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Co warto wiedzieć o prawach
do lokali mieszkalnych?
W ostatnim czasie mieszkańcy często zadają pytanie, czym różni się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu od prawa odrębnej własności. Przedmiotowy artykuł ma na celu przybliżenie podstawowych cech tych praw,
co pozwoli na lepsze zorientowanie się w temacie. Poza spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i odrębną
własnością w spółdzielniach mieszkaniowych występuje jeszcze spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz najem
lokalu, o czym w osobnym artykule.
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU A PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
Regulacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowanej w 2017 r.

Od wielu lat spółdzielczych własnościowych praw
nie ustanawia się, jednak na podkreślenie zasługuje fakt,
że wszystkie te już ustanowione bezwzględnie pozostają
w mocy.
Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu to uprawniony, właścicielem natomiast nazywamy osobę, której przysługuje odrębna własność.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ustanowionym na nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, co oznacza, że uprawniony do lokalu mieszkalnego
o tym statusie nie posiada udziału w nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek mieszkalny. Pomimo
to, takie prawo może być zbywane i dziedziczone, o czym
szerzej w dalszej części artykułu. Odrębną własność cechuje
natomiast prawo pełnej własności do nieruchomości lokalowej, jak i gruntowej.
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece daje możliwość założenia księgi wieczystej dla prawa własnościowego,
ale nie jest to konieczne i zależy od woli posiadacza tego
prawa. Ustanowienie odrębnej własności bezwzględnie łączy
się z urządzeniem księgi wieczystej dla wyodrębnionego lokalu.
CZŁONKOSTWO
Sposób, w jaki dochodzi do nabycia członkostwa
w spółdzielniach mieszkaniowych zależy od posiadanego prawa do lokalu. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z dniem 9.09.2017 r.
posiadaczom praw własnościowych członkostwo w spółdzielni przysługuje z mocy prawa. Oznacza to, że jedynym
warunkiem, jaki należy spełnić, aby zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej jest posiadanie lokalu o takim statusie.
W przypadku posiadania prawa odrębnej własności, członkostwo w spółdzielni zależy od woli właściciela, a przyjęcie w poczet członków odbywa się na podstawie złożonej deklaracji.
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Stanisław Żurawski
Wielki patriota, jeden z najbardziej czynnych obrońców polskości na Warmii w okresie międzywojennym

Anna i Stanisław Żurawscy. Zdjęcie ze zbiorów
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie.
Urodził się 14 grudnia 1865 r. w Kajnach w powiecie olsztyńskim, zmarł 17 stycznia 1943 r. tamże. Pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej, od pokoleń osiadłej w Kajnach. Sam prowadził swoje
duże gospodarstwo rolne, zatrudniając tylko polskich robotników,
których sprowadzał z całej Warmii. W latach 1909-1911 należał
do organizatorów Banku Ludowego i „Rolnika” w Olsztynie i przez
długie lata zasiadał w radach nadzorczych obu tych instytucji. Reprezentował Warmię w Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu i jako
przedstawiciel ludności polskiej na Warmii uczestniczył w pracach
sejmiku powiatowego w Olsztynie.

W 1938 roku, tuż przed likwidacją szkoły, gdy terror hitlerowski
nasilał się, w szkole w Brąswałdzie pozostała tylko jedna uczennica
– Zosia Żurawska. Starsze córki Żurawskich kształciły się w Polsce;
Alfons studiował chemię, Stefan agronomię na Uniwersytecie Królewieckim. Obaj należeli do Związku Akademików-Polaków w Niemczech.
W czasie plebiscytu w domu Żurawskich zbierali się Polacy
z całej okolicy. Dziewczynki roznosiły po domach ulotki, nawołując
do głosowania za przyłączeniem Warmii do Polski. Po przegranym
plebiscycie Żurawscy dalej bronili sprawy polskiej. Dorastający Żurawscy wstępowali do Koła Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Brąswałdzie, a było to liczne koło, bo samych Żurawskich było tam zawsze kilkoro. Kończąc 18 lat automatycznie wstępowali do Związku
Polaków w Niemczech i działali już nie tylko na miejscu, w Kajnach
i Brąswałdzie, ale także w Olsztynie.

Ulica Stanisława Żurawskiego

Budynek SM „Jaroty” przy ulicy Stanisława Żurawskiego
Z chwilą powołania Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego stał się jego aktywnym członkiem; to dzięki jego ogromnemu
zaangażowaniu otwarto szkołę polską w położonym 3 kilometry
od Kajn Brąswałdzie. Uczęszczała do niej gromadka Żurawskich:
Władysław, Urszula, Stefania i Zofia. W tym miejscu muszę koniecznie napisać o Annie Żurawskiej, żonie Stanisława. Jako młodziutka,
18-letnia dziewczyna, Anna Ziemska z Redykajn poślubiła wdowca
z czwórką dzieci, Stanisława Żurawskiego. Otoczyła je prawdziwie
macierzyńską miłością, z czasem urodziła jeszcze ośmioro własnych dzieci. Anna cierpliwie uczyła od najmłodszych lat swoją liczną
gromadkę języka polskiego, pielęgnowała w swoim domu tradycję
i polskie obyczaje, wspierała organizowanie polskiej szkoły w Brąswałdzie. Kiedy szkole groziło zamknięcie z powodu zbyt małej liczby uczniów, przyjęła do swojego domu kilkoro obcych dzieci z Leszna, które wychowywała w duchu polskim.

Lata II wojny światowej były dla Żurawskich jednym wielkim pasmem nieszczęść: ich pięciu dorosłych synów - jako obywateli państwa niemieckiego – przymusowo wcielono do Wehrmachtu. Dwaj
z nich, Stefan i Władysław, zginęli na froncie w 1941 roku, trzeci Alfons, za udzielaną jeńcom polskim pomoc został aresztowany i osadzony w więzieniu pod Berlinem, a następnie – za zdradę narodu
niemieckiego – ścięty 12 października 1942 roku w Brandenburgu.
W swoim ostatnim liście do rodziców napisał: Moja najdroższa Matko i mój najdroższy Ojcze, nie płaczcie
po mnie. Najdroższa Matko, bądź silna i dumna ze mnie.
Maria Zientara-Malewska pisała w swoich wspomnieniach,
że widok twarzy Anny Żurawskiej pogrążonej w niewypowiedzianym bólu, kiedy otrzymała tę straszliwą wiadomość, prześladował
ją do końca życia.
Na rodzinę Żurawskich posypały się liczne szykany –
gestapo urządzało w ich domu w Kajnach częste rewizje.
W 1943 roku znów wpadli gestapowcy. Zajętego pracą w gospodarstwie 78-letniego Stanisława pobili tak bestialsko, że wkrótce potem
zmarł. Żałobnicy odprowadzali Stanisława w jego ostatnią drogę
w asyście hitlerowskiej policji, która pilnowała, aby nikt z obecnych
nie odezwał się słowem po polsku. Tak więc tego żarliwego Polaka
żegnano nie polskim „Ojcze nasz” , lecz niemieckim „Vater unser”.
Anna przeżyła męża jeszcze wiele lat – zmarła 8 maja 1970 r.
w wieku 83 lat i spoczywa na cmentarzu w Brąswałdzie.

Danuta Jamiołkowska
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Co warto wiedzieć o prawach
do lokali mieszkalnych?

Jak wiadomo, prawa do lokalu mogą przysługiwać kilku
współuprawnionym lub współwłaścicielom. W takiej sytuacji,
co do zasady członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być
tylko jedna osoba. Członkostwo nadawane jest wówczas
jednemu spośród współuprawnionych lub współwłaścicieli
za zgodą pozostałych.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku małżonków. Jeśli posiadają oni wspólnie prawo do lokalu, to w przypadku
prawa własnościowego z mocy ustawy oboje stają się członkami, natomiast przy odrębnej własności członkostwo nabywają na podstawie złożonych deklaracji.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nowelizacją z 2017 r.
skreślono przepisy nakładające obowiązek uiszczenia udziału członkowskiego i opłaty wpisowej, dlatego też aktualnie
nie ponosimy opłat z tytułu nabycia członkostwa.
ZBYWALNOŚĆ PRAWA
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podobnie jak prawo odrębnej własności, jest zbywalne.
Uprawniony lub właściciel może zarządzać mieszkaniem poprzez m.in. sprzedaż lub darowiznę. Zbycie praw następuje
na podstawie aktu notarialnego. Notariusz jest zobligowany
przepisami prawa do przesyłania spółdzielni wypisu z aktu
notarialnego zbycia jedynie prawa własnościowego, dlatego
też bezwzględnie strony transakcji zbycia odrębnej własności powinny zgłosić ten fakt w Spółdzielni, dzięki temu nowy
nabywca uwidaczniany jest w rejestrach Spółdzielni.
Należy pamiętać, że niezależnie od rodzaju zbywanego prawa strony transakcji powinny zgłosić się do Spółdzielni w celu dopełnienia formalności, w szczególności
związanych z członkostwem w naszej Spółdzielni i opłatami
za używanie lokalu.

DZIEDZICZENIE PRAWA
Omawiane prawa są również prawami dziedzicznymi.
Po śmierci osoby uprawnionej lub właściciela lokalu należy
przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można to zrobić
na dwa sposoby. Nabycie spadku po zmarłym stwierdza
sąd wydając postanowienie bądź notariusz sporządzając akt
poświadczenia dziedziczenia. Oba te dokumenty mają taką
samą moc prawną.
Podobnie jak przy zbyciu prawa, postanowienie sądu
bądź akt poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy zobowiązani są przedłożyć w Spółdzielni, w celu udokumentowania nabycia prawa do lokalu.
W niektórych przypadkach okazuje się, że spadkodawca
pozostawił testament. Sam testament nie przesądza o nabyciu spadku dopóki nie zostanie otwarty i odczytany w toku
postępowania sądowego albo przez notariusza. Dopiero
prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia
spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez
notariusza stanowi o prawie do dziedziczonego lokalu. Jeśli
natomiast nie ma testamentu, spadkobiercy dziedziczą w kolejności uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
EGZEKUCJA
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz
prawo odrębnej własności podlegają egzekucji. Komornik, na wniosek wierzyciela, może wszcząć egzekucję
z ograniczonego prawa rzeczowego, czyli własnościowego
prawa do lokalu czy też z nieruchomości – w przypadku lokalu wyodrębnionego. Wówczas w drodze licytacji dochodzi
do przysądzenia prawa na rzecz nowego nabywcy.

Podsumowanie prezentuje poniższa tabela:
Spółdzielcze własnościowe

Odrębna własność

UPRAWNIONY

WŁAŚCICIEL

1.

Urządzenie księgi wieczystej zależne od woli uprawnionego

1.

Urządzenie księgi wieczystej jest obowiązkowe

2.

Uprawniony do lokalu jest członkiem Spółdzielni
z mocy prawa

2.

Członkostwo w Spółdzielni zależy od woli właściciela,
a przyjęcia dokonuje się na podstawie deklaracji

3.

Może być kilku uprawnionych, jednak członkiem Spółdzielni może być tylko jedna osoba lub małżonkowie.

3.

Może być kilku właścicieli, jednak członkiem Spółdzielni może być tylko jedna osoba lub małżonkowie.

4.

Prawo zbywalne

4.

Prawo zbywalne

5.

Prawo dziedziczne

5.

Prawo dziedziczne

6.

Podlega egzekucji

6.

Podlega egzekucji

Agnieszka Gieczewska
Kierownik działu mieszkaniowego SM „Jaroty”
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Zapraszamy do grupy początkującej disco dance!

Chcesz nauczyć się tańczyć, przeżyć wielką przygodę z tańcem,
brać udział w turniejach i obozach tanecznych - dołącz na nas!
Zapraszamy na zajęcia taneczne do grupy disco dance dzieci i młodzież w wieku 6-11 lat.
Zajęcia prowadzi trener mistrzów Polski oraz wicemistrzów Europy i świata - Ewa Pukis
Szczegóły i zapisy: ODK Klub „Akant”, ul. Kanta 11
Zapisy trwają!
Dla naszych milusińskich proponujemy zajęcia disco mix dance: dzieci 4-6 lat

Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty”
w okresie letnim lipiec – sierpień 2020 r. zaprasza na zajęcia:

Klub Kultury „Akant”
•
•
•
•
•
•
•
•

Aerobik – poniedziałki, środy – godz. 19.00
Klub rekreacji ruchowej – poniedziałki
i środy - godz. 20.00
Taniec nowoczesny disco – środy i piątki
– godz. 16.30
Iluzja (Łukasz Ogonowski) – środy
– godz. 11.00
Zumba, trening interwałowy – poniedziałki,
piątki – godz. 18.00
Focus - taniec towarzyski – wtorki, czwartki –
od godz. 16.00
Rękodzieło – 8 lipca - godz. 10.00
Joga – zapisy na lipiec i sierpień

Klub Kultury „Na Górce
•
•
•
•
•
•
•
•

Joga dla dorosłych – poniedziałki
– godz. 19.00 – 20.00
Gimnastyka 60+ – wtorki, czwartki
– godz. 10.30 – 11.30
Tango dla dorosłych – wtorki – godz.18.00
– 21.30, czwartki – godz. 17.00 – 20.00
Grupa malarska dorosłych – czwartki
– godz. 10.00
Grupa malarska Katarzyny Bloch –
poniedziałki
Rękodzieło – 7 lipca – godz.10.00
Klub Sportowy Muza Dance –
tel. 691 362 196

JAROTY

·

06/2020

5

W KTS FOCUS TAŃCZYĆ MOŻE KAŻDY
W Osiedlowym Domu Kultury SM „Jaroty” w Klubie „AKANT” od 20 lat zajęcia tańca towarzyskiego prowadzą Agnieszka
i Krzysztof Dąbkowscy. W KTS FOCUS w Olsztynie tańczą osoby w wieku od 6 roku życia do 60+ włącznie. Zajęcia obejmują naukę
tańca dla osób początkujących, grupy rekreacyjne oraz turniejowe.

Od 9 lat w FOCUSIE prężnie rozwija się ruch tańczących seniorów. Pary sportowe uczestniczą w Mistrzostwach Świata World
Dancesport Federation, turniejach rangi WDSF Open w Polsce i za granicą, gdzie awansują do rund finałowych, a także w Mistrzostwach
Polski Federacji Tańca Sportowego, mistrzostwach regionalnych i turniejach ogólnopolskich. Wychowankowie klubu to wielokrotni finaliści
Mistrzostw Polski FTS w kategorii Senior II oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski FTS w kategorii Senior III.
Na co dzień, oprócz treningów tanecznych, dla członków klubu organizowane są imprezy integracyjne, w których uczestniczą całe
rodziny, obozy wyjazdowe, a także bale karnawałowe dla seniorów. Dzięki tym spotkaniom społeczność FOCUSA tworzy rodzinną, serdeczną atmosferę.
Krzysztof Dąbkowski
Tel. 603 065 847 k.dab@wp.pl

KOMUNIKAT
Osiedlowy Dom Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”
informuje, że w miesiącach:
lipiec – sierpień 2020 roku

półkolonie dla dzieci
w Klubach Kultury
„Akant” i „Na Górce”

nie odbędą się
z powodu epidemii
koronawirusa.
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KONKURS ‘2020

Balkony i ogródki przydomowe w kwiatach
Lato wokół, wszystko się zazieleniło i pięknie kwitnie. W dobie koronawirusa mnóstwo czasu spędzamy w domach, mając możliwość poświęcenia się rzeczom zwykle odkładanym na później. Warto zatem pomyśleć i o balkonie, na którym w piękne, słoneczne dni można przysiąść z rodziną, przyjaciółmi lub po prostu z książką. Kto
jeszcze nie urządził balkonu lub tarasu, ma na to już niewiele czasu, a warto o niego zadbać, bowiem ta - często
niewykorzystana - przestrzeń może być z pomysłem zagospodarowana.

Gizela Bołtowicz, ul. Wilczyńskiego

Alina Woźniak, ul. Herberta

Janina Wach, ul. Orłowicza

Przez lata inspirujemy Państwa do
podjęcia się trudu zadbania o swoje
balkony i ogródki przydomowe, organizując na naszych osiedlach „Konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon
i ogródek przydomowy”. W tym roku
odbędą się kolejne edycje - na Jarotach XXIV, na Pieczewie XXI i na
Nagórkach XVIII. Przez wiele lat honorowaliśmy Państwa trud dyplomami
uznania i nagrodami rzeczowymi bądź
okolicznościowymi bonami zakupowymi. W tym roku będzie podobnie. Organizatorami konkursu są poszczególne
Rady Osiedla: Jarot, Pieczewa i Nagórek, które wyłoniły komisje konkurso-

we, te będą fotografować najpiękniej
ukwiecone balkony i wyróżniać tych
mieszkańców, którzy włożyli najwięcej
pracy w upiększanie swojego i naszego otoczenia. Zdajemy sobie sprawę,
że koszty sadzonek, nasion i nawozów są dość wysokie, ponadto trud
włożony w te prace niemały, ale efekty
są naprawdę piękne, więc na pewno warto się zaangażować. Powyżej
zamieszczamy fotografie laureatów
ubiegłorocznych edycji, aby zainspirować Państwa i zachęcić do ukwiecenia swoich balkonów.
W ocenie konkursowej pod uwagę
będzie brane ogólne wrażenie este-

tyczne, aranżacja i różnorodność nasadzeń, oryginalność oraz wkomponowanie ich w otoczenie, a także stan
i dekoracyjność ukwiecenia. O zwycięstwie nie decyduje tylko początkowy
efekt, ale sukcesywne dbanie o rośliny
zdobiące balkony i ogródki przydomowe przez całe lato.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we
wrześniu br., a o wręczeniu nagród
laureaci zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane jesienią
na łamach „Jarot” wraz z podaną listą
zwycięzców.
Małgorzata Gieczewska

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt)
dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
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: 20 lipca 2020 r.
pełni Andrzej Szmitkowski

ZARZĄDU
Członkowie
Zarządu
Spółdzielni:
prezes
dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych
mgr
Jolanta
Piechocka,
wiceprezes
ds. eksploatacji inż. Piotr Wałecki i wiceprezes ds. inwestycji i remontów mgr inż. Sławomir Machnik przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek
(oprócz świąt) w godz. 14.00-17.00 w biurze Spółdzielni, przy
ul. Wańkowicza 9.

PRZYPOMINAMY
W związku z epidemią koronowirusa
w Polsce przesunięty został termin
podawania odczytów liczników wody
za I kwartał 2020 r.

DO DNIA 30 CZERWCA 2020 r.
Zużycie wody za okres styczeń-marzec 2020 r. zostanie rozliczone łącznie ze wskazaniami liczników wody
za dwa kwartały na koniec czerwca
2020 r.
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Lato z koronawirusem
Olsztyn zgodnie z wprowadzanymi przez rząd kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń związanych ze stanem epidemii koronawirusa, powoli wraca do sportowej i ogólnożyciowej rzeczywistości.
Można już korzystać z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze otwartym. Boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjne i skateparki w Olsztynie znów są do dyspozycji mieszkańców,
ale z ograniczeniami. Będą też działać miejskie kąpieliska, a tegoroczny sezon kąpielowy w Olsztynie będzie trwać od 11 czerwca
do 1 września. W Olsztynie tego lata mają działać trzy miejskie kąpieliska: dwa przy plaży miejskiej oraz jedno nad jeziorem Skanda.
Strzeżone kąpieliska nad jeziorem Ukiel będą znajdować się przy
ul. Kapitańskiej. Ratownicy pojawią się również przy ul. Plażowej
nad Skandą. Planowany powrót do aktywności fizycznej jest jednak
stopniowy i obwarowany szczególnymi warunkami, które będą na
bieżąco podawane w formie informacji Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olsztynie i należy je śledzić, bo mogą zmieniać się wraz ze stanem epidemii.
Lato zgodnie z prognozami zapowiada się słoneczne i oby nie
za gorące, stąd bez wielkich ograniczeń, ale z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa możemy swobodnie wybrać się do lasu i parku
w celach rekreacyjnych. Natomiast wraz z otwarciem sezonu żeglugowego na jeziorach Warmii i Mazur zaczynają służbę patrole
policyjnych wodniaków. W tym roku mają zwracać uwagę również
na przestrzeganie przepisów związanych z epidemią koronawirusa
– pamiętajmy: „nie można rekreacyjnie pływać łódką ze znajomymi”.
Funkcjonariusze policji są już gotowi, żeby patrolować zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach
motorowych. Zaś tereny przywodne będą sprawdzać w radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Patrole
policyjnych wodniaków będą dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo osób pływających po jeziorach, wypoczywających nad wodą
i kąpiących się. Jak co roku będą kontrolować wyposażenie łodzi,
trzeźwość sterników czy przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą, a dodatkowo również to, czy przestrzegane
są przepisy związane ze stanem epidemii, dotyczące zachowania
w miejscach publicznych.
Zniesione są już limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie
usługowym czy na poczcie obowiązywały reżimy liczby petentów,
powierzchni itp. Obecnie ta zasada przestaje obowiązywać, a restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom, zaś w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie,
kluby fitness, jednak właściciele hoteli muszą zachowywać określone zasady sanitarne.
W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana
odpowiednia odległość między stolikami, a klienci zanim usiądą do
stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne, m.in. dezynfekcja rąk i stolików.
W sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania
nosa i ust, a w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca
sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje
obowiązywać, podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. W kościołach i świątyniach wierni muszą jednak zasłaniać usta i nos.
Są już dozwolone zgromadzenia na powietrzu do 150 osób
- w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgroma-

dzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak
zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na
sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać.
Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Od czerwca wesela i inne uroczystości rodzinne będą mogły być organizowane z limitem osób do 150. Weselnicy nie muszą
nosić maseczek. Mogą również wznowić działalność w określonych
warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery, balet, baseny i siłownie,
kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, również sauny, solaria,
salony masażu i tatuażu, możliwa będzie także organizacja targów,
wystaw i kongresów. Zmiany obowiązujących przepisów są uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju. Dlatego apeluje się, aby na
bieżąco śledzić komunikaty rządowe w tej sprawie i stosować się
do wynikających z nich zaleceń. Nadal istotnym jest przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa - muszą się one stać podstawą przechodzenia do nowej normalności i stąd kolejne zniesienia
ograniczeń z określonymi zastrzeżeniami i tak:
- jeśli w przestrzeni otwartej można zachować 2 metry odległości od innych, nie musimy zasłaniać ust i nosa. Można spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowamy odpowiedni
dystans społeczny. Nadal obowiązkowo należy zasłaniać usta i nos
w miejscach, takich jak: autobusy i tramwaje, sklepy, kina i teatry,
salony masażu i tatuażu, kościoły, urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś
sprawę do urzędu);
- jeśli jednak na świeżym powietrzu nie można utrzymać
2-metrowego dystansu od innych, np. na zatłoczonym chodniku, wówczas musimy zasłonić usta i nos. Z obowiązku utrzymania
2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi
wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos;
- ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
Kolejne udogodnienia należy śledzić w ogłoszeniach na bieżąco, bowiem będą się one zmieniały w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Umożliwienia te są przez nas wyczekiwane, ale nie
szalejmy, zachowujmy wyobraźnię i rozsądek, etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań
w naszym kraju będzie niski.
Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane
kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!
Żłobki i przedszkola już ruszyły, szkoły prowadzą działalność
opiekuńczą dla klas I – III, jak będzie dalej? - obserwujmy i pamiętajmy, że to my musimy dbać o bezpieczeństwo dzieci i wnuków,
ich opiekunów i nauczycieli, bo to i na nasze bezpieczeństwo się
przekłada, bądźmy rozsądni i uważni.
Lato, jak to lato, spodziewajmy się „najazdu” na nasze warmińsko – mazurskie cudne ziemie turystów i wczasowiczów, tego mimo
wszystko nie unikniemy, ale bądźmy mądrzy i praktyczni. Przyjadą,
podratują nasze lokalne firmy żyjące z turystyki i pojadą, a my musimy być przezorni, wyczuleni na sprawy bezpieczeństwa i zawsze
ostrożni i przewidujący.
Bezpiecznego lata życząc też mam nadzieję, że słoneczko
„przypiecze” trochę tego „koronowanego” wirusa! Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

WYDAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”. 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00, e-mail: smjaroty@wp.pl; RADA PROGRAMOWA: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
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Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych
Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach,
zaopatrzeniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.

Często myj ręce
Używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu 60%.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami możesz
przenieść wirusa

Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie
Stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie
z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.

Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków
Do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem
dezynfekującym.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Zachowaj co najmniej 2 m odległości od osoby, która kaszle,
kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
Chusteczkę wyrzuć do kosza i umyj ręce.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę.
Pamiętaj, aby w Twojej diecie były warzywa i owoce.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Posługuj się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach
naukowych. Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Aktualizacja: 14 kwietnia 2020 r.

Żródło plakatu: www.gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

