PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 543 55 00 • ISSN 1429-4389

Do Rodziców małych graficiarzy
dr Roman Przedwojski

Od wielu lat nasi mieszkańcy, ze sporym z ich strony wysiłkiem finansowym, współtworzą fundusz remontowy w celu
poprawy cech funkcjonalnych ich budynków. I tak w roku 2002
rozpoczęliśmy ośmioletni cykl kompleksowej termomodemlzacji budynków mieszkalnych. Oprócz prac podstawowych, dotyczących ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów i stropów piwnic, malujemy także elewacje w celu podniesienia
estetyki budynków na zadowalający poziom. Łącznie na te
zadania wydaliśmy w roku ubiegłym 6.650.000 zł, a na rok
bieżący zaplanowaliśmy aż 11.750.000 z!. Widać, że są to już
poważne kwoty, ale I efekty tych prac są zauważalne.
Niestety, radość mieszkańców z pięknie wyglądających budynków czasami trwa zaledwie parę dni, bowiem ledwo ekipy remontowe zdążą opuścić plac budowy, a już pojawiają się graffiti bądź
w ścianach wydłubywane są głębokie dziury. Jest to prawdziwa
plaga, z którą walka jest trudna i niestety kosztowna. Przykładowo,
w pierwszym półroczu tego roku wydaliśmy bez mała 13.000 zł na
zamalowanie starszych graffiti, a prawie natychmiast pojawiły się
tam nowe (Fot. 1, 2, 3).

dokończenie na str. 3

Architektura zieleni
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty" w sierpniu 2002 raku utworzono referat ds. zieleni. Początkowo zatrudniono dwie osoby:
Katarzynę Olszak i Ewę Prątnicką. Od sierpnia 2003 roku stanowisko objęła jedna osoba, która współpracuje z administracjami
osiedlowymi SM „Jaroty" i spółkami, które zajmują się sprzątaniem i pielęgnacją zieleni.

ii przy budynku Kanta 22B

Do obowiązków referenta ds. zieleni należy:
• opracowywanie projektów roślinności na terenie SM Jaroty" wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni, zgodnie z planem rocznym;
• opracowywanie i przedstawianie wniosków
Zarządowi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni;
• udział w odbiorach technicznych i jakościowych zagospodarowania terenów zieleni;
• nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac
nasadzeniowych i pielęgnacyjnych;
• uczestnictwo w komisjach przetargowych;
• prowadzenie korespondencji z członkami SM
Jaroty".
W wyniku wyboru ofert i przetargów wyłaniane są
firmy ogrodnicze, realizujące kompleksowe zagospodarowanie terenu. Projekty mniejsze i dosadzenia
wykonują wybrane firmy na zlecenie Spółdzielni.
Jesienią 2002 roku firma „Kawka i Syn" zrealizowała projekt na terenie ulicy Mroza 2QA-E i 22.
Posadzono różne gatunki drzew (m.in. dąb, klon,
brzoza, sosna czarna) i krzewów (m.in. lilak, tawuta, berberys, róża). Również jesienią tego samego

roku ww. firma wykonała nasadzenia na terenie
przy ul. Gębika 2,4,6, 8. W projekcie próbowaliśmy wprowadzić nowe ciekawe rośliny, jednak realia osiedlowe (dewastacje i kradzieże) pokazały,
że nte warto Inwestować w zbył wyszukane i drogie
rośliny. Posadzono drzewa (np. szakłak), krzewy
liściaste (np. tawuła, dereń, irga, trzmielina), krzewy iglaste (np. jałowiec, kosodrzewina) oraz byliny
(np. bodziszek, wrzos)
Wczesną wiosną 2003 roku firma „Kawka i Syn"
zrealizowała p+erwszy etap projektu przy nowo
wybudowanych budynkach ulicy Kanta 22 A i B.
Założono pierwsze trawniki, posadzono piękne
drzewa (np. lipa, głóg, robinia akacjowa) i krzewy
(np. forsycja, deucja, suchodrzew, pięciornik).
W czerwcu dwie firmy poprawiały wygląd ulicy
Boenigka przy budynkach nr 2,4,6, 8,10 (firma
„Kawka i Syn") oraz przy budynkach nr 12,14,16,
18 (firma „Wrzos"). W przypadku obydwu założeń
realizację projektów utrudniały istniejące ogródki
mieszkańców, część roślin została zatem przeniedokoriczenie na str. 6
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Bądź zdrów!
Na łamach wcześniejszych wydań „Jarot" zamieszczaliśmy
artykuły dotyczące nurtujących problemów zdrowotnych, autorstwa prof. dra hab. n. med. Czesława Zychowicza, doświadczonego i oddanego swoim pacjentom lekarza. Obecnie dzięki
życzliwości Pana Profesora pragniemy wznowić współpracę,
gdyż tematyka oświaty zdrowotnej zainteresuje na pewno wielu
naszych Czytelników.
Sylwetkę prof. Cz. Zychowicza przedstawialiśmy już w naszym miesięczniku, ale było to trzy lata temu. Warto więc
przedstawić Go ponownie.
Prof. dr hab. n. med. Czesław Zychowicz ukończył studia medyczne w Poznaniu w 1951 roku. Pracę lekarza rozpoczął w Klinikach
Chorób Dzieci, początkowo w Poznaniu, potem w Gdańsku. W latach 1966-1977 pracował w Olsztynie jako ordynator Oddziału

Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i jako specjalista wojewódzki. Następnie przez 17 lat do roku 1994
pracował w Centrum Zdrowia Dziecka, początkowo jako kierownik
Poradni Internistyczno-Konsultacyjnej, a następnie jako ordynator
Oddziału Chorób Infekcyjnych i Alergii. Obecnie jest przewodniczącym Poiskiego Towarzystwa Lekarskiego, konsultantem naukowym
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz lekarzem w Przychodni
Lekarskiej przy ul. Bpa T. Wilczyńskiego 27A w Jarotach.
Dorobek naukowy to 170 publikacji (w tym 12 w języku angielskim
i niemieckim). Znany jest w środowisku lekarskim — był przewodniczącym Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przez dwie kadencje przewodniczącym Olsztyńskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dwukrotnie został odznaczony przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz
w 1998 roku przez Polskie Towarzystwo Lekarskie najwyższą jego
odznaką „Gloria Medicinae". Wyrazem wdzięczności i dowodem
popularności było wybranie Go w 1976 „Olsztynianinem Roku".
Ponadto prof. Cz. Zychowicz włączył się do pracy samorządowej
na naszym osiedlu i jest członkiem Rady Osiedla Jaroty.

1) Z G U B N E NAŁOGI

Zwalczanie nikotynizmu podstawowym warunkiem
zdrowia dzieci i młodzieży
W artykule głównym użyto liczby mnogiej. Znaczy to, żs problem
dotyczy przynajmniej kilku spraw, kilku problemów. W powszechnym
mniemaniu nałogi są trzy: nałóg palenia papierosów, nałóg nadużywania
napojów alkoholowych i narkomania.
To są najbardziej znane i uznane. Są jeszcze mniej znane, np. nafóg
wielogodzinnego przesiadywania przed telewizorem. Wszystkie są dla zdrowia
niebezpieczne. Jeden z nich, może najbardziej rozpowszechniony, został już
przed trzema laty na łamach „Jarot" omówiony — mianowicie nałóg palenia
papierosów. Bardzo wtedy pobieżnie omówiono zgubne następstwa tego
nałogu. Powiedziano wtedy, że w dymie papierosowym znajduje się ponad
40 bardzo szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Należą do
nich przede wszystkim trzy: tlenek węgla, nikotyna oraz substancje smołowatę. Ten ostatni jest, jak wskazano w ostatnich latach ponad wszelką
wątpliwość, główną przyczyną choroby nowotworowej. Nowotwory z koiei
należą do najczęstszej przyczyny zgonów w wieku dorosłym, zarówno wśród
mężczyzn, jak i kobiet
Jak już wspomniano, problem nikotynowy, ściślej rzecz biorąc palenie
papierosów był już omawiany w przeszłości. Od tego czasu punkt ciężkości
uległ nieznacznym zmianom. Wypływa stąd wniosek, że do tematu „starego
jak świat" trzeba ciągle wracać. Nie tylko z tego powodu, że problematyka
tytoniowa jest ciągle nadzwyczaj aktualna, ale głównie z tego powodu, że
ciągle dochodzą nowe elementy poznawcze oraz zachodzące zmiany w podejściu do zagadnienia.
Przede wszystkim w ciągu ostatnich lat obserwuje się przesunięcie rozpoczynania palenia na coraz młodszy wiek. Podczas gdy w nieodSegiym czasie
palenie było „przywilejem" ludzi dorosłych i wieku póznomłodzieżowego, dziś
palenie rozpoczynająjuż nawet dzieci. Początek palenia w wieku 8-10 lat nie
należy do rzadkości. Z tego wynikają określone skutki, nieznane w dawniejszych latach. Manifestująsię one głównie zahamowaniem wzrostu dziecięcych
palaczy, trudnościami w nauce szkolnej, częstszym zachorowaniem na zapalenie dróg oddechowych, podatnością! skłonnością do sięgnięcia po narkotyki.
Drugą charakterystyczną cechą obecnego nikotynizmu jest większy niż
w nieodległych latach udział w paleniu papierosów młodych kobiet, nierzadko
młodych dziewcząt. Widok młodocianej dziewczyny z papierosem w ręku na
ulicy nikogo już nie dziwi. Wprost przerażający jest widok młodych matek,
codziennie wystających pod szpitalnymi wejściami z papierosami w ustach. Aż
tyle osób nie chce pamiętać, że palenie skraca życie, wydatnie przyczynia się
do wczesnego starzenia się, a tym samym do przedwczesnej śmierci. Jaka
dbałość o dzieci? Dziś nikogo już nie trzeba przekonywać, że palenie
przez kobiety jest daleko bardziej szkodliwe niż palenie przez mężczyzn

z wielu powodów. Jak już kiedyś podano, palenie powoduje bardzo często
zaburzenia w miesiączkowaniu, jest kilkakrotnie częstszą przyczyną bezpłodności u kobiet palących niż niepalących, jest częstszą przyczyną wcześniejszych porodów (noworodki ważą o 400 g mniej niż matek nteepalących),
wcześfflactwa.
Dalszą charakterystyczną cechą obecnego palenia papierosów jest coraz
częstsze tzw. palenie bierne. Polega ono na wdychaniu dymu tytoniowego nie
tylko przez osoby dorosłe, ale i dzieci. Wykazano, że palenie bierne daje
takie same szkodliwe następstwa jak u palaczy, z tym tylko, że występują
rzadziej i w łagodniejszej formie niż u palaczy, a więc zapalenie dróg
oddechowych, suchy, męczący kaszel, ogólne osłabienie, choroby układu naczyniowo-sercowego, choroby nowotworowe, trudności w nauce
szkolnej.
0 tym, jak szkodliwe jest wdychanie dymu tytoniowego (palenie bierne),
najlepiej świadczą obserwacje z terenu Stanów Zjednoczonych, Wykazano
bowiem, że gdy w rodzinie nikt nie pali, to na 100 niemowląt tylko 6 w ciągu
roku zapada na zapalenie dróg oddechowych, notowano 10 zachorowań
w przypadku, gdy pali jedno z rodziców i aż 15 zachorowań, gdy palą
obydwoje rodzice (cyt. za dr Z. Bartkowiakiem Pediatria Praktyczna, 1995, t. 3,
t. 4). Podane obserwacje najlepiej świadczą, jak destrukcyjny wpływ wywiera
dym tytoniowy na odporność dzieci.
Wspomniano już powyżej, że palacze zdarzają się nawet już W wieku
dziecięcym oraz młodzieńczym. Zdarza się to daleko częściej w rodzinach,
w których pata rodzice. Odzwyczajenie jest wtedy rzeczą trudną, ale nie
beznadziejną. Z drugiej strony odzwyczajenie od palenia młodzieńca jest
łatwiejsze niż człowieka dorosłego. W młodym wieku nawyk palenia nie jest
jeszcze tak utrwalony, jak kilkanaście lat później. Trzeba tylko umieć przekonać młodego człowieka o szkodliwości palenia. Warto wtedy posłużyć stę
konkretnymi przykładami i dowodami korzyści płynących z porzucenia palenia
czy niepalenia.
Rzeczą jeszcze ważniejszą i bardziej opłacalną jest zapobieżenie rozpoczęciu palenia, czyli profilaktyka. Nie jest to trudne, jeśli sami rodzice nie palą
i są doskonałym przykładem. Stare rzymskie przystawię „Verba docent,
exempla trahunt" (słowa uczą, przykłady pociągają) albo polskie powiedzenie „przykład idzie z góry" są ciągle aktualne. Ważną rolę w tym dziele
ma szkolą, wychowawcy, lekarze. Trzeba wykorzystać każdą nadarzającą
się okazję, by przekonywać, że palenie jest rzeczą nierozsądną, wręcz
głupią. W dobrze pojętym interesie każdego młodzieńca leży jak najdalsze
trzymanie się od papierosów.
Prof. dr hab, n, med. Czesław Zychowicz
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konkretnymi przykładami i dowodami korzyści płynących z porzucenia palenia
czy niepalenia.
Rzeczą jeszcze ważniejszą i bardziej opłacalną jest zapobieżenie rozpoczęciu palenia, czyli profilaktyka. Nie jest to trudne, jeśli sami rodzice nie palą
i są doskonałym przykładem. Stare rzymskie przystawię „Verba docent,
exempla trahunt" (słowa uczą, przykłady pociągają) albo polskie powiedzenie „przykład idzie z góry" są ciągle aktualne. Ważną rolę w tym dziele
ma szkolą, wychowawcy, lekarze. Trzeba wykorzystać każdą nadarzającą
się okazję, by przekonywać, że palenie jest rzeczą nierozsądną, wręcz
głupią. W dobrze pojętym interesie każdego młodzieńca leży jak najdalsze
trzymanie się od papierosów.
Prof. dr hab, n, med. Czesław Zychowicz
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Zwiedzamy Stare Miast

W ramach Pomarańczowych Wakacji uczestniczyliśmy w zajęciach profilaktycznych, prowadzonych przez terapeutę Ewę Niewiadomską

v ąuizia historycznym, prowadzonym przez Andrzeja

Uczestniczyliśmy w konkur ich sportowych
Kierownik 0 0 K mgr Krystyna Llcznersfca

Smak świeżego chleba
SIERPIEŃ — okres plonów i zbiorów piodów rolnych. CHLEB
— pokarm codzienny. Co w nim jest, że spożywany od dawien
dawna, codziennie, pod każdą długością i szerokością geograficzną,
nie znudzB się człowiekowi. Otóż ten szczery daf Boży jest czymś
absolutnie wyjątkowym wśród naszych pokarmów, a dzięki swej
niezwykłej powszechności, urósł do rangi symbotu. Jest tak codzienny, tak zwyczajny, że zauważamy go dopiero, kiedy go brak. A brak
go w każdej niemal rodzinie wielodzietnej i rodzinach zamieszkałych
na terenach popegeBrawskich. Czy jednak oddajemy mu należny
szacunek? Spójrzmy wokół siebie, a zobaczymy, jak jest nieraz
poniewierany — w śmietnikach, w miejscach gromadzenia odpadków, ustronnych i na wysypiskach.
Od dawna w naszych polskich i katolickich rodzinach, obdarzany
był należnym mu szacunkiem. Chleb spoczywał na stole, zajmując
honorowe miejsce. Jeśli kiedykolwiek upadł na ziemię, był całowany
z czcią, a tym bardziej nie wyrzucany razem ze śmieciami. Napoczynając bochenek, czyniony był na nim znak krzyża. Dzisiaj daleko
odeszliśmy od tradycji naszBJ wiary.
Ale tej sprawie corocznie członkowie Koła Nr 10 „Nagórki" PZEiR
poświęcają dużo uwagi, zwracając się do wszystkich osób dobrej
woli o szacunek, poszanowanie i oszczędne gospodarowanie kromką świeżego i smacznego chleba.
Żniwa — zbiór pionów — ziarno sypnęło złotem. Zanim jednak
sypnęło, wiele kropli potu musiało wsiąknąć w ziemię. Praca na roli
Zwiedzamy arboretum Warmii i Mazur w Kuńypach (park krajobrazowy)

jest ogromnym wysiłkiem, wymaga samozaparcia, hartu ducha i wiele sił fizycznych. Nie jest to sielanka. Ziamo rzucone na wiosnę,
przynosi oczekiwane owoce. Rolnik rzucając ziamo, zawsze czynił
znak krzyża. Pracę na potu wykonywał z woli Bożej „dobrany
zespół". Najpierw koniki, za nimi rolnik, a nad nimi niejako sprawując
opiekę artystyczną — Boży śpiewak — skowronek. Ta dobrana
„trójka" służąc dobru, czyniła sobie ziemię poddaną w radosnym
trudzie.
Smak chleba, jego biel, chrupiąca skórka, świeżość i zapach są
chyba d!a każdego wzruszającym wspomnieniem. Na ten niepowtarzalny smak składał się zapach maków i chabrów, szum kołysanych wiatrem zbóż, śpiew słowika, a nade wszystko miłość polskiego
chłopa do polskiej ziemi. Dziś już nie ma takiego chleba. Dzisiaj już
nikt nie piecze chleba w domu. Zmieniła się uprawa ziemi. Dzisiejszy
chleb pochodzi z ziemi, która przywalona tysiącami ton sztucznych
nawozów daje ziamo, z którego mąka i wypieki są nasycone
chemicznym balastem. Świat odrzucił naturalną gospodarkę, kierując się tylko zyskiem. Chleb nie smakuje jak dawniej i nie potrafimy
go szanować. A może dlatego nie smakuje, bo już nikt nie czyni
znaku krzyża?
Czy jest jeszcze gdzieś taki kraj, o tak pięknej tradycji I szacunku
dla chleba, jak pisał Norwid: Do kraju tego I Gdzie kruszynę chleba/
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie/ Dla darów Nieba/ Tęskno mi,
PANIE.
Jan Lech
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KONKURS 2003

Balkony w kwiatach

Trwa koiejna edycja konkursu na najładniej zagospodarowany, udekorowany I ukwiecony balkon, loggię lub ogródek przydomowy. Należy przyznać, że coraz ładniej wygląda nasze otoczenie, pięknieją nam osiedla, na których sukcesywnie odnawiana Jest
elewacja bloków, wymieniane są chodniki,
dokonywane są różne potrzebne remonty. Aż
się chce ubarwić je kwiatami. Wystarczy trochę pomysłu i wyobraźni, niestety trochę i pieniędzy, by na balkonie czy przed blokiem
utworzyć bajkowy, kolorowy zakątek.
Konkurs ten w 1997 roku zainicjowała
Rada Osiedia Jaroty, a w roku 2000 do
konkursu przyłączyła się Rada Osiedla Pieczewo. Cieszymy się, bo po raz pierwszy do

konkursu od bieżącego roku włączyła się
również Rada Osiedla Nagórki.
Celem konkursu jest popularyzacja wśród
mieszkańców wymienionych osiedli dbałości
0 wygląd naszych domów i nagradzanie
pracy tych mieszkańców, którzy dbając o estetykę własnych mieszkań, przyczyniają się
jednocześnie do obcowania w pięknym otoczeniu nas wszystkich, współmieszkańców
1 przechodniów.
Do konkursu nie trzeba się zgłaszać, bowiem wyłonione komisje, składające się
z członków poszczególnych Rad Osiedlowych, kilkakrotnie przemierzają osiedla
oglądając balkony, loggie i ogródki. Dokonują oceny, które balkony i ogródki swym pięk-

nem, oryginalnością zagospodarowania wyróżniają się w osiedlu. Fotografują je lub
filmują, a następnie decydują, kogo za trud
włożone) pracy nagrodzić. Ale o zwycięstwie
nie decyduje tylko początkowy wiosenny
efekt, lecz sukcesywne dbanie o rośliny zdobiące balkony czy ogródki przez całe lato, aż
do jesieni. W związku z tym wyłonione komisje kilkakrotnie oglądają i oceniają pielęgnowanie i ogólny efekt włożonej pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią, a wręczenie nagród pod koniec roku. Na
tamach Jarot" opublikujemy wyniki konkursu wraz z podaniem listy zwycięzców.
Małgorzata Gieczewska

Architektura zieleni
dokończenie ze str. 1
siona w pobliskie otoczenie. Według projektów, iiriny obsadziły tereny przy
budynkach, otoczeniu placów zabaw oraz tareny przy parkingach.
Mniejsze założenia, tj. dosadzenia krzewów ozdobnych i żywopłotowych
zrealizowały firmy na zlecenie Spółdzielni przy następujących adresach:
• ul. Warikowćza 6 — zagospodarowanie skarpy krzewami liściastymi
i iglastymi;
• ul. Barcza 25 — dosadzenia krzewów;
• ul. Barcza 27 — dosadzertia krzewów;
• ul. Murzynowskiego 22 — dosadzenia krzewów;
• ul, Wańkowiaa 9 — zagospodarowanie skarpy krzewami liściastymi
i poprawienie wyglądu trawników;
• ul. Janowicza 26 — dosadzenia krzewów;
• ul. Kania 12 — nasadzenie krzewów żywopłotowych;
• ul. Kanta 42 i 54 — realizacja projektu z Urzędu Miasta — pierwszy etap
zagospodarowania terenu roślinami przekazanymi z Urzędu Miasta;
• ul. Herdera 11 — dosadzenie krzewów;
• ul. Herdera 22 — nasadzenie krzewów żywopłotowych:
• ul. Świtycz-Widackiej — obsadzenie ulicy roślinami przekazanymi z Urzędu Miasta z okazji 650-iecia Olsztyna;
• ul. Gębika 28 — nasadzenie krzewów;
• u!. Turkowskiego 3 — nasadzenie krzewów przekazanych z Urzędu
Miasta z okazji 650-lecia Olsztyna;
• ul. Wachowskiego 6 — nasadzenie krzewów i założenie trawnika;
• ul. Wachowskiego 3 — nasadzenie krzewów;
• ul. Wacrwwskiego 14 - nasadzenie krzewów;
• ul. Jezicłowicza 23 — nasadzenie krzewów.
Tereny do realizacji jesienią 2003 roku to:
- ii Oriowfcza 2, 8,10,14,16,18;
— ul, Boertigka 20, 24A, 24B, 25.
Drogą przetargu wyłonione zostaną firmy, które zrealizują nasze projekty,
natomiast wiosną 2004 roku kompleksowo będą zagospodarowywane tereny
przy budynkach nowo docieptonych.
Co roku planowane są również dosadzenia na terenach wybranych w uzgodnieniu z administracjami. Do nasadzeń wybierane są drzewa i krzewy
odporne na warunki miejskie i osiedlowe.
Z żalem stwierdza się, że nie wszystkim zależy na wyglądzie naszych
osiedli, bowiem zdarzają się dewastacje i kradzieże świeżo posadzonych
drzew i krzewów. Właścicielom psów też wydaje się być obojętne, gdzie
załatwiają swoje potrzeby ich podopieczni. Dorośli boją się zwrócić uwagę

Nowe nasadzenia przy bloku budynku Kanta 22A
dzieciom, które depczą trawniki, łamią przecież drzewa i krzewy. Dlaczego tak
sie dzieje?
Zieleń pomaga przecież regenerować siły fizyczne i psychiczne. Natlenia
i nawilża powietrze, tłumi hałas, pochłania szkodliwe gazy, zatrzymuje pyły.
Powoduje, że otoczenie staje się piękniejsze. Zatem dla każdego, i mafego,
i dorosłego, aktualne jest hasło „szanujmy zieleń'.
Ewa Prątnicka
Architekt zieleni SM Jaroty"

DYŻURY
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Pady Nadzorczej - Krzysztof lwuiski.
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 w pokoju 1 0 Ł
Cztonkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury według harmonogramu uslalonego
przez RN.
19 września 2003 r. dyżur pełnić będzie Leszek Araszklewicz

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds.
ekonomicznych mgr Jan Okorski 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. Wańkowieza 9.
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OBRONA CYWILNA - TWOJĄ OBRONĄ I OCHRONĄ
po wakacjach
co dobra.... Minęła wiosna, mija lato i jak co roku we
wrześniu idą dzieci do szkoły. Jednak czy to kontynuacja nauki, czy je|
rozpoczęcie — problemy są takie same — bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły, w szkole i poza nią.
f. Jak ubierać nasze dzieci do szkoły? Urealnijmy to — szkota jest
zbiorowiskiem bardzo zróżnicowanym. Nie przesadzajmy z rewią mody,
jest bowiem liczna grupa ubogich dzieci — powstaną podziały, konflikty
i niepotrzehne stresy, prowokacje, a często akty agresji.
Ubierajmy dzieci normalnie i funkcjonalnie, bez krzykliwych akcentów.
Niech czują się luźno i bezpiecznie, a wyglądem niech wtopią się w szkolną rzeczywistość.
Jeśli nas stać, by dać pociechom trochę luksusu bez prowokowania
innych, dajmy ubiory lepszego gatunku, ale generalnie w normalnej nie
wyróżniającej się tonacji i ogólnej konwencji.
Funkcjonalność ubiorów, ich wszechstronność i dostosowanie do zadań, warunków i wymogów — to ważniejsze niż moda i szpan.
2. Wyposażenie szkolne — noszenie „ciężarów". To co trzeba, to
trzeba, aie wpływajmy na szkołę, aby nie robić z dzieci „tragarzy".
Wymagajmy również rozsądku w zakresie różnorodności, ilości i jakości książek oraz wyposażenia ucznia. Twórcza inicjatywa, niech zastąpi
działania na efekt czy pod reklamę.
3. Bezpieczna droga do i ze szkoły. Naszą rolą uczyć i napominać,
ale również wymagać od szkoły i wszelkich odpowiedzialnych organów
i służb zaangażowania się w ten problem.
Podobnie sprawa bezpieczeństwa w szkole. Obserwujmy i słuchajmy,
co mówią nasze dzieci—reagujmy i wymagajmy reakcji szkoły i nie tytko.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Własnościowe M-3 o pow. 48,6 m2 (Pieczewo) — zamienię na
większe, ok. 60 m2, na osiedlu Pieczewo lub Jaroty. Może być
zadłużone iub do remontu. Tel. 543-02-01.
M-3 o pow. 45 m2 — komunalne, centrum miasta, wysoki parter,
co. — zamienię na M-4 do 65 m2. Przyjmę mieszkanie do remontu,
z zadłużeniem lub dopłatą. Tel. O-603 16-16-99.
Lokatorskie M-3 (47 m2) — wykończenie standard, w dwuletnim
bloku — zamienię na M-3 lub M-4 (Jaroty, Pieczewo). Tel. 535-47-81, pogodz. 16.00.
Lokatorskie M-4 o pow. 60,5 m* — spłacony kredyt — zamienię
na M-3. Tef. 541-05-35.
Sprzedam własnościowe M-5 — II piętro, wieżowiec przy ul.
Orłowicza. Tel. 0-609 55-61-29.
Kupię mieszkanie około 25 mz — w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej Jarały", bez pośredników. Te!. 0-507 84-72-61.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić
bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje dział członkowsko-mieszkanlowy SM „Jaroty",
ul. Wańkowicza 9, pok. 24.

Często będziemy musieli reagować za innych, także i za „obojętnycii"
rodziców. Nie bójmy się — stawiajmy sprawy jasno i żądajmy interwencji
nawet policji. Możemy czynić to anonimowo, aby uchronić dziecko pnred
represjami w wypadku „przecieków" — dlatego proponuję anonimowy
telefon zaufania policji: 522-3349.
4. Nauka i wszystko z nią związane, działalność pozaszkolna I to,
co po lekcjach — to zmartwienie nas wszystkich: szkoły, organizacji
i służb specjalistycznych, ale zawsze NASZE!!!
Róbmy co powinniśmy i co możemy, wymuszajmy zaangażowanie się
w tę działalność wszystkich odpowiedzialnych organów i urzędów, i nie
dajmy się omamić brakiem finansów, bo gtównie chodzi tu o cnęci
i zaangażowanie.
5. Są w szkole dzieci głodne, a inne szastają pieniędzmi, prowokują,
sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki.
Wszyscy musimy widzieć te problemy i angażować do ich zwalczania
szkolne, rodzicielskie i pozaszkolne organy, instytucje i służby. Musimy
być bardziej skuteczni — nawet jeśti to boli!
6. Interesujmy się wszystkim co nasze dzieci robią, czego się uczą
i jak spędzają czas w szkole I po powrocie z niej — nawet w obecnych
„załatanych" czasach można to zorganizować w oparciu o współpracę
rodzicielsko-sąsiedzką.
7. Kiedyś szkolna służba zdrowia, profilaktyka itp. były faktem
— teraz to my musimy być bardziej wyczuleni i sami zadbać o badania,
szczepienia, o zdrowie fizyczne i psychiczne, o wszechstronny rozwój,
higienę, rekreację i wypoczynek naszych dzieci.
Może to sfogan, ale wszystkie dzieci są NASZE!!! My i tytko my
najlepiej potrafimy zadbać o ich bezpieczeństwo w szkole, w (tomu i na
podwórku.
cdn.
Inspektor OC Marek Krysiewlcz

OGŁOSZENIE
Międzywojewódzka Usługowo-Produkcyjna
Spółdzielnia Inwalidów
w Olsztynie, ul. Poprzeczna 11, tel. 526 85 96
prowadzi profesjonalnie usługi parkingowe
(posiadamy pełne ubezpieczenie tej działalności).
Oferujemy miejsca na parkingu przy
ul. Wyszyńsklego 2
(róg ul. Wyszyńskiego i Alei Piłsudskiego),
na parkingu przy ul. Wyszyńsklego 10
(róg ulic Wyszyńskiego i Żołnierskiej)
i parkingu przy ut. Orłowicza 2.

Abonament
miesięczny tylko — 76,00 zł;
2-tygodntowy — 57,00 zl;
tygodniowy — 48,00 zl;
dobowy — 16,00 zł.
Są to parkingi osiedlowe, użytkownikami są przeważnie
mieszkańcy danego osiedla.
Zapraszamy również mieszkańców z przygranicznych
lub innych osiedli do skorzystania z naszych usług.

eta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowe! ,Jaroly", 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza S, tel. 543-55-00; Redaguje Rada Programowa: Danuta Jamiotkowska,
Pilsrsk, Tsmara Jesionowsks. ?Diyni6w Ksrpitiski. Andrzej Rzsmpoiuchj Red^ktrir nsczelny* Mslcjorztits Gieczowsks sktad, p^zy^oiow&lnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL" s.C. 10-6S4 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax (0-89} 542-87-66, 542-03-39.
Redakcja nie odpowiada za treść I nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywania skrótów w publikowanych listach
I nadesłanych materiałach.
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Na jagody
Komisja Oświaty i Kultury Rady Osiedla Nagórki SM „Jarały" zorganizowała wspólnie z Samorządową Radą Osiedla jednodniową
wycieczkę do Bałdy Piec na zbiór jagód.
13 lipca 2003 roku czterdziestoosobowa grupa chętnych mieszkańców osiedla Nagórki wyruszyła autokarem do pięknych lasów,
położonych nad jeziorem Gim. Przy pięknej słonecznej pogodzie uczestnicy wycieczki kilka godzin spędzili w lesie, zbierając jagody. Zbiory
okazały się różnorodne.
Zagorzali grzybiarze znaleźli również czas na zbieranie w lesie grzybów. Po obfitych zbiorach jagód, grzybów i malin, wszyscy mogli
odpocząć na terenie ośrodka wypoczynkowego, gdzie z wilczym apetytem zajadali z grilla kiełbaskę i kaszankę.
Na zakończenie imprezy wręczone zostały symboliczne nagrody dla wytrwałych zbieraczy. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od wieku, byli
bardzo zadowoleni z wycieczki i pragną serdecznie podziękować sponsorom za możliwość uczestnictwa w tak wspanialej imprezie: Radzie
Osiedla Nagórki i Samorządowej Radzie Osiedla z Nagórek.
Hanna Szóstek

Na odpady są rady
Słowo recykling z języka angielskiego oznacza „przywracać do
obiegu". Recykling to powtórne przetwarzanie odpadów, czyli surowców wtórnych, w celu wyprodukowania z nich nowych pełnowartościowych wyrobów. Cały proces dotyczy odpadów — potocznie
mówiąc śmieci.
Z problemem odpadów boryka się cajy świat i niezwykle ważne
jest, aby je rozsądnie zagospodarować z korzyścią dla człowieka
i środowiska, w którym żyjemy.
Jest to znak rozpoznawczy recyklingu, a obrazuje on trzy strzałki
wpisane w trójkąt symbolizujące kolejne „przeobrażenia" przetwarzanych materiałów, które z odpadów stają się rzeczami użytecznymi.
0 opłacalności i sensie stosowania recyklingu powinna wiedzieć
jak największa liczba osób. Wynika to z faktu, że najskuteczniejszą
metodą odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów jest ich segregacja, czyli sortowanie i dzielenie ich według rodzaju materiału,
z którego są wykonane.
Olsztyn jest miastem, w którym prowadzona jest selektywna
zbiórka śmieci. Na terenie naszego miasta rozstawionych jest 400
kompleksów, tj. 1200 kolorowych pojemników na surowce wtórne.
Dzięki umieszczonym na nich napisom łatwo wrzucać do nich
papier, szkło, tworzywo sztuczne (plastik).

gazety, magazyny, katalogi, prospekty,
listy, papier do pisania, torebki papierowe.
kartony, pudełka, tektura,
zapisane zeszyty, opakowania kartonowe
po mleku, sokach itd.

czyś:iZOwe,
słoje i słoiki po przetworach.
butelki po mleku, napojach, soku,
ii
ii itd
D o t y c h p o j e m n i k ó w nie w r z u c a m y :

tamponów, papieru woskowanego, kalki,
zabrudzonego papieru po twarogu, maśle.
margarynie itp.

kapsli, zakrętek, korków,
kawałków luster, szkła zbrojonego
i okiennego, wyrobów fajansowych
i porcelanowych

Czy wiesz, źe każdy Polak wyrzuca rocznie ok. 250 kg śmieci. Dla
czteroosobowej rodziny jest to ok. 1000 kg. Jak wynika z danych Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, wyrzuca się ok. 64 tys. ton
śmieci i tylko niewielki procent trafia do kolorowych pojemników.
Uczniowie szkół naszych osiedli znaleźli jeszcze jeden sposób na zmniejszenie
lawiny odpadów. Dowodem tego były piękne wystawy prac konkursowych uczniów
Gimnazjum nr 13 i Szkół Podstawowych 30, 33, 34, pt „Na odpady są rady".
Praca konkursowa polegała na wykonaniu kompozycji dowolnej, użytecznej, dekoracyjnej z rzeczy, które stają się bezużyteczne. Drugim elementem
Spotkania Ekologicznego podczas Dni Otwartych Gimnazjum nr 13 byt pokaz
mody ekologicznej. Uczniowie poszczególnych szkół udowodnili, że warto
zastanawiać się nad tym, co wyrzucamy.

tworzyw plastikowych, tłustych
i zabrudzonych, metalowych puszek
po konserwach, innych opakowań
metalowych (np. po farbach, smarach),
pojemników po aerozolach

Grupa uczniów klasy Ile Gimnazjum nr 13 zademonstrowała krótką lekcję
segregacji odpadów. Natomiast wspaniali, najmłodsi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 32 przedstawili inscenizację ekologiczną pt. „Teatrzyk Zielona
Łsp2ka°.
Nauczyciele wymienionych szkół starają się wyrobić u swoich uczniów
szacunek dla przyrody, poczucie odpowiedzialności za stan środowiska,
w którym żyjemy. Zmniejszenie ogromnej ilości odpadów to jeden z cetów
szczegółowych ich działalności ekologicznej. Zachęcamy gorąco wszystkich,

Halina Guz
nr 13

