Elżbieta Hetman, Teresa Andruszkiewicz,
Teresa Borowska, Barbara Kuryło, Waleria Jarmałkowicz, Urszula Ewertowska, Joanna Szydłowska, Krystyna Bardzo – tworzy
w pracowni plastycznej Klubu „Na Górce” SM „Jaroty” w Olsztynie od paru lat. Uczestnicy pracują pod kierunkiem artysty plastyka Mirosławy Smerek-Bieleckiej. Na wystawie prezentowane są prace studyjne wykonane w oparciu o martwe natury w technice
olejnej, pastelu i akwareli oraz kopie znanych obrazów wykonane we wcześniejszych latach pod kierunkiem Jerzego Bieleckiego.

Kopiując dawnych mistrzów sztuki malarstwa uczestnicy zgłębiają trudną technikę malarstwa laserunkowego, uczą się precyzji, cierpliwości i tajemnic warsztatu. Uczestnicy koła plastycznego biorą udział w licznych wystawach zbiorowych, indywidualnych, niektóre osoby
mają już liczny dorobek. Aktywnie uczestniczą również w plenerach malarskich, warsztatach twórczych (ostatnio takie warsztaty z malarzami
zawodowymi odbyły się w Toskanii).
W tym roku w maju planujemy zorganizowanie warsztatów malarskich z zaproszeniem grupy zawodowych artystów i malarzy uczelni
wyższych jako pedagogów. Dla uczestników naszej pracowni malarskiej będzie to duża szansa zapoznania się z warsztatem artystycznym
znakomitych twórców i zgłębienia swojej wiedzy w materii malarskiej.
Krystyna Licznerska – kierowniczka ODK

Międzyszkolne Dyktando
13 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. C. K. Norwida w Olsztynie po raz piąty zostało przeprowadzone Międzyszkolne Dyktando. Głównym celem wzmiankowanego
konkursu ortograficznego jest wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku dbałości o poprawność językową tekstów pisanych.
Wspierają nas w tym przedsięwzięciu zasiadający w Komitecie
Honorowym: pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UWM,
którzy są także autorami dyktand, przedstawiciele instytucji kulturalnych (aktorzy, prezenterzy radiowi), którzy odczytują tekst, metodycy
języka polskiego, poloniści. Od ubiegłego roku organizatorom tego
przedsięwzięcia przyświeca jeszcze jeden cel: integracja lokalnej
społeczności. Uczestnikami Międzyszkolnego Dyktanda są bowiem
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nagórek, Pieczewa i Jarot.
Udział w organizowanych przez nas potyczkach językowych to nie tylko spotkanie z językiem polskim, ale także przyjemne spotkanie
towarzyskie w gronie rówieśników. Co roku gwarantujemy uczestnikom ekstremalne emocje związane z pisaniem karkołomnego dyktanda
i symboliczne nagrody. Uczniowie i nauczyciele mile spędzili czas na przedświątecznym kolędowaniu.
Organizator imprezy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. C. K. Norwida w Olsztynie – dyrektor Elżbieta Michalska
Koordynator imprezy: Karina Kwiecińska
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Cała Polska czyta dzieciom, czytamy i my
7 grudnia 2012 r. w naszej bibliotece pojawił się gość specjalny:
ksiądz proboszcz z Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, Marian Matuszek. W ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom” czytał bajkę „Boże
Narodzenie z Holy Babes”, a towarzyszyła mu Niki, lektorka ze szkoły językowej
Helen Doron. Przedszkolaki po wspólnym czytaniu w języku polskim, wysłuchały także bajki w wersji angielskiej, którą zaprezentowała im Niki. Dzieci brały
udział również w konkursie zorganizowanym przez szkołę językową, a następnie obdarowane zostały przez nią prezentami. Nasi mali czytelnicy, przekrzykując się, opowiadali nam, jakie niespodzianki czekały na nich poprzedniego
dnia w czysto zapastowanych bucikach. Ksiądz proboszcz, pełen uśmiechu,
opowiadał o świętach Bożego Narodzenia i tradycjach z nimi związanych.
Skończyliśmy 2012 rok pełni radości. Pomimo skromnych kwot na nowe
książki, „obroniliśmy się” wciąż wzrastająca liczbą użytkowników, jak i wypożyczanych książek.
W ofercie naszej filii w tym roku znalazły się audiobooki. Jest ich co prawda niewiele, ale zachęcamy do korzystania z nich. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą biblioteczną, którą znajdziecie na stronie www.biblioteka13.blogspot.com.
Ewa Andrzejczyk

Fascynacja filmowaniem i fotografowaniem
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie, którzy interesują się techniką
tworzenia zdjęć, rejestrowaniem i dokumentowaniem otaczającej nas rzeczywistości, rozwijaniem umiejętności wykorzystania
technologii komputerowej, mogą realizować swoje pasje w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Telewizja szkolna (powstała w 2011 roku)
Na zajęciach uczniowie poznają historię kinematografii, gatunki
filmowe, etapy powstawania filmu, sztukę montażu; są wizażystami,
statystami, aktorami, dźwiękowcami, prezenterami i krytykami filmowymi. W szkolnym studiu tworzą programy telewizyjne, reportaże.
Ich dziełem są też filmy dydaktyczne, np.: „Jak zmierzyć wysokość
drzewa nie wchodząc na nie (Twierdzenie Talesa na wesoło)”, „Dlaczego owoce są słodkie i co tak ładnie pachnie w domu?”, „Jedz
smacznie i zdrowo”.
Koło fotograficzne
Młodzież uczy się profesjonalnego fotografowania, komputerowej obróbki zdjęć, uzyskuje podstawową wiedzę na temat aparatów
fotograficznych. Uczniowie dokumentują różne wydarzenia szkolne,
wykonują zdjęcia plenerowe, także w trudnych warunkach oświetleniowych. Wynikiem ich pracy są wystawy tematyczne: „Nocna panorama Olsztyna”, „Mali mieszkańcy łąk i lasów”, „Stare Miasto nocą”,
a także ekspozycja zdjęć pt. „Jak wygląda miasto, gdy śpi? – Olsztyn
w nocnej panoramie”, zaprezentowana w listopadzie 2012 r. w Biurze Rady Miasta Olsztyna.

Wiele interesujących prac fotograficznych powstaje w ramach
cyklicznie organizowanych konkursów o różnej tematyce: „Moja szkoła w obiektywie”, „To, co nas bawi, interesuje, fascynuje…”, „Zimowo
– świąteczna sceneria olsztyńskich ulic, skwerów…”. Najciekawsze
z nich są nagradzane i umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Grzegorz Salmanowicz

Uwaga, akcja! – ,,Aniołki”!
Świetlica SP nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie wzięła udział
w akcji charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Strzał w dziesiątkę”.
Akcja trwała 2 tygodnie. Już od pierwszych dni grudnia ub.r. dzieci wraz z nauczycielkami z wielkim zapałem rozpoczęły tworzenie aniołków. Praca wprost
wrzała w rękach. Wraz z aniołkami „rosły” serca dzieci, które w ową twórczość
wkładały całe swoje serce. Uwieńczeniem akcji był kiermasz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego, przy al. Piłsudskiego w Olsztynie. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na leczenie i rehabilitację dzieci zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Strzał w dziesiątkę”. Aniołki cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem wśród kupujących.
M. Brzozowska, A. Gromelska, R. Żukowska
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Zimowe zagrożenia
Zima - bez względu na to, jaka jest – niesie ze sobą wielorakie zagrożenia. Właśnie teraz bywa, że silny wiatr w połączeniu z wilgotnością
i temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0° C może wywoływać taki sam
skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Występują
wówczas liczne zagrożenia, od wychłodzenia organizmu po odmrożenia,
a nawet śmiertelne zamarznięcia.
Zmienność zimowej pogody stała się ostatnio niemal stałym elementem naszego klimatu, bądźmy wiec przygotowani na występowanie śnieżyc
i zamieci, jak i ataków siarczystego mrozu na zmianę z odwilżami.
Ze wszystkich stron, od wszelkich służb i organizacji dochodzą do
nas ostrzeżenia i pouczenia z wyliczankami zimowych zagrożeń: utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym (samochodowym i pieszym), upadki,
poślizgnięcia i kontuzje oraz wiele, wiele innych. Do tych warunków i zagrożeń praktycznie już się przyzwyczailiśmy i prawie zdołaliśmy się przystosować, ale?! To już nam spowszechniało i dopiero przypominamy sobie
o zasadach i ostrzeżeniach, kiedy coś się wydarzy. Dobrze, jeśli coś sobie
przypominamy i dlatego nie denerwujmy się, że stale prawie to samo nam
się zewsząd przypomina, poucza i pokazuje.
Pierwsza pomoc, opanowanie i powiadamianie odpowiednich służb,
w wypadku zaistnienia wszelkich zagrożeń – to najważniejsze działania,
często ratujące zdrowie lub życie poszkodowanym.
Wielu z nas także i zimą odwiedza swoje ogródki działkowe, no i dobrze, bowiem ostre mrozy, silne śnieżyce i gwałtowny wiatr często powodują straty w ogrodzie. Są jednak sposoby, by je zminimalizować, a doświadczeni działkowicze czynią to jesienią, przykrywając wrażliwsze rośliny
gałęziami, zabezpieczają korę drzew osłonami, aby nie uszkodziły jej dzikie
zwierzęta i właściwie zabezpieczają pozostawiane na zimę rośliny wieloletnie.
Warto jednak właśnie zimą sprawdzić, co dzieje się na naszych
działkach, wybierając się tam jednak ubierzmy się właściwie i pamiętajmy
o natłuszczeniu skóry twarzy, dobrym nakryciu głowy i właściwym obuwiu.
Dobrze jest zabrać ze sobą termosik z ciepłym napojem, a i coś kalorycznego do przegryzienia.
Prawie wszyscy działkowcy mają na działkach altanki czy wręcz domki. Zabezpieczajmy je, organizujmy sąsiedzką współpracę w ich sprawdzaniu i ochronie, bywa bowiem, że pomieszkują w nich różni lokatorzy,
dochodzi często do dewastacji, a także do pożarów, bywają przypadki, że
„dziki” lokator zamarza tam na śmierć.
Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w blokach i domach mieszkalnych, a także altanach i domkach letniskowych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Przyczynami powstawania pożarów są: nieostrożne
obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem), niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń
grzewczych, gdy dogrzewamy mieszkanie. Pamiętajmy o właściwym eksploatowaniu wszelkich, a licznych obecnie w gospodarstwach domowych
różnorakich urządzeń elektrycznych.
Bardzo często naderwany przewód podłączeniowy czy przedłużacz,
wadliwa już wtyczka czy obluzowany kontakt powodują zapalenie się najpierw wtyczki czy gniazdka, a potem przyległych sprzętów. Dobrze, jeśli system zabezpieczeń (bezpieczniki) są sprawne, oryginalne i nie „watowane”

DYŻURY

– nastąpi odłączenie dopływu prądu, co umożliwi bezpieczne ugaszenie
ognia w zarodku.
Podstawowe przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też zacytuję kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa
pożarowego, o których zachowanie apeluje Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej podczas dogrzewania pomieszczeń. Oto te najważniejsze:
– nie należy stosować naprawianych bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane; – należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej,
ze względu na to, że nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach; – nie
wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych; – nie należy ustawiać elektrycznych
urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwozapalnych (mebli, firanek, itp.) – pamiętajmy o zachowaniu
odległości minimum 50 cm;
– nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w prawidłowo działających urządzeniach gazowych w przypadku braku odpowiedniej ilości
powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący,
niewyczuwalny tlenek węgla (CO), a ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia;
– nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – bardzo często takie praktyki, zwłaszcza w budynkach z centralnymi gazomierzami,
gdzie teoretycznie ogrzewa się mieszkania nie na własny koszt, kończą się
poważnym zatruciem organizmu; – w przypadku używania urządzeń elektrycznych czy gazowych sprowadzonych z zagranicy, należy bezwzględnie
przestrzegać instrukcji producenta.
Jak na razie nie występowały silne mrozy, jednak przy tych, które
są – jeziora nam pozamarzają. Uważajmy: dzieciaki lubią urządzać sobie
na nich ślizgawki, a dorośli amatorzy wędkowania spod lodu kują przeręble. Lód może być kruchy i różna jest jego grubość w różnych miejscach,
zaś pozostawione przeręble bywają śmiertelnymi pułapkami. Rokrocznie
powtarzane są te ostrzeżenia, a statystyki utonięć stale zatrważają. Zastanówmy się i nie pozostawajmy obojętni, dotyczy to również wypadków
drogowych i zamarzniętych na śmierć ludzi bezdomnych i bezradnych. Powiedzmy sobie i innym wreszcie otwarcie: dość ofiar wynikających z lekceważenia zasad zdrowego rozsądku i znieczulicy.
Nie tylko mróz może nam zagrażać w okresie zimy. Wystąpić mogą
również obfite opady śniegu. Apel do zarządców i administratorów – na
płaskich dachach zbyt wiele śniegu, czasem zbitego i zmrożonego może
doprowadzić do katastrofy budowlanej, a na dachach spadzistych, zwały
śniegu lub sople lodu to śmiertelne zagrożenie dla przechodniów.
Mrozy i śnieżyce na przemian z odwilżami to już u nas prawie normalność w okresie zimy i tu również możliwe zagrożenia: nieodgarnięty śnieg,
zalegający w sąsiedztwie wejść do piwnic, garaży czy innych obiektów położonych niżej, topniejąc może spowodować podtopienia i zalania. Wymagajmy również, aby odpowiednie służby dbały o chodniki, drogi i ulice. Nasze interwencje, aktywność i stanowcze NIE dla obojętności, to gwarancja
bezpieczeństwa w trudnym zimowym okresie. 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: 18 lutego 2013 r. – pełni Teresa Kojło-Wąsowska

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka 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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„TOPIMY LODY OBOJĘTNOŚCI”
Wokoło zima, ale nie w naszych sercach! Po raz kolejny Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie wspólnie z Radą
Osiedla „Pieczewo” i Radą Rodziców dało wyraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Organizacja festynu zimowego
w gimnazjum przy ul. Jeziołowicza 2 to już tradycja – ten jest piątym (drugim pod hasłem „Topimy lody obojętności”).
Młodzież mocno zaangażowała się w przedsięwzięcie, gdyż
oprócz wspaniałej zabawy została przeprowadzona zbiórka żywności, która trafi do najbardziej potrzebujących osób z osiedla Pieczewo. Uśmiech na twarzy człowieka, któremu sprawiło się przyjemność, jest przecież największą radością! Tak niewiele trzeba, by
pomóc innym. Nawet drobny gest może mieć ogromne znaczenie,
gdyż najważniejsze jest to, że pamiętamy o drugim człowieku.

Dyrektor szkoły, Jadwiga Kaczmarczyk, witając zebranych,
podkreśliła, że festyn jest doskonałym połączeniem akcji wolontaryjnej z propagowaniem zdrowego stylu życia. Niewątpliwie wielką frajdą dla uczniów oraz gości były gry, konkursy i zabawy przeznaczone
specjalnie dla nich. Każdy znalazł tu coś ciekawego. Zwolennicy
czynnego odpoczynku mogli wykazać się sprawnością, grając na
lodowisku w hokeja, pędząc po Mistrzostwo Gimnazjum Nr 13 w łyżwiarskim sprincie czy drżąc o jajko podczas „wyścigów na wesoło”.
Nie każdy wielbiciel sportu musi byś wytrawnym łyżwiarzem,
więc nie mogło także zabraknąć dyscypliny ukochanej przez patrona
szkoły – piłki siatkowej, a także tenisa stołowego oraz piłki nożnej
czy rzutów śnieżkami do celu. Artystyczne dusze wykazywały się
kreatywnością lepiąc bałwany, projektując biżuterię, malując plakaty
i fotografując. Natomiast ceniący spokój intelektualiści toczyli zacięte
boje szachowe. Mogliśmy też podziwiać talent szkolnego zespołu
tanecznego. Dziewczęta zachwyciły oglądających ciekawą choreografią i oryginalnym połączeniem różnego rodzaju stylów tańca.
Oczywiście, nie zawiedli również aktorzy Teatru Światło i Cień. Teatrzyk Zielona Gęś miał zaszczyt przedstawić oszałamiająco – rozgrzewających siedem etiud i serca ludzkie masowo roztkliwiały się,
a śnieżek padał...
Anna Fabisiak

,,Podaruj Dzieciom”
W świetlicy SP nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie od 4 listopada ub.r.
trwała wielka akcja charytatywna „Podaruj Dzieciom”. Celem akcji było przygotowanie
mikołajkowych „niespodzianek” (m. in. materiały piśmiennicze, gry, układanki) dla dzieci przebywających w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym. Do akcji włączyli się również
uczniowie klas 4–6, a także młodzież gimnazjalna i licealiści.
W podziękowaniu za okazane serce dzieci dostały drobny upominek w postaci czekoladowego mikołaja. Miały także możliwość zwiedzenia szkoły przyszpitalnej
i szpitala. ,,Mikołajkowa” niespodzianka bardzo się wszystkim podobała.
M. Brzozowska, A. Gromelska, R. Żukowska

