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Pod takim adresem znaleźć można stronę internetową traktującą o sposobach ratowania życia osobom, u których doszło
do zatrzymania akcji serca i oddechu. Urządzeniem pomocnym w niesieniu pierwszej pomocy w powyższych sytuacjach jest defibrylator, czyli aparatura wykonująca samodzielnie EKG serca osoby ratowanej i instruująca ratującego głosem o konieczności
podjęcia określonych czynności do czasu przybycia profesjonalnej pomocy.
Warunkiem koniecznym do skutecznego wykorzystania defibrylatora jest jego powszechna dostępność oraz w miarę możliwości równie powszechna znajomość jego obsługi. Istotną barierą w zrealizowaniu tego zadania jest jednak spory koszt urządzenia oraz brak przeszkolonych osób. Jednakże
z informacji internetowych wynika, że na terenie Olsztyna jest już około dziesięciu takich urządzeń
zlokalizowanych m. in. w niektórych urzędach administracji publicznej, w tym w Komendach Miejskich
Policji i Straży Pożarnej.
Dzięki współpracy z PZU, będącym aktualnym ubezpieczycielem naszej Spółdzielni, zakupiliśmy
cztery defibrylatory, rozmieszczając trzy w siedzibach poszczególnych Administracji Osiedli oraz jeden w budynku warsztatowym, zlokalizowanym na Nagórkach. Koszt tych aparatów wyniósł łącznie
ok. 30. 000 zł, z czego prawie dwie trzecie pochodziło z funduszu prewencyjnego PZU.

Co to jest defibrylacja, a czym jest defibrylator?
Według Encyklopedii Powszechnej PWN defibrylacją nazywamy zabieg leczniczy wykonywany
w przypadku zaburzeń czynności elektrycznych mięśnia sercowego. Polega on na krótkotrwałym impulsie elektrycznym prądu stałego przesłanego do serca za pomocą elektrod, dla których źródłem napięcia
jest stosowna bateria. Celem szoku elektrycznego jest wyprowadzenie serca ze stanu migotania komór,
które występuje w początkowej fazie zatrzymania akcji serca i umożliwienie mu wznowienia normalnej
pracy.
Z kolei defibrylator jest zaawansowanym, przenośnym urządzeniem technicznym zdolnym do samodzielnego wykonania EKG serca
i poinformowania ratującego o potrzebie lub braku potrzeby zastosowania wstrząsu elektrycznego. Dodatkowo urządzenie to określa, jak
wykonywać rytmiczne uciski klatki piersiowej nieprzytomnej osoby w celu wspomożenia krążenia krwi i jej napowietrzenia. dokończenie na str. 3

Osiedle JAROTY
Tegoroczna zima 2012/2013 (mimo że jeszcze się nie skończyła)
w porównaniu z poprzednimi nie jest zbyt surowa, z wyjątkiem znacznych, ale krótkotrwałych spadków temperatury w styczniu. Taka właśnie
aura przysparza sporo kłopotów z właściwym i stabilnym funkcjonowaniem w naszych budynkach instalacji centralnego ogrzewania. Najczęstszą przyczyną niewłaściwego funkcjonowania instalacji w okresie
podwyższonych temperatur na zewnątrz jest skręcanie termostatycznych zaworów przygrzejnikowych do położenia „całkowite zamknięcie”.
Dłuższy przestój grzejnika, oprócz zbyt dużego wychłodzenia pomieszczenia, powoduje gromadzenie się w nim pęcherzyków powietrza, a po
jego ponownym otwarciu pęcherzyki migrują do wyżej położonych lokali
i tam powodują zapowietrzanie instalacji. Po upływie dłuższej chwili nagromadzone powietrze powinno zostać z instalacji wydalone poprzez
umieszczony na rurze pionowej ostatniej kondygnacji odpowietrznik
automatyczny, jednak przejściowo będzie odczuwalny spadek ciepłoty
grzejników sprawiający wrażenie ich zapowietrzenia. Część mieszkańców osiedla w takich przypadkach natychmiast reaguje, zgłaszając odpowiednim służbom Administracji konieczność interwencji specjalisty.
Drugą równie często występującą – szczególnie w początkowym
okresie sezonu grzewczego – usterką instalacji centralnego ogrzewania
jest blokowanie się zaworu grzejnikowego w jednej pozycji i niereagowanie na próbę zmiany nastawu. Jest to skutkiem długotrwałego przestoju

zaworu w pozycji „całkowite zamknięcie” w okresie letnim. Na wewnętrznych częściach zaworu gromadzi się twardniejący osad uniemożliwiający otwarcie zaworu. Usterce takiej można jednak zapobiec poprzez
ponowne otwarcie zaworu po wcześniejszym zamknięciu w okresie wiosennym i pozostawienie na okres letni w pozycji „pełne otwarcie”.

W styczniu br. po około rocznym cyklu inwestycyjnym przekazano właścicielom budynki i garaże przy ul. Kanta 40A i 40B
dokończenie na str. 3
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dokończenie ze str. 1

Zima nie ułatwia życia nie tylko służbom technicznym Administracji. Niskie temperatury były przyczyną również kilku innych awarii na terenie osiedla. Awarie przyłączy wodociągowych dotknęły mieszkańców
budynków usytuowanych między innymi przy ul. Wiecherta, Herdera i
Wilczyńskiego. Na początku grudnia wystąpiła poważna awaria wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i pomimo natychmiastowego przystąpienia służb technicznych MPC do usuwania awarii mieszkańcy wielu
budynków przy ul. Janowicza i Mroza odczuli jej skutki.
Jednym z najczęściej występujących problemów są różnego rodzaju czyny powodujące bezmyślną dewastację naszego wspólnego
mienia. W ostatnim okresie sprawcy takich czynów szczególnie upodobali sobie ogrodzenie placu zabaw na zapleczu budynku przy ul. Wilczyńskiego 17A, niszcząc je po każdej naprawie wykonanej przez służby
Administracji, przez co narażają nas na ponoszenie zbędnych kosztów.
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parkowanego przed budynkiem Murzynowskiego 8 bez zaciągniętego
hamulca ręcznego, który zjechał w kierunku parkingu, ścinając po drodze aluminiowy słup oświetlenia zewnętrznego.

Piotr Pomorski

Osiedle PIECZEWO
Administracja Osiedla „Pieczewo” na bieżąco realizuje zadania
związane z konserwacją, naprawami, administrowaniem, nadzorem
oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla.
Aktualnie na osiedlu prowadzone są prace remontowe związane
z realizacją planu remontów w zakresie malowania klatek schodowych
oraz ułożenia terakoty w budynkach, gdzie klatki schodowe zostały już
odmalowane. Prace te prowadzone są pod nadzorem inspektora z ramienia Spółdzielni, niemniej jednak ich zakres powoduje wiele niedogodności, dlatego prosimy mieszkańców o szczególną wyrozumiałość
i cierpliwość.
Korzystając z łagodnej, jak na zimę, aury na przełomie
stycznia i lutego Zakład Zieleni i Konserwacji – zgodnie z decyzją Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn – dokonał
usunięcia 10 sztuk drzew przy budynkach: Krasickiego 11, Jeziołowicza 11, Sobocińskiego 2, Gębika 5. Drzewa zostały zakwalifikowane do usunięcia w ramach zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych,
ponieważ były w złym stanie zdrowotnym (pnie spróchniałe, korony
zdeformowane). Wycięte drzewa zostaną zastąpione innymi drzewami
(15 sztuk), posadzonymi w obrębie nieruchomości w miejscach bezkolizyjnych.
Jak zawsze w okresie zimowym lodowisko przy ul. Jeziołowicza
oblegane było przez dzieci i dorosłych. W okresie ferii zimowych młodzież szkolna miała możliwość bezpłatnego korzystania z obiektu.

Po trwającym około roku cyklu inwestycyjnym przy ul. Kanta 40A
i 40B w styczniu bieżącego roku naszedł wyczekiwany przez niektórych
czas przekazania wybudowanych mieszkań i garaży ich właścicielom.
W obu budynkach znajduje się łącznie 100 lokali mieszkalnych o różnej
powierzchni użytkowej oraz 25 garaży i odpowiednia do liczby mieszkań
liczba stanowisk postojowych na parkingach zewnętrznych. Oba budynki
zostały także wyposażone w instalację solarną wspomagającą podgrzewanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby bytowe, co znacznie obniży
jej koszt. Okres przekazywania mieszkań potrwa jeszcze około dwóch
tygodni. Po ustąpieniu skutków zimy generalny wykonawca inwestycji
przystąpi do ostatecznego uporządkowania terenu wokół tych budynków.

Berenika Drab

Osiedle NAGÓRKI
W ubiegłym roku pierwsze opady śniegu wystąpiły w dniu 6 grudnia. Od tego czasu panują zmienne warunki atmosferyczne – trochę jesienne i trochę zimowe, aczkolwiek nie wystąpiły jednorazowe opady,
które spowodowałyby utrudnienia w odśnieżaniu chodników i jezdni. Na
terenie osiedla Nagórki czynnościami tymi zajmuje się firma „Climex”,
która odśnieża uliczki będące własnością Spółdzielni. Mieliśmy sygnały
od mieszkańców budynków Orłowicza 7, 8, 2, 13, Barcza 10, 18, 14A ze
skargami z powodu zalegającego śniegu, jednak należy zaznaczyć, że
dotyczyły one terenu należącego do Gminy Olsztyn i za utrzymanie należytego stanu na tych odcinkach chodników i jezdni odpowiedzialne są
służby miejskie. Pozostałe prace prowadzone są na bieżąco, zarówno
konserwacja, jak i zaplanowane remonty.
Na początku grudnia ub. roku ochrona klubu przy ul. Orłowicza 4
ujęła sprawcę wybicia szyby w pawilonie i przekazała go Policji. Młody
człowiek odpowie za swój czyn przed Sądem Rejonowym i poza wyrokiem zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wstawienia nowej szyby.
Innym zdarzeniem było pozostawienie przez właściciela samochodu za-

Niestety na osiedlu nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego. Straż Miejska podejmowała działania w zakresie wykrycia sprawców umieszczania napisów antysemickich na elewacjach budynków. Napisy na naszych budynkach są sukcesywnie zamalowywane przez ekipę
konserwatorów. Również odnotowano wiele zgłoszeń odnośnie dewastacji i celowych uszkodzeń zamków i klamek do obudów śmietnikowych.
Na bieżąco dokonywano ich naprawy bądź wymiany na nowe. Większość
obudów śmietnikowych na osiedlu jest zamknięta, a dostęp do nich dla
osób postronnych, w tym szczególnie dla bezdomnych, jest ograniczony.
Ponadto zespół konserwatorów dokonał niezbędnych uzupełnień
brakujących w korytarzach piwnicznych budynków mieszkalnych „stacyjek” dla gryzoni. Sukcesywnie są one uzupełnianie trującymi środkami.
Niestety, mieszkańcy wielu budynków gromadzą w korytarzach piwnic
niepotrzebne rzeczy i nieczystości, co jest również przyczyną pojawiania
się gryzoni. Administracja w takich przypadkach po wyznaczonym terminie dokonuje ich usunięcia i wywiezienia na wysypisko śmieci.

Robert Zdunek

dokończenie ze str. 1
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Jak się zachować w sytuacji kryzysowej
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Bez wchodzenia w szczegóły najlepiej jest postępować według schematu nazywanego przez fachowców łańcuchem przeżycia. Ilustrują to poniższe ikony informujące o kolejności podejmowania czynności zmierzających do powiększenia szansy na doczekanie się chorego na przyjazd pogotowia
ratunkowego.

I tu zaczyna się problem, gdyż większość świadków zdarzenia potrafi
w najlepszym przypadku wezwać karetkę pogotowia (Pogotowie ratunkowe
– 999, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112).
Z powyższego schematu widać wyraźnie, że jest to wprawdzie warunek konieczny skutecznego niesienia pomocy, ale może okazać się niewystarczający, gdy pogotowie ratunkowe przyjedzie za późno. Konieczne jest
więc prowadzenie dalszych działań z użyciem defibrylatora włącznie. Aby
mogło jednak dojść do zrealizowania kolejnych punktów łańcucha przeżycia, w pobliżu nieprzytomnego musi znajdować się po pierwsze przynajmniej jedna osoba posiadająca choćby minimalną wiedzę z zakresu niesienia pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora, a po drugie defibrylator
musi być dostępny.

Pierwszy warunek staraliśmy się zrealizować poprzez przeszkolenie
wszystkich pracowników Spółdzielni w zakresie pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Po konsultacjach z Radami Osiedli w najbliższym czasie dokonamy przeszkolenia także członków tych Rad, a dzięki współpracy
z firmą ochroniarską EFEKT WAR-MA przeszkoleni zostaną także ich pracownicy, a zwłaszcza pełniący funkcję portierów w biurowcu Spółdzielni.
Ten ostatni warunek zwiększy bowiem znacząco dostępność do defibrylatora, gdyż o ile nasze administracje osiedlowe działają od 7.00 do 15.00
(w poniedziałki do 17.00, a w piątki do 13.00), to defibrylator w biurowcu
Spółdzielni będzie dostępny przez 24 godziny na dobę. Podobny skutek
uzyskamy dzięki kierownictwu placówki BOŚ Oddział Operacyjny S.A.,
znajdującej się w biurowcu Spółdzielni. Klienci tej placówki także zostaną
objęci pomocą przy zastosowaniu naszego defibrylatora, gdyby nieszczęśliwy wypadek miał właśnie tam miejsce.
Dodatkowo, w najbliższym czasie, w pobliżu miejsc przechowywania naszych defibrylatorów pojawią się tablice informujące o położeniu
urządzenia i godzinach dostępności. Osoby zainteresowane omawianymi
zagadnieniami odsyłamy do tytułowej strony internetowej lub na stronę

Centralnego Rejestru Przeżywalności (w wyszukiwarce Google wpisać
Centralny Rejestr Przeżywalności i otworzyć zakładkę „Defibrylatory”),
gdzie będzie można odszukać położenie nie tylko naszych defibrylatorów,
ale także pozostałych urządzeń na terenie Olsztyna lub województwa.
Możemy więc liczyć, że w miejscu, gdzie znajduje się defibrylator,
znajdziemy również osobę posiadającą umiejętność niesienia pomocy
z jego użyciem. Zatem wiedza z zakresu lokalizacji defibrylatora AED może
mieć kluczowe znaczenie dla życia osoby poszkodowanej nim przyjedzie
wykwalifikowana pomoc medyczna.

dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

4

Jaroty ∙

nr 2/2013
Pomóż dzieciom, podaruj im swój 1 procent

Zaznacz swoją obecność, przekaż nam swój 1 procent – proszą na plakatach dzieci z Zespołu
Placówek Edukacyjnych. Między innymi dzięki wsparciu darczyńców w 2012 roku szkole na Nagórkach
udało się zbudować nowy pawilon wraz z salą gimnastyczną.
Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul. Turowskiego jest pierwszą w Polsce publiczną
placówką założoną i prowadzoną przez stowarzyszenia rodziców i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych. Wciąż pozostaje jedynym miejscem w regionie, gdzie osoby z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi znajdują swoje miejsce od lat przedszkolnych po czas nauki zawodu, a ich rodziny kompleksowe wsparcie. Żeby zwiększyć wrażliwość społeczną na ludzi niepełnosprawnych, ZPE
w ubiegłym roku rozpoczął kampanię pod hasłem „Zaznacz swoją obecność”, która odbiła się szerokim
echem w całej Polsce. W styczniu br. Agnieszka Jabłońska, dyrektor placówki, została uhonorowana Statuetką Św. Jakuba, najwyższym miejskim odznaczeniem. Szkoła z Nagórek wciąż się rozwija,
w czym możemy pomóc także my wszyscy. Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym numer KRS Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci: 0000081499. W tym roku do przekazania ułamku podatku
zachęca czwórka wychowanków ZPE, także mieszkanka naszej spółdzielni, Nataszka z ul. Barcza.

Zabawa ze Świętym Mikołajem
Co roku w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF wspólnie z Radą
Osiedla „Pieczewo” organizowana jest zabawa choinkowa, podczas której pojawia się sam Święty Mikołaj z workiem wypełnionym prezentami. Tak też było i tym razem.

18 stycznia 2013 roku szkoła rozbrzmiała śmiechem dzieci, tupotem roztańczonych nóg, wesołymi okrzykami i muzyką, która
porwała do tańca absolutnie wszystkich. W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci, rodzice i organizatorzy wydarzenia bawili się w karnawałowych rytmach i uczestniczyli w konkursach, w których nie było przegranych, a wszyscy otrzymywali słodkie nagrody. Co jakiś czas
dzieci i dorośli musieli głośno krzyczeć, aby Święty Mikołaj usłyszał i przyszedł do nich. Tak się też stało. Zachęcony tańcami dzieci,
również przyłączył się do zabawy i ku ogólnej wesołości wykonywał poznane wcześniej przez małych tancerzy układy choreograficzne. Aż żal było kończyć to wspaniałe spotkanie, ale już dzisiaj wiemy, że w przyszłym roku się ono powtórzy.
Serdecznie dziękujemy Radzie Osiedla „Pieczewo”, bez której ta impreza nie mogłaby się odbyć!
Małgorzata Kowalewicz
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Ferie w SM „Jaroty” 2013
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W Klubach Kultury „Na Górce” i „Akant” w czasie ferii zimowych odbyło się półzimowisko - w każdym klubie dwa turnusy 1-tygodniowe.
Ogółem w klubach ferie zimowe spędziło 120 dzieci w wieku 7–12 lat, które opracowały regulamin półkolonisty i skrzętnie go przestrzegały.
Program tygodniowych zajęć w ramach Akcji Zimowej `2013 w klubach Osiedlowego Domu Kultury dostarczał wielu radości i zabawy:
21. 01 –  Inauguracja Akcji Zimowej
– podział na grupy, wybór starostów grup
– Pokaz ratownictwa PCK
– Piotr Śmigiel
– Spacer i zabawy na śniegu.
– Konkurs „Olimpiada grecka – najładniejszy herb grupy”

– Zajęcia plastyczne „Kotyliony”
– Wyjazd na basen w Kortowie
– Konkurs „Olimpiada grecka – „państwa-miasta”
23. 01  – Zabawa w „Figlolandii”
– „Olimpiada grecka – kręcimy hula-hop”
– Turniej tenisa stołowego

Oprócz głównych punktów programu, którymi wypełniony był dzień, dzieci brały udział w różnych konkursach,
m.in.: warcabowym, tenisa stołowego
i cyklu „Olimpiada grecka” oraz w nauce
różnych tańców, w zabawach sprawnościowych i ćwiczących wyobraźnię.
Krystyna Licznerska
– kierowniczka ODK

24. 01  – Nauka tańca break dance
– Wycieczka do kręgielni
– „Olimpiada grecka – zagadki Omnibusa”
25. 01  – Wyjście do kina Helios na film „Ralph
Demolka”
– Zakończenie turnusu
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Trzydziestka grała
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie odbył się wielki koncert
„Dzieci – dzieciom i seniorom” w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyświecało nam hasło „Dla
ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.
Wielkie granie rozpoczęliśmy o godzinie 9. Po powitaniu dyrektor Bożeny Rzepka, wicedyrektorek Alicji Zwierko-Jóźwik i Grażyny
Makowskiej uczniowie klas IIE i IIIC zaprezentowali przedstawienie
pt. „Z bajką bezpiecznie”. Następnie grali gitarzyści ze Studia Gitary
goostaw.com. Oglądaliśmy także inscenizacje „Zima” klasy IIF i „Na
straganie” klasy IVD oraz występy indywidualne chętnych uczniów
naszej szkoły. Wzruszeń dostarczyli nam mali tancerze z Olimpijskiej
Szkółki Tańca i Dobrych Manier z Centrum Tańca Wasilewski-Felska.
Jednak największe zainteresowanie wzbudzili nasi goście, którzy
bardzo cierpliwie odpowiadali na pytania, rozdawali autografy oraz
pozowali do zdjęć. Po interesującym spotkaniu z trenerem Stomilu
– byłym piłkarzem reprezentacji polskiej piłki nożnej – Sylwestrem
Wyłupskim, nastąpił wywiad z siatkarzami Indykpol AZS Olsztyn
Dawidem Gunia i Jakubem Urbanowiczem. Po krótkim spotkaniu
z mistrzami Polski w żeglarstwie rozmawialiśmy z kapitanem Tomaszem Cichockim, który samotnie opłynął kulę ziemską w 312 dni.
Koncert zakończył występ zespołu popowo-rockowego „Binge”.
W czasie koncertu licytowaliśmy m.in. koszulki z podpisami
gwiazd sportu, obrazy, minikurs pilotażu, voucher dla pary z salonu
T. Zimny, zaproszenie na Mistrzostwa Świata Piłki Siatkowej Plażowej, rejs po J. Krzywym, wypożyczenie na weekend najnowszego modelu citroëna z pełnym bakiem, zaproszenia do kina Helios,
Awangarda, Teatru Lalek.
W holu szkoły
można było zmierzyć ciśnienie oraz
poziom cukru, zrobić zdjęcie z rycerzem oraz pomalować paznokcie.
Z a i n t e r e s o wa n i
mogli wziąć udział
w warsztatach biżuterii lub kaligrafii. Działała również kawiarenka

z dobrą kawą, herbatą i ciastkiem. Na bardziej głodnych czekało
stoisko ze zdrową żywnością. A wszystko oczywiście za dobrowolny
datek do puszki wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazbieraliśmy prawie 9 tysięcy zł.

gośWszystkim
ciom, sponsorom (m.in.
rodzinauczycielom,
com, uczniom, piekarni Cymes, cukierniom
Śnieżki, Korony, Radzie
Szkoły, Radzie Osiedla
„Jaroty”, Yacht Klubowi,
AZS Olsztyn, Centrum
Tańca
Wasilewski-Felska, Generali T. U.
S. A., Big Auto sp. z o.o.
Dealer Citroëna w Olsztynie) oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie koncertu serdecznie dziękujemy za dobre serca, bezinteresowną pomoc i życzliwość. 
Jolanta Majewska

Wigilia pod chmurką
15 grudnia 2012 r. o godz. 16.00 samorządowa Rada Osiedla „Nagórki” wraz z Radą Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zorganizowały dla mieszkańców Nagórek Wigilię osiedlową pod chmurką, na placu naprzeciwko kościoła. Zgromadzonych
mieszkańców przywitała przewodnicząca Samorządowej Rady Osiedla ,,Nagórki” Małgorzata Gołębicka i przewodniczący Rady
Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” Roman Szostek.
Świętowanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem kolędy.
Na mieszkańców czekał również ciepły posiłek, tj. barszczyk czerwony, kapusta z grzybami, pierogi, a także zapiekanki z pomidorami
i ciepła herbata. Organizatorzy zaprosili uczestników biesiady, a w
szczególności dzieci, do udziału w konkursie kolęd. Nagrodą dla
uczestników konkursu były słodkie niespodzianki, natomiast Mikołaj
częstował wszystkie dzieci słodkościami. Atmosferę podgrzewały
koksowniki użyczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. W trakcie biesiady wśród mieszkańców
zgromadzonych na placu zostały rozdane i zapalone zimne ognie.
Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu „Wigilii pod chmurką”:
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za możliwość skorzystania z prądu i za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, a także właścicielowi Sklepów Spożywczych „Grosik” za pyszne zapiekanki i ciepłą
herbatę.
Małgorzata Gołębicka, Roman Szostek
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Wstydliwe zagrożenia
Luty to często zaskakujący niespodziankami ostatni miesiąc jakby nie
było zimy, a i marzec, choć to pierwszy miesiąc wiosny podobnie bywa nieprzewidywalny – spodziewajmy się więc wszystkiego: śniegu i odwilży, mrozów i podtopień. Dotychczas bywało, że posypało śniegiem, a potem wszystko
znikało i takie przeplatanki nie raz miewaliśmy, tylko czy wszystko znikało?
Kim jesteśmy, co się z nami dzieje, że opanowała nas całkowita „znieczulica”,
bywało – śnieg poleżał kilka dni, przyszło ocieplenie i… strach i obrzydzenie,
kiedy się patrzyło na odkrywające się spod topniejącego śniegu śmieci, psie
odchody, butelki i puszki, jakbyśmy byli w jakimś egzotycznym kraju trzeciego
świata – Azji lub Afryce.
Mało, że nie dostrzega się reakcji współmieszkańców naszych osiedli,
nie wspominając odnośnych służb, to jeszcze jakiekolwiek zwracanie uwagi
brudzącym czy śmiecącym spotyka się z agresją.
W czasie przedłużającej się jesieni ubiegłego 2012 roku codziennie widziałem ekipy sprzątające nasze osiedla i co dzień przemieszczały się sprzątając te same rejony, śmieci, śmieci i dalej psie kupy i śmieci.
Kosze są widoczne, ale dewastowane sukcesywnie, a wokół znowu
śmieci. Czy naprawdę tylko do tego jesteśmy zdolni i nic nas nie dziwi, nie
denerwuje, omijamy to obojętnie i nie interweniujemy, a jeśli już, to psioczymy
na administrację, nigdy na współmieszkańców, nigdy na tych, których przecież
widzimy, że „świnią”!
Pod oknami naszych bloków często rosną ozdobne krzewy, a dalej wystrzyżony trawnik, niestety, jakże często po ostrych sobotnich imprezach dookoła pełno śmieci, pety, puszki i butelki. Kiedy leży śnieg widać to wyraźnie,
aż bierze obrzydzenie, przeplatanka pogodowa i roztopy, wyłania się trawa, ale
czasem trudno ją dostrzec, a oglądając te trawniki można się dowiedzieć wiele
na temat trybu życia mieszkańców naszych blokowisk.
Można między innymi wywnioskować z tego, komu powodzi się dobrze,
a kto żyje skromniej; kto i jak często uprawia seks z zabezpieczeniem, używając i pozbywając się potem prezerwatyw; kto jest uzależniony od alkoholu lub
nikotyny oraz jakie używki preferuje. W ten sam sposób można się dowiedzieć,
co mieszkańcy poprzedniego dnia jedli i co niezbyt im smakowało, a nawet, jak
wysokie płacą rachunki – i wcale nie trzeba być detektywem, by to stwierdzić.
Pod oknami bloków na naszych osiedlach można znaleźć wszystko,
od petów, butelek, spleśniałego chleba, konserw, gazet, foliowych worków po
sprzęt RTV i AGD, a nawet... meble, choć te są sukcesywnie wywożone przez
firmę sprzątającą. Często walają się tam zapakowane w worek foliowy śmieci,
wyjęte z domowego kosza i z lenistwa wyrzucone przez okno na osiedlowy
trawnik. Taki totalny bród panuje i tam, gdzie bloki nie są wyposażone w zsypy
na śmieci, a leniwym lokatorom po prostu nie po drodze do kontenera i podobnie wokół wieżowców posiadających zsypy.
Śmieci niewątpliwie są elementem życia współczesnego człowieka i choć
największym problemem jest ilość odpadów produkowanych w osiedlach miast,
nie możemy pozostać obojętni wobec tych śmieci, które pojawiają się w lasach,
na trawnikach i w zagajnikach osiedlowych, nad jeziorami – słowem wszędzie.
Trzeba przyznać, że ostatnio (zwłaszcza dało się to zauważyć minionej
jesieni), służby sprzątające w naszych osiedlach bardzo aktywnie „walczyły”
ze śmieciami, a i teraz widać ich aktywność: odśnieżają na bieżąco, posypują
piaskiem przejścia, schody i chodniki. I co z tego, to jakby syzyfowa praca,
śmiecimy stale i nie zwracamy uwagi, ani na śmieci, ani na śmiecących, a właś-
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nie przy kolejnych roztopach padającego od czasu do czasu śniegu widać to
najostrzej.
W naszych osiedlach trwa dofinansowywana ze środków europejskiego
funduszu i budżetu państwa humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej
rewitalizacji obszarów – zasobów naszej Spółdzielni. Prowadzone są remonty klatek schodowych, naprawy urządzeń, drzwi, placyków zabaw, chodników
i podjazdów – zmienia się widok bloków mieszkalnych, otoczenia i całej infrastruktury. Jest to konsekwencją naszego wejścia do Unii Europejskiej, po prostu „cywilizujemy” się! Ktoś powie wszak Polska istnieje w Europie od zawsze,
a w Unii Europejskiej od niedawna i o co tyle szumu: zmian i nakazów, unifikacji
i dostosowywań, przez wielu jest to odbierane jako ekspansja „narzucanej” nam
cywilizacji z Zachodu i słyszy się, a co to my dzikusy, brak nam cywilizacji?
Patrząc obiektywnie na codzienny obraz naszych osiedli, na śmiecenie,
tolerowanie nagannego zachowywania się dzieci i młodzieży, a zwłaszcza na
bierne postawy wobec brudasów, chuliganów, a także dorosłych łamiących
wszelkie zasady współżycia i współistnienia, a nawet prawa, na dewastacje
naszego wspólnego mikroświata: bloku z jego otoczeniem, osiedla i miasta, nasuwa się wniosek, że chyba jeszcze daleko nam do tej krytykowanej cywilizacji
zachodniej.
Nie chcę nikogo urazić, mamy swoją historię, osiągnięcia i określony poziom cywilizacji, ale tak bez emocji rozejrzyjmy się wokół, czy wszystko, co od
nas zależy traktujemy poważnie? Czy wszystko, co złe, co jeszcze nie do końca
doskonałe, czy choćby do przyjęcia to wina innych, a nie po części nasza?
Tak śmiecimy i tolerujemy to, że żyjemy w śmieciach, brudne i zaśmiecone klatki schodowe i otoczenia budynków, nie mówiąc o śmietnikach, zdemolowanych koszach, ławkach i innych urządzeniach, tam gdzie bawią się nasze
dzieci i wnuki: rozbite butelki, wszelkie możliwe do określenia odpady, a w piaskownicach na oczach opiekunów naszych pociech załatwiające się psy. Bez
względu na działania służb i pracę firm sprzątających, tak to my sami tworzymy
i akceptujemy obraz slumsów!
Nazwijmy to prawdziwie, są to nie tylko sprawy estetyki i komfortu życia,
ale właśnie fundowane zagrożenia nam i zwłaszcza naszym dzieciom i wnukom, a tworzymy je sami fizycznie i przez znieczulicę oraz naganną tolerancję
zła – to wstydliwe zagrożenia. Zima w różnych postaciach jeszcze trochę potrwa, prace i remonty w osiedlach również, przyjdzie wiosna, a to dobry czas
na odrodzenie się – tak na wzór przyrody i może przyłączmy się do tego procesu humanizacji i rewitalizacji naszych osiedli poprzez ucywilizowanie i uaktywnienie naszych zachowań i postaw, nie obawiajmy się tego, co niesie nam
„nowa” kształtowana przez wieki cywilizacja zachodnia.
Nie znaczy to jednak, że mamy bezwolnie naśladować wszystkich i zmieniać bez dostosowania całe nasze życie, prawa i obyczaje, ale powinniśmy
wszystko analizować, dostosowywać do naszych realiów i starać się bardziej
cywilizować nasze życie. Nie tylko sami nie śmiećmy, ale zwracajmy uwagę
tym, którzy to czynią, a przy tym szanujmy prace tych wielu sprzątających, a teraz i odśnieżających nasze osiedla. Szanujmy siebie i otaczającą nas przyrodę,
a śmieci niech znajdują miejsce tam, gdzie ich przeznaczenie – zbierane, segregowane i przerabiane, to energia odnawialna, to surowce do produkcji wielu
pożytecznych produktów.
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 marca 2013 r. – pełni Jadwiga Gazda

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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Ogłoszenia mieszkaniowe
M-4, ul. Murzynowskiego, IX piętro – sprzedam lub zamienię na
równorzędne albo mniejsze, najchętniej na parterze. Tel. 89 542
60 41.
M-3 o pow. 48,3 m², IV/IV, ul. Orłowicza – zamienię na mniejsze,
na parterze lub sprzedam. Tel. 660 868 784.
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie przy ul. Kanta, 2002 r., 48,4 m².
Mieszkanie na parterze, środkowe, układ okien wsch.-zach., wyposażone w zabudowę kuchni i łazienki (wraz ze sprzętem AGD) oraz
szafy wnękowe. Tel. 516 396 686.
Mieszkanie kwaterunkowe o pow. 50 m² (dwa pokoje, kuchnia,
łazienka), I piętro, po remoncie – zamienię na mniejsze do 40 m².
Tel. 505 802 320.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, pow. 60,4 m², Nagórki, 1 piętro, zadbane, mieszkanie środkowe bardzo ciepłe. Mieszkanie nie
wymaga remontu, w pobliżu dostępna cała infrastruktura. Tel. 503
816 429.
2-pokojowe komunalne w Lidzbarku Warmińskim – zamienię na
2-pokojowe w Olsztynie. Tel. 506 507 002.
M-4 o pow. 60,4 m² na Nagórkach, po remoncie, IV piętro, winda –
zamienię na M-3 + dopłata, na Nagórkach. Tel. 664 095 088.
Sprzedam M-3, 36 m2, piętro I/IV, środkowe, umeblowane, własnościowe, bez zadłużenia, ul. Boenigka. Istnieje możliwość zamiany na mieszkanie 3-pokojowe, niewymagające remontu, z dużym
balkonem, bez zadłużenia, na osiedlu Jaroty, Generałów lub Pieczewo. Tel. 532 093 950 lub 532 093 951 (po 16. 00).
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

GIMNAZJUM NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLSZTYNIE
UL. WAŃKOWICZA 1, 10-684 OLSZTYN, TEL. 89 542 62 90
www.gim9.zso3.olsztyn.pl

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty naszej szkoły
23.03.2013 r.
Godz. 10.00–15.00

KADRA SZKOŁY:
–– Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą nauczycieli przedmiotów i specjalistów:
(psycholog, pedagog, tyflopedagog, surdopedagog,
rewalidator, logopeda, rehabilitanci, doradca zawodowy)
BAZA SZKOŁY:
–– Multimedialne sale lekcyjne
–– Biblioteka multimedialna
–– Gabinety specjalistyczne (pielęgniarka, stomatolog)
–– Sale rehabilitacyjne
–– Monitoring

OFERTA DYDAKTYCZNA:
–– Oferujemy naukę w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych
–– Naukę języków obcych na różnych poziomach (angielski, niemiecki, rosyjski)
–– Ciekawe zajęcia pozalekcyjne (koło teatralne, szermierka, piłka ręczna, piłka
siatkowa, siłownia, wolontariat)
–– Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

OBIEKTY SPORTOWE:
–– Strzelnica sportowa
–– Siłownia
–– 4 sale gimnastyczne
–– Kompleks boisk sportowych
„Orlik 2012”

ZAPEWNIAMY: Dowóz osób niepełnosprawnych, opiekę medyczną, świetlicę, obiady w szkolnej stołówce.

GIMNAZJALISTO! Wybór naszej szkoły to prawdziwy strzał w 9-tkę!

