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Informacja o stawkach czynszowych
obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.
Uchwalony przez Radę Nadzorczą plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2007 r. zawiera nowe stawki opłat za używanie
lokali mieszkalnych. Zostały one skalkulowane w oparciu o planowane koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych
oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. Wysokość opłat jest różna dla poszczególnych rodzajów lokali mieszkalnych oraz uzależniona od posiadania bądź też nieposiadania członkostwa w Spółdzielni.
I Stawki opłat za eksploatację i konserwację

Stawki opłat za eksploatację i konserwację obejmują między innymi:
a) koszty utrzymania terenów osiedlowych — ich sprzątanie i odśnieżanie,
pielęgnację i odnawianie zieleni, sprzątanie i odśnieżanie chodników,
b) podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
c) koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia klatek schodowych,
korytarzy piwnicznych, suszarni, terenów przydomowych, ulic osiedlowych
oraz do napędu silników pomp w hydroforniach i silników dźwigów osobowych,
d) koszty konserwacji budynków, instalacji technicznych w budynkach oraz
instalacji podziemnych, koszty usuwania awarii, koszty okresowych obowiązkowych przeglądów technicznych budynków i instalacji gazowych, wentylacyjnych, odgromowych itp.,
e) koszty utrzymania administracji osiedlowych, administracji ogólnej oraz
działalności organów samorządowych Spółdzielni,
f) koszty opłat bankowych i pocztowych,
g) koszty ubezpieczeń budynków i innych składników majątkowych, będących w posiadaniu Spółdzielni,
h) inne koszty związane z obsługą mieszkańców i administrowaniem
zasobami mieszkaniowymi.
Zgodnie z założeniami planu stawki te ukształtowały się następująco:
1. Lokale mieszkalne zajmowane przez członków Spółdzielni na warunkach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu —1,84 zł/m2.
Stawka obejmuje koszty wymienione wyżej oraz dodatkowo dopłaty do
prowadzonych przez Spółdzielnię klubów osiedlowych.
2. Lokale mieszkalne zajmowane przez członków Spółdzielni, stanowiące
ich odrębną własność — 1,73 zł/m2.
Ta stawka jest skalkulowana jak w poz. 1, ale nie obejmuje kosztów
związanych z podatkiem od nieruchomości oraz opłatami za wieczyste użytkowanie. Te dwa elementy właściciele mieszkań opłacą bezpośrednio do
budżetu miasta.
W 2007 roku po raz pierwszy w stawkach opłat eksploatacyjnych, obowiązujących członków Spółdzielni, nieuwzględniono rezerw wygospodarowanych
w latach ubiegłych. Spowodowane jest to miedzy innymi zmianami w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Aktualna interpretacja Ministerstwa Finansów wskazuje na ograniczenie
pojęcia gospodarka zasobami mieszkaniowymi do kosztów i przychodów
związanych z lokalami mieszkalnymi oraz kosztów i przychodów związanych
z lokalami użytkowymi zajmowanymi na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności.
Oznacza to, że nie będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od
osób prawnych m.in. dochody z wynajmu lokali użytkowych, dochody z dzierżawy gruntów pozostających we władaniu spółdzielni, dochody z działalności
finansowej i pozostałej działalności operacyjnej.
Osiągane dochody z wynajmu lokali użytkowych i dochody z dzierżawy
terenów miały bezpośredni wpływ na wysokość stawek eksploatacyjnych lokali
mieszkalnych i pozwalały na ich obniżanie poniżej faktycznych kosztów.
Wyłączenie tych dochodów z pojęcia gospodarki zasobami mieszkaniowymi
skutkuje koniecznością podniesienia stawek eksploatacyjnych za lokale mieszkalne do poziomu przewidywanych kosztów. Tak więc w obecnych warunkach wysokość opłat eksploatacyjnych musi być tak skalkulowana, by nie było
różnicy między wielkością planowanych kosztów i przychodów, a w przypadku
powstania takich różnic powinny być one na bieżąco korygowane przy
ustalaniu stawek eksploatacyjnych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej miał
z kolei wpływ na wysokość środków funduszu remontowego z racji przeznaczenia 80% tego dochodu na jego zwiększenie.
Zmiana przepisów od 1 stycznia 2007 r. spowoduje, że wszystkie te
dochody, o których mowa wyżej, traktowane będąjako dochody z działalności
gospodarczej spółdzielni i zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od
osób prawnych w wysokości 19%.
Do końca 2006 r. spółdzielnie mieszkaniowe korzystały ze zwolnienia od
podatku od dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
oraz z innych źródeł przychodów—w części przeznaczonej na cele związane
z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe.
Ta ulga podatkowa była dla spółdzielni silną zachętą do pozyskiwania
dodatkowych przychodów, a przeznaczanie osiąganych dochodów na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zapobiegało nadmiernemu wzrostowi opłat
pobieranych od użytkowników mieszkań.
Dzięki temu zwolnieniu spółdzielnie mieszkaniowe praktycznie nie wnosiły
do organów skarbowych żadnych wpłat z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych.
Mając powyższe na uwadze, zagospodarowywanie rezerw z lat ubiegłych
w 2007 r. nie jest możliwe ze względu na bezpieczeństwo finansowe spółdzielni.
3. Lokale mieszkalne zajmowane przez osoby, które nie są członkami
Spółdzielni, posiadające własnościowe prawa do lokalu lub umowy najmu oraz
osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego — 1,75 zł/m2.
4. Lokale mieszkalne zajmowane przez osoby, które nie są członkami
Spółdzielni, stanowiące ich wyodrębnioną własność — 1,64 zł/m2.

II Fundusz remontowy
Uchwalony przez Radę Nadzorczą odpis na fundusz remontowy będzie
wynosić 2,30 zł/m2, tj. o 0,33 zł więcej niż w 2006 r. Odpis w tej wysokości
obowiązuje wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach, które
zostały poddane procesowi dociepleń lub są przewidziane w przyszłych latach
do docieplenia. Zwiększenie odpisu na fundusz remontowy pozwoli na utrzymanie dotychczasowego tempa w docieplaniu budynków, aby zadanie to
zostało w całości zrealizowane w latach 2002-2009. Na wzrost odpisu mają
również wpływ rosnące koszty wykonywanych robót. W przyszłym roku
planowane jest docieplenie 35 budynków. Środki funduszu będą również
wykorzystywane na inne planowane remonty, które swoim zakresem obejmą
mi.in. remonty chodników, ulic osiedlowych, malowanie klatek schodowych.
Użytkownicy mieszkań w budynkach wybudowanych po 1995 r., niewymagających docieplenia, będą obciążani odpisem na fundusz remontowy według
dotychczasowej stawki, tj. 0,20 zł/m2, natomiast odpisy na fundusz remontowy
dla lokali mieszkalnych w budynkach zakupionych od SM „Sami Swoi" oraz
SM „Współpraca" w przyszłym roku wyniosą 1,00 zł/m2.
III I n n e o p ł a t y
1. Opłata zaliczkowa za zużycie gazu będzie wynosiła 5,80 zł/osobę
miesięcznie. Jej wysokość została sprowadzona do poziomu aktualnie ponoszonych kosztów. Zmiany te nie były dokonywane od 2001 r. — wynosiła ona
4,16 zł/osobę.
2. Opłata zaliczkowa za zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania
lokali opomiarowanych i nieopomiarowanych. Dla każdego mieszkania w 2007
roku zostanie ustalona indywidualna stawka zaliczki wyliczona na podstawie
kosztów ogrzewania wynikających z minionego okresu rozliczeniowego.
dokończenie na str. 6
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1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i remont elewacji pawilonów
Przetarg na ocieplenie ścian, stropodachów, stropów piwnic, roboty towarzyszące oraz remont elewacji pawilonów przeprowadzono w dniach
30 marca-25 kwietnia 2006 r. Spośród 16 ofert wybrano 9, w tym 7 ofert na docieplenie ścian.
Zakres oraz realizacja poszczególnych umów

Lp.

Lokalizacja

Wykonawca

Uwagi

Termomodernizacja

1.

PU-H Lubecki
Olsztyn

Herdera 2

Wykonano w terminie

2.

BUD-BART
Olsztyn

Wiecherta 29, 31; Burskiego 8

Wykonano po terminie
Burskiego 8 — stoją rusztowania od
strony loggii
Wiecherta 31 — dokończenie zastępcze przez ROMBUD

3.

WPB ROMBUD
Olsztyn

Murzynowskiego 17; Wańkowicza 8; Barcza 11; Wiecherta 1, 3, 8,11,13,17,19, 35;
Herdera 1; Burskiego 2, 4, 6; 3 pawilony — Wiecherta 15, 21, 33

Po terminie wykonano Burskiego 2,
4, 6, Wańkowicza 8, Wiecherta 8

4.

STYROPEX
Olsztyn

Wiecherta 23, 25, 27

Wykonano po terminie Wiecherta 27
— stoją rusztowania od strony klatek

5.

WPB Olsztyn

Gębika 3, 5, 14,16, 18, 24, 26; Switycz-Widackiej 14, 16

Wykonano po terminie oprócz Gębika 24

6.

REMAL Olsztyn

Wiecherta 7; Gębika 1; Turkowskiego 3

Wykonano po terminie oprócz Turkowskiego 3

7.

PORBUD Nidzica

Murzynowskiego 13,15; Gębika 7; Wachowskiego 10,12

Wykonano po terminie oprócz Wachowskiego 10

8.

ZR-B Łobacz
Olsztyn

Wszystkie budynki wyżej wymienione

9.

INTER-TECH
Lublin

Dotyczy 35 budynków

Docieplenie stropów piwnic
Wykonano w terminie

Docieplenie stropodachów

Szczególna sytuacja na rynku pracy oraz wysokie temperatury przekraczające normy technologiczne spowodowały wyjątkowo duże opóźnienia w wykonaniu dociepleń budynków. W dniu 30 listopada 2006 r.
ciągle trwały prace wykończeniowe na 3 budynkach (Burskiego 8,
Wiecherta 27 i 31). Ich zakończenie przewidziano na koniec pierwszej
dekady grudnia br. W przypadku Wiecherta 31 opóźnienia były tak duże,
że zdecydowano się na zmianę wykonawcy. W sumie opóźnienia przeciętnie wyniosły około miesiąca, ale w skrajnych przypadkach przesunięcie terminu (tam, gdzie wystąpiło, gdyż 14 budynków oddano w terminie)
wynosiło od 3 do 120 dni. Zdajemy sobie sprawę, jak wielką uciążliwość
dla mieszkańców stanowiły rusztowania oraz zasłonięte folią okna, ale
wobec zjawisk obiektywnych byliśmy całkowicie bezradni.
2. Modernizacja systemu zasilania w ciepło i wodę
a) Modernizacja systemu zasilania w ciepło i wodę budynków mieszkalnych (Barcza 3, 5 (A i B), 9, 11, 15, 17, 19) oraz pawilonów
usługowych (Barcza 7, 11A).
b) Modernizacja systemu zasilania w wodę budynku mieszkalnego
Barcza 13 i pawilonu usługowego Barcza 1 zasilanych z węzła cieplnego
i hydroforni przy ul. Barcza 11 A. Przetarg przeprowadzono w okresie 21-27
czerwca 2006 r. Spośród dwóch ofert wybrano Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej z Ostrołęki. Prace zostały wykonane w terminie.
3. Modernizacja dźwigów osobowych
a) Wymiana tablic sterowych i ich instalacji (6 dźwigów) — Orłowicza
1 (kl. IV, V, VI); Orłowicza 7 (kl. I, III); Orłowicza 8 (kl. I).
b) Wymiana aparatów chwytnych (21 dźwigów) — Barcza 3 (kl. I, II);
Barcza 18 (kl. I, II); Orłowicza 1 (kl. IV, V, VI); Orłowicza 7 (kl. II, IV);
Orłowicza 8 (kl. III, IV, V, VI); Murzynowskiego 10 (kl. II, IV, V);
Murzynowskiego 22 (kl. II, IV, V); Wańkowicza 6 (kl. I, II).
W wyniku przetargu przeprowadzonego w dniach 5.06-19.06.06 spo-

Wykonano w terminie

śród dwóch ofert wybrano Zakład Dźwigowo-Elektryczny OLDZWIG
Olsztyn. Prace zostały wykonane w terminie.
4. Malowanie klatek schodowych i korytarzy piwnic (50 klatek)
Malowanie klatek schodowych zlecono w budynkach Orłowicza 23;
Janowicza 2, 4, 10; Jaroszyka 24; Jarockiej 49, 51; Wiecherta 3, 8, 13;
Stramkowskiej 7; Świtycz-Widackiej 14 (prace na ukończeniu), 16; Wachowskiego 14. Na przetarg przeprowadzony w dniach 31.03-21.04.06
wpłynęły dwie oferty, spośród których wybrano PEDBUD Olsztyn.
5. Remont chodników i wykonanie nowych miejsc postojowych
Na przetarg przeprowadzony w dniach 23.06.-10.07.06 wpłynęły dwie
oferty, pomiędzy które dokonano podziału zamówienia:
a) SANBUD Olsztyn — 843 m2 chodników w rejonie Boenigka 13-17;
Kanta 3-5; Żurawskiego 2,11,12,14. Roboty wykonano przed terminem.
b) ORD-BUD Morąg — 222 m2 nowych chodników przy Barcza 17
i Wańkowicza 14, 20;
— 1.075 m2 remontu chodników przy Boenigka 34A, 34B, 46-52,54;
Wańkowicza 9;
— 238 m2 nowych miejsc postojowych (18 stanowisk) przy Burskiego
22; Wiecherta 27-29.
c) wspólna inwestycja z Gminą Olsztyn na wykonanie 54 stanowisk
postojowych (wykonawcę ustalił Urząd Miasta w postępowaniu przetargowym):
— Murzynowskiego 2 (15 stanowisk);
— Janowicza 2-4-10 (16 stanowisk);
— Krasickiego 11 (6 stanowisk);
— Gębika 9 (17 stanowisk).
W dniu 30.11.06 w realizacji znajdowały się jeszcze zatoki parkingowe
przy ul. Murzynowskiego i Janowicza.
ciąg dalszy na str. 5
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Wybory samorządowe 2006
Wybory do Rady Miasta
W dniu 12 listopada 2006 r. w całej Polsce odbyły się wybory
samorządowe do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Na kolejne cztery lata dokonano wyboru władz, których
zadaniem jest organizowanie życia społeczności lokalnej. W porównaniu do kampanii wyborczej poprzedzającej wybory z roku 2002
zabrakło tym razem odnoszenia się komitetów wyborczych i kandydatów do problematyki unijnej, gdyż Polska od roku 2004 jest
członkiem Unii Europejskiej i sprawa ta przestała już budzić niegdysiejsze emocje. Zjawisko to należy oceniać jako korzystne, gdyż
kandydujący, jak i wyborcy zajęli się bliskimi sobie sprawami lokalnymi. Także wyższa frekwencja wyborcza jest kolejną cechą tych
wyborów, korzystnie odróżniającą je od wyborów sprzed 4 lat. Ważnym podobieństwem do poprzednich wyborów było jednak to, że i tym
razem wyborcy w głosowaniu bezpośrednim mogli wybierać najważniejsze osoby w gminie, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Podstawowe dane statystyczne dotyczące
wyborów do Rady Miasta Olsztyn
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

okręgów — 4
mandatów — 25
wyborców — 135.243
mieszkańców — 163.305
zarejestrowanych kandydatów — 347
zarejestrowanych list kandydatów — 41

(koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci) i Prawo i Sprawiedliwość, zajmujące przecież dominującą
pozycję w rządzącej obecnie w Polsce koalicji. W tym przypadku
sukces ad hoc powołanego komitetu wyborczego wynikał jednak
z osobistej popularności lidera.
Analizując związki polityczne komitetów wyborczych oraz ich
udział w obsadzie Rady Miasta stwierdzić należy, że w porównaniu
do wyborów poprzednich nastąpił wyraźny zwrot ku prawej stronie
sceny politycznej będący echem ostatnich wyborów parlamentarnych. Otóż cztery lata temu tryumfowała lewica biorąc 13 mandatów,
co stanowiło 52% Rady Miasta, natomiast obecnie miejsce jej zajęły
ugrupowania postsolidarnościowe mające łącznie 16 mandatów
(64%). Miejsce Ligi Polskich Rodzin (poprzednio 5 mandatów
i 20%), która stała się wielkim przegranym tej kadencji, zajął Komitet
„Po Prostu Olsztyn", którego liderem był dotychczasowy Prezydent
Olsztyna. Lewica musiała zadowolić się czterema mandatami pomimo połączenia z Partią Demokratyczną (poprzednio Unia Wolności).
Obecnie mamy więc taką sytuację, że w podziale mandatów uczestniczą tylko cztery komitety wyborcze, z czego dwa postsolidarnościowe, mające łącznie 64% mandatów (16 mandatów) oraz dwa
0 bardziej lub mniej akcentowanych sympatiach lewicowych (36%
1 9). Z komitetów wyborczych, które poprzednio z powodzeniem
wprowadziły do Rady 3 radnych, a obecnie także wystawiły kandydatów odpadł KW „Olsztyn Nasz Dom", związany poprzez swych
liderów ze spółdzielczością mieszkaniową, gdyż nie przekroczył
progu 5% ważnie oddanych głosów (o metodzie d'Honta służącej do
obliczania liczby mandatów pisaliśmy w nr 12 „Jarot" z roku 2002).

Zarejestrowane komitety wyborcze wg głosów ważnie oddanych na listę
Nr
listy

Nazwa
komitetu wyborczego

Głosy ważnie oddane
Udział

Liczba

Udział

Liczba

głosów
ważnych

kandydatów

mandatów

w liczbie
mandatów
%

5

KW Platforma Obywatelska RP

17.106

30,23

50

10

40

4

KW Prawo i Sprawiedliwość

11.872

20,98

40

6

24

6

KKW SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci

10.139

17,92

47

4

16

18

KWW „Po Prostu Olsztyn"

9.729

17,19

26

5

20

20

KWW „Olsztyn Nasz Dom"

2.275

4,02

38

-

2

KW Liga Polskich Rodzin

1.479

2,61

34

-

1

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1.432

2,53

25

-

3

KW Krajowa Partia Emerytów i Rencistów

1.092

1,93

18

-

7

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

474

0,84

24

-

21

KWW Warmińsko-Mazurskie Stronnictwo Gospodarcze

415

0,73

22

19

KWW Warmińska Biblioteka Wolnościowa

330

0,58

11

17

KW Związek Polskich Działaczy Społecznych

244

0,43

12

-

56.587

100

347

25

RAZEM

W porównaniu do wyborów sprzed 4 lat wzrosła nam liczba
wyborców o 5333 osoby, ale liczba zarejestrowanych kandydatów
była o 71 osób mniejsza. Wydawałoby się, że z uwagi na mniejszą
konkurencję łatwiej było uzyskać mandat, ale tak naprawdę o powodzeniu kandydata decyduje na ogół komitet wyborczy, z którego
kandyduje oraz pozycja na liście wyborczej. Zasada ogólna jest taka,
że im popularniejsza jest partia firmująca komitet i im wyższa
pozycja na liście, tym szansę są większe. Od tej zasady i tym razem
był wyjątek, dotyczący Komitetu Wyborczego Wyborców „Po Prostu
Olsztyn", utworzonego przez dotychczasowego Prezydenta Czesława Jerzego Małkowskiego. Wyniki wyborcze tego komitetu były
porównywalne z wynikami uzyskanymi przez połączone siły lewicy
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Nowością tych wyborów samorządowych była możliwość tzw.
blokowania list, polegająca na grupowaniu list wyborczych w celu
wspólnego uczestnictwa w podziale mandatów. W Olsztynie utworzone zostały dwie grupy list. Pierwsza powstała z połączenia list nr
1,3,5,20 i 21. Na grupę tę oddano 39,44% ważnych głosów, ale na
jej lidera, tj. KW Platforma Obywatelska RP, oddano aż 30,23%,
natomiast na żaden z pozostałych komitetów nie przypadło co
najmniej 5% ważnie oddanych głosów.
Podobnie było z drugą grupą list łączącą komitety o numerach 2,4,
7 i 17, która łącznie otrzymała 24,86% ważnie oddanych głosów, ale
ciąg dalszy na str. 12
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Informacja o realizacji remontów w roku 2006
ciąg dalszy ze str. 3

2005

W związku z protestami mieszkańców niektórych wieżowców, wynikających z ustawienia znaków zakazu postoju i zatrzymywania na drodze
pożarowej, pojawiły się także zarzuty, że ustawiania znaków nie poprzedzHy prace nad stworzeniem alternatywnych miejsc postojowych. Zarzuty
te nie są prawdziwe, ale prawdą jest, że ciągle znajdujemy się w sytuacji
deficytu miejsc postojowych, wynikającego także z rozwoju motoryzacji.
Z tego powodu dla przypomnienia podane zostaną wszystkie lokalizacje
zatok postojowych wykonanych od roku 1999.

1999

Adres
Wańkowicza 22

Jaroty

Pieczewo

19
17

Zurawskiego 1-5
2000

Barcza 23

13

Orłowicza 15

28

Murzynowskiego 14

17
17

Kanta 7 - Herdera 15
Gębika 8A

35

Gębika 24

14

Krasickiego 1-3

6

Panasa 8

28
10

Zurawskiego 7
2002

Orłowicza 7

22

Wańkowicza 14

31

Boenigka 32

10

Herdera 16-18

14

Mroza 27

12
13

Mroza 29
2003

Wańkowicza 20

2004

Jaroszyka 14

7

Wilczyńskiego 6B

14

12

3

Wilczyńskiego 6E
2005

2006

Orłowicza 3

2

Orłowicza 21

3

Murzynowskiego 10

30

Burskiego 22

7

Wiecherta 27

11

RAZEM

177

108

110

Liczba stanowisk postojowych wykonanych przez Spółdzielnię
wspólnie z Gminą Olsztyn

Rok

Adres

Liczba stanowisk
na poszczególnych
osiedlach
Nagórki

2002

2004

Murzynowskiego 22

Jaroty

25

Wiecherta 3, 4, 7, 11

59
23

Gębika 5
Janowicza 22-24

Pieczewo

26

Herdera 7,14

26

21

Turkowskiego 6
2006

15

Murzynowskiego 2

16

Janowicza 2-4-10
Krasickiego 11

6

Gębika 9

17

62

RAZEM

Liczba stanowisk
na poszczególnych osiedlach
Nagórki

14

Mroza 8

Liczba stanowisk postojowych wykonanych w latach 1999-2006
środkami Spółdzielni
Rok

21

Orłowicza 5

140

67

Łączna liczba stanowisk postojowych wykonanych
w latach 1999-2006
Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Cała Spółdzielnia

239

248

177

664

Przedstawione dane wskazują, że nasze osiedla ciągle wzbogacane
są w nowe stanowiska postojowe, których w latach 1999-2006 przybywało w tempie 83 rocznie. Proces ten będzie kontynuowany (w roku 2007
planujemy własnymi sitami wykonać 41 nowych stanowisk), ale najwyraźniej tempo budowy nowych miejsc postojowych ciągle nie nadąża za
rosnącymi potrzebami. Z jednej strony powodem tego stanu rzeczy jest
to, że wydajemy pieniądze głównie na ocieplanie budynków, a z drugiej
strony trudno jest nam przewidzieć tempo zakupu nowych samochodów.
Można więc przyjąć, że dopiero po roku 2009, tj. po zakończeniu
termomodernizacji, będzie można spodziewać się znacznego przyspieszenia w budowie miejsc postojowych.
Wracając do sytuacji w rejonie wieżowców chcemy przypomnieć, że
analiza zagrożenia pożarowego wykonana w ich pobliżu już w roku 2001
wskazywała na konieczność utworzenia strefy wolnej od samochodów.
Spółdzielnia przez 5 lat wstrzymywała się z decyzją utworzenia dróg
pożarowych, ale po tylu latach budowy nowych miejsc postojowych już
dłużej odkładać tego nie mogliśmy, bo licho nie śpi.
Liczymy w tym względzie na wyrozumiałość mieszkańców, a każdy
przecież przyzna, że bezpieczeństwo ludzi musi mieć pierwszeństwo
przed ich wygoda,, skoro obydwu tych spraw nie udaje się załatwić
jednocześnie.
6. Wymiana drzwi wejściowych do budynków (52 sztuki)
Wymiany drzwi dokonano przy Janowicza 2, 4, 10; Mroza 14; Kanta
24 i Sobocińskiego 2 (pawilony).
W przetargu przeprowadzonym w dniach 31.03-21.04.06, na który
zgłoszono trzy oferty, wybrano firmę NAR-AL Dobre Miasto.
7. Drenaż terenu
Zalewanie piwnic było powodem zdrenowania terenu wokół budynków
położonych przy Malewskiego 18, Wilczyńskiego 1, Turkowskiego 21.
Przetarg z dnia 23.06.06 unieważniono z powodu braku odpowiedniej
liczby ofert oraz zbyt wysokich cen. Powtórzony przetarg przeprowadzony w okresie 9.08-28.08.06 wyłonił dwie firmy: BUD-MONT Olsztyn
i KAN-WOD Nikielkowo. Prace wykonano w terminie.
8. Przebudowa pionów energetycznych
Poprzez zabudowę części klatek schodowych mieszkańcy niektórych
budynków na Nagórkach włączyli do swoich mieszkań także szafki
stanowiące dostęp do pionu energetycznego budynku. Ze względów
bezpieczeństwa należało je tak przebudować, by dostęp do nich był od
strony klatki schodowej. Wykonano to w budynkach przy Orłowicza 1, 2,
8, 10, 29, 33; Wańkowicza 16; Murzynowskiego 7, 10. Przetarg na te
prace przeprowadzono jeszcze pod koniec roku ubiegłego
(21.11-7.12.05). Spośród dwóch ofert wybrano firmę ELEKTROMIR
Olsztyn. Prace wykonano terminowo.
9. Legalizacja ciepłomierzy budynkowych
Legalizację przeprowadzono w budynkach położonych przy Barcza
23, 43; Orłowicza 3, 5, 9, 13, 15; Flisa 1, 3; Kanta 34; Janowicza 2, 4;
dokończenie na str. 13
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Informacja o stawkach czynszowych
obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.
dokończenie ze str. 2
3. Opłata za zużycie zimnej wody
a) dla mieszkań opomiarowanych jest to zaliczka w wysokości 5,26 zł/m3
(średni koszt zimnej wody za okres trzech pierwszych kwartałów 2006 r.)
pomnożona przez ilość osób i średnie zużycie zimnej wody w okresie trzech
kwartałów ustalone indywidualnie dla każdego lokalu. Minimalne zużycie wody
w celach rozliczeniowych zostało określone w wysokości 1 m3/osobę.
b) dla mieszkań niewyposażonych w wodomierze został ustalony ryczałt
w wysokości 52 zł/osobę, co stanowi wartość zużycia ok. 10 m3 wody,
4. Opłata za zużycie energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody:
a) zaliczka dla mieszkań wyposażonych w wodomierze w budynkach
zasilanych z sieci MPEC została ustalona w wysokości 17,18 zł/m3 (średni
koszt podgrzania wody w okresie trzech kwartałów w 2006 r.) przemnożona
przez ilość osób i średnie zużycie zimnej wody w okresie trzech kwartałów
ustalone indywidualnie dla każdego lokalu. Minimalne zużycie ciepłej wody
w celach rozliczeniowych zostało ustalone w wysokości 0,5 m3/osobę.
b) Zaliczka dla mieszkań wyposażonych w wodomierze w zasilanym
z własnej kotłowni gazowej budynku przy ul. Wilczyńskiego 6C wynosi 19,31
zł/m3 (średni koszt podgrzania wody w okresie trzech kwartałów w 2006 r.)

przemnożone przez ilość osób i średnie zużycie zimnej wody w okresie trzech
kwartałów ustalone indywidualnie dla każdego lokalu.
c) Ryczałt dla mieszkań bez wodomierzy wyniesie 85 zł/osobę, co stanowi
wartość zużycia ok. 5 m3 wody.
Wartości powyższych zaliczek są stałe, ale podstawą do ustalenia rzeczywistych obciążeń będzie faktyczne zużycie wyżej wymienionych mediów.
5. Opłaty za korzystanie z dźwigu osobowego będą wynosiły 7,20 zł/osobę,
tj. o 0,8 zł więcej niż w latach ubiegłych. Stawka ta nie była zmieniana od 2002 r.
i teraz musi być dopasowana do rzeczywistych kosztów. Spółdzielnia posiada
w swoich zasobach 20 budynków wysokich, w których użytkowane są dźwigi
osobowe. Korzystają z nich 3534 osoby, tj. 10,9% ogółu mieszkańców.
6. Opłata za oświetlenie piwnicy wyniesie 0,73 zł/mieszkanie. Wzrost
o 0,03 zł spowodowany jest zapowiadaną podwyżką cen energii elektrycznej.
7. Opłata za wywóz śmieci w 2007 r. wyniesie 2,55 zł/osobę, tj. o 0,05 zł
więcej niż w latach ubiegłych.
Powyższy wzrost opłat czynszowych musiał nastąpić z powodu rosnących
kosztów w większości niezależnych od Spółdzielni i konieczności urealnienia
dotychczas obowiązujących stawek oraz zmian w przepisach prawnych.

Turniej tenisa stołowego i turniej szachowy

„Sportowe osiedle"
„Sportowe osiedle" to już druga edycja współzawodnictwa
sportowego pomiędzy drużynami Administracji Osiedli: Jaroty,
Pieczewo, Nagórki i drużyną Biurowca SM „Jaroty".
W tym roku drużyny rozpoczęły rywalizację w turnieju tenisa
stołowego, który odbył się w Klubie „AKANT" w dniu 10 listopada
2006 r. A oto wyniki:
W rywalizacji drużyny męskiej: I miejsce — Dariusz Tarka
(ADM Jaroty), II — Zdzisław Andrasiak (ADM Pieczewo), III
— Tomasz Wysocki-Borejszo (ADM Jaroty).
W rywalizacji drużyny żeńskiej: I miejsce — Małgorzata Gieczewska (Biurowiec SM „Jaroty"), II — Halina Wysocka-Borejszo
(ADM Jaroty), III — Magdalena Raszkiewicz (ADM Nagórki).
W rywalizacji drużynowej: I miejsce — ADM Jaroty, II — Biurowiec SM „Jaroty", III — ADM Pieczewo, IV — ADM Nagórki.

Kolejnym etapem był turniej szachowy, który odbył się 24
listopada 2006 r., również w Klubie „AKANT". Głównym sędzią był
Pan Jerzy Kuleszo, który bardzo profesjonalnie sędziował wszystkie szachowe rozgrywki, których wyniki były następujące:
Wśród pań: I miejsce — Małgorzata Gieczewska (Biurowiec
SM „Jaroty"), II — Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko (ADM Jaroty).
Wśród panów: I miejsce — Robert Zdunek (ADM Pieczewo),
II — Leon Drewnowski (ADM Jaroty), III —Tomasz Kuleszo (ADM
Pieczewo).
W rywalizacji drużynowej: I miejsce — ADM Pieczewo,
II — Biurowiec SM „Jaroty", III — ADM Jaroty, IV — ADM Nagórki.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy!
Zapraszamy na kolejny etap w styczniu!!! Do zobaczenia!
Andrzej Królikowski

Jolanta Piotrowicz
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty"
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NIE MA CHOINKI ANI KOLACJI WIGILIJNEJ
W tradycji polskiej obchody Bożego Narodzenia, a zwłaszcza obchody dnia wigilijnego zajmują szczególne miejsce. Wigilię polską cechuje
pełne emocji oczekiwanie na wielkie, cudowne wydarzenie — Święto Tajemnicy Narodzin Jezusa, które jest jednocześnie niepowtarzalnym
świętem rodzinnym. O polskiej tradycji świąt Bożego Narodzenia wiemy wiele, w ubiegłych latach na łamach „Jarot" pisałam o niej nie raz. Ale
są miejsca na ziemi, gdzie to święto przeżywa się Inaczej. Opisał to specjalnie dla Czytelników „Jarot" o. JANUSZ PRUD, werbista, od
ponad 10 lat pracujący na misji w Botswanie, w południowej Afryce.
Otóż w tym kraju, jak zresztą w wielu Innych krajach świata, nie ma tradycji choinki, nie ma prezentów od Świętego Mikołaja, wieczerzy
wigilijnej ani dzielenia się opłatkiem. Jednak nie oznacza to, że święta stają się przez to uboższe niż w Polsce. Ich wewnętrzny wymiar
przypomina o tym, co w Ich przeżywaniu jest najważniejsze, przybliża Tego, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).
Małgorzata Gieczewska

• # #

Bożonarodzeniowe obrzędy w kulturze botswańskiej
Obchody Świąt Bożego Narodzenia w kulturze botswańskiej mają całkowicie inny wymiar i charakter od tego
obchodzonego w Polsce. Uwarunkowane jest to przede wszystkim korzeniami historii chrześcijaństwa w Botswanie,
które dotarło tu zaledwie w połowie XIX wieku. Kościół katolicki niedawno obchodził setną rocznicę swej obecności
w tym kraju. Tak więc jest to krótki czas obecności w nim chrześcijaństwa. Ponadto jest tu tylko 5% katolików na
1.600.000 mieszkańców całego kraju. Reszta ludności wyznaje tak zwane tutejsze religie, które niewiele mają
wspólnego z chrześcijaństwem.
Ponadto Botswana nigdy nie była skolonizowana przez Inne narody. Była
jednak przez wiele lat pod protektoratem angielskim. Odzyskała niepodległość
w 1968 roku, ale wiele obyczajów świątecznych ma swe korzenie w kulturze
angielskiej.
Zatem nie ma w tutejszych zwyczajach uroczystego spożywania kolacji
wigilijnej ani dzielenia się opłatkiem. Raczej uroczyście przeżywają obiad
w pierwszy dzień świąt, jest to typowy angielski zwyczaj. Spotykają się całymi
rodzinami, aby uroczyście przeżyć ten dzień świąt, choć dla wielu jest to tylko
symboliczne spotkanie, ponieważ nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem.
Wśród dań świątecznych jest przede wszystkim bogobe (podobne do polskiej
papki z kukurydzy), z mięsa głównie krowie i kozie oraz kurczaki, a także ryż
i coś zielonego, między naszą kapustą a szpinakiem.
W Botswanie nie ma śniegu ani mrozu, jest akurat lato i temperatury od 30
do nawet 40°C. A więc tropik stanowi zupełnie inną otoczkę świąt. Jedynie
w większych miastach można dostrzec np. choinkę w sklepie, ale wygląda ona
sztucznie i obco w kulturze tubylców, nie pasuje do tego klimatu.
Szerzenie Dobrej Nowiny wśród tych ludzi jest sprawą bardzo świeżą,
zatem trudno mówić o jakiejś tradycji przeżywania Bożego Narodzenia, raczej
o pewnych zwyczajach. Wierni Kościoła katolickiego spotykają się na Pasterce, która odprawiana jest nie o północy, ale we wcześniejszych godzinach.
Spowodowane jest to długimi odcinkami drogi, które ludzie muszą pokonywać
do świątyń.
W naszej wspólnocie w Tutume Pasterkę odprawiamy o godzinie 10.00
wieczorem. Wierni spotykająsię w świątyni, gdzie wszystkie światła, jeżeli jest

Wspólne ucztowanie wiernych po świątecznej Mszy św.

w ogóle światło, są zgaszone. W zeszłym roku odprawialiśmy Pasterkę przy
świecach, nie mieliśmy jeszcze prądu,

Dekoracja świąteczna w tutumskiej świątyni
Świątynia rozświetlona jest nieco promieniami gwiazdy czy światła promieniującego ze żłóbka. Obchody Pasterki rozpoczynamy procesją z dworu. Ktoś
w wiernych, przeważnie jest to dziecko, niesie lalkę — symbol Dzieciątka
Jezus. Wszyscy w procesji zbliżamy się do żłóbka, gdzie „Dziecko Jezus" jest
w nim umieszczone. Spędzamy tam chwilę w milczeniu, wspominając ową
noc, kiedy to Słowo stało się Ciałem. W ten to sposób rozpoczynamy
Pasterkę.
Często w dniu świąt Bożego Narodzenia udzielamy chrztu — osobom
w różnym wieku, począwszy od niemowląt do ludzi dorosłych. Wówczas po
Mszy cała wspólnota gromadzi się przy stole, czyli kontynuujemy nasze
świąteczne ucztowanie spożywając wspólnie świąteczny obiad. Jedzenie jest
przygotowywane przez całą wspólnotę. W ten sposób razem, jako Wspólnota
Kościoła, radośnie obchodzimy święta Bożego Narodzenia.
W tutejszej kulturze nie ma drugiego dnia świąt. Jest to dzień wolny od
pracy, na wzór obyczajów kultury angielskiej. W tym to dniu wielu ludzi
wyjeżdża na swe pola i pastwiska, gdzie w gronie rodzinnym kontynuują
radosne przeżywanie świąt bożonarodzeniowych. Ten zwyczaj nie ma jednak
nic wspólnego z chrześcijańskimi korzeniami.
Wszystkim Czytelnikom „Jarot" życzę wraz z moją małą Wspólnotą, St.
Peter Catholic Mission w Tutume, wiele Bożego błogosławieństwa i radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
O. Janusz Prud, SVD
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Zabawa

owa w Klubie „Na Górce"

„Andrzejki" to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie źródło szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię
dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.
Tej fantazji nie zabrakło podczas „Zabawy andrzejkowej" w Klubie Kultury „na Górce". Przygotowane stoiska z „wróżbami" budziły ciekawość i cieszyły się
dużym powodzeniem. Była czarodziejska kula, serca z imionami, dzieci odgadywały znaczenie kolorów, odczytywały znaki, z zawiązanymi oczami przez dotyk
rozpoznawały przedmioty. Wiele radości i śmiechu było również podczas nadmuchiwania balonów i odgadywania zagadek „Smoka Obiboka".
Uczestnicy zabawy otrzymali nagrody niespodzianki i słodycze.
Młodzież z Amatorskiego Teatru „Koniec..c.d.n." aktywnie pomagała we wszystkich zabawach. Wspólnie z dziećmi tańczyli i śpiewali piosenki o misiu
i pingwinach. Dorosła młodzież lała wosk przez dziurkę od klucza. Tradycji stało się zadość. Bawiliśmy się z przymrużeniem oka!
Atrakcją wieczoru był występ dziecięcej grupy tanecznej z naszego klubu, która zaprezentowała taniec flamenco i irlandzki.
W tanecznych rytmach i dobrych humorach zakończyliśmy zabawę.
mgr Krystyna Licznerska — Kierownik ODK

HALLOWEEN
KLUBIE „17n
30 października 2006 r. w Klubie „17" dzieci z kół zainteresowań
postanowiły przyozdobić klub dyniami. Były dynie duże, średnie
i małe. Dzieci podzieliły się między sobą:
— Ty weź dużą, bo wy robicie we dwie, ja robię sama, to wezmę
tę malutką — stwierdziła Marysia.
Kłótni byto niemało, jak zwykle przy takich pracach, kto ma robić
sam i weźmie małą dynię, a kto zrobi z koleżanką. Na szczęście
jakoś się podzieliły i wzięły do roboty. Walczyły z dyniami prawie
dwie godziny, ale byto warto, gdyż prace okazały się bardzo ładne
i można je byto podziwiać przez tydzień w Klubie „17".
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„JESIENNY JAZZ" w Klubie „AKANT"
Jesień to taka pora roku, która skłania do zadumy, refleksji... W Klubie „AKANT' 17 listopada 2006 r. odbył się koncert, który wypełnił jesienną
melancholię — ballady jazzowe w wykonaniu Marcina Stanczewskiego i Piotra Krempecia! Niepowtarzalna muzyka i sala oświetlona setką świec
rozświetliły jesienną szarość! Publiczność dopytywała się o kolejny taki koncert, więc miejmy nadzieję, że spotkamy się niebawem!

BAL ANDRZEJKOWY
Wieczór andrzejkowy to przede wszystkim wieczór czarów, wróżb i wyśmienitej zabawy. ODK SM „JAROTY" zapewnił to wszystko swoim gościom w Klubie
Kultury „AKANT' 18 listopada 2006 r. Świetlaną przyszłość wróżyła wróżka, a dobrą zabawę rozpoczęły pary KTT „MUZA" w pokazach tańców stanardowych
i łacinoamerykańskich!
To z pewnością była noc pełna magii, czarów i dobrej zabawy!
mgr Krystyna Licznerska — Kierownik ODK

Spotkania
Klubu Rękodzieła
Tuż przed Świętem Zmarłych Panie z Klubu Rękodzieła na
swoich zajęciach robiły wieńce i ozdoby okolicznościowe. Od listopada ruszyły na zajęciach z nowym projektem — robimy kilimy.
Panie uczą robić się kilimy nową jak dla nich techniką, tkanie idzie
powoli, ale to ciężka i mozolna praca. Natomiast na ostatnich
zajęciach, które odbyły się 18 listopada 2006 r. Panie przygotowywały się już do świąt Bożego Narodzenia. W ruch poszedł gips
i wszelkiego rodzaju odlewy: mikołaje, anioły i temu podobne.
W grudniu jeszcze przed świętami odbędą się dwa spotkania 2 i 16.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
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Raj dla łyżwiarzy na Pieczewie
Rozmowa z JERZYM LITWIŃSKIM, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie
— Panie Dyrektorze, od października br. na osiedlu Pieczewo, na
skraju lasu przy ul. Jeziołowicza, trwały intensywne prace związane
z budową lodowiska. Z wielkim zainteresowaniem i emocjami mieszkańcy śledzili jego budowę. Ta inwestycja powstawała bardzo szybko.
— Rzeczywiście, w tym rejonie miasta postanowiliśmy urządzić lodowisko
jako pierwszy z nowych obiektów ogólnodostępnych w naszym mieście.
Lodowisko jest inwestycją Urzędu Miasta Olsztyn, całkowicie finansowaną
z jego budżetu, my jesteśmy inwestorami i wywiązaliśmy się z obietnicy
uruchomienia go jeszcze w grudniu bieżącego roku. Budowaliśmy je z myślą,
by służyło nie tylko mieszkańcom Pieczewa, ale również mieszkańcom
sąsiednich osiedli, tj. Jarot i Nagórek, i nie tylko.
— Jest dosyć duże, więc na pewno pomieści wielu łyżwiarzy.
— Lodowisko posiada 1200 metrów kwadratowych tafli, więc sądzę, że
bezpiecznie może jeździć po nim około 180 osób jednocześnie. Na pozostałych 800 m2 znajduje się całe zaplecze techniczne lodowiska, tj. wypożyczalnia łyżew, kasa, punkt gastronomiczny, ławeczki osłonięte wiatą, toalety,
sprzęt nagłaśniający oraz parkingi.

w niedalekiej odległości sąsiaduje z kilkoma blokami, których mieszkańcy są zaniepokojeni, czy głośna muzyka nie zakłóci im spokoju.
— Sądzę, że nie, gdyż nagłośnienie skierowane jest w stronę lodowiska
i praktycznie w odległości 5 metrów od niego nie powinno jej słychać. Jednak
jeśli będzie za głośna, na pewno ją ściszymy bądź wcześniej tę muzykę
wyłączymy. W tej kwestii jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie mieszkańców.
— Miłośnicy łyżwiarstwa obawiają się, że plusowe temperatury uniemożliwią im korzystanie z tej formy rekreacji?
— Zastosowana technologia pozwala utrzymać taflę lodowiska nawet do
+ 12 stopni C, zatem jak na nasze warunki pogodowe to zupełnie nieźle.
— Jaką technologią zbudowane jest lodowisko?
— Zastosowaliśmy najnowszą technologię budowy z tzw. maty, która jest
nawinięta na bębny i w razie potrzeby rozkładana. Zatem po zakończeniu
sezonu łatwo da się zwinąć i przechować w magazynie, by na początku
kolejnego sezonu szybko ją ponownie zamontować. Ponieważ lodowisko przy
„Uranii" jest lodowiskiem stałym, tam zastosowaliśmy technologię z wykorzystaniem chłodzących rurek, natomiast lodowisko na Pieczewie dzięki zastoso-

— W jakich godzinach będzie można korzystać z lodowiska?
— Będzie czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00, z godzinną
przerwą od 14.00 do 15.00, podczas której przeprowadzane będą prace
związane z konserwacją lodu.
— A ile będziemy płacić z godzinę jazdy?
— Dzieci i młodzież szkolna opłaca bilet ulgowy, umożliwiający wstęp na
lodowisko w cenie 3 złotych, przy czym pragnę nadmienić, że od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-14.00 mogą oni korzystać z lodowiska za darmo, także
w ramach lekcji w-f. Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Miasta, aby
z darmowych wejść na lodowisko w godz. 8.00-14.00 dzieci i młodzież mogli
korzystać również w czasie przerwy świątecznej i ferii zimowych. Natomiast
dorośli zapłacą za bilet 5 złotych. Takie same ceny obowiązują za wypożyczenie łyżew. Ponadto w sprzedaży posiadamy 10-godzinne karnety w cenie 45
zł.
— Mimo tego, że lodowisko usytuowane jest na skraju lasu, jednak

waniu zwijalnej maty jest demontowalne. Pragnę nadminić, iż obie zastosowane technologie należą do najnowocześniejszych.
— Z lodowiska będziemy korzystać w sezonie zimowym, czyli praktycznie 4 miesiące w roku. Jeśli można je zdemontować, czy są plany
zagospodarowania tego obiektu w czasie pozostałych miesięcy?
— Tak, planujemy w sezonie od wiosny do jesieni na tym obiekcie
uruchomić boiska sportowe — siatkówki, koszykówki lub piłki nożnej bądź też,
jak było to planowane od początku na tym obiekcie — korty tenisowe.
Jednakże na decyzję musimy jeszcze poczekać. Najprawdopodobniej coś
konkretnie będzie wiadomo w tej sprawie na początku przyszłego roku, po
wdrożeniu do pracy członków Rady Miasta oraz zatwierdzeniu budżetu na
przyszły rok. Lodowisko będzie funkcjonowało do końca marca, zatem jest
jeszcze trochę czasu na konkretne decyzje.
— Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Gieczewska
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MINI PLAYBACK SHOW
22 listopada 2006 r. odbyła się międzyszkolna impreza muzyczna pod nazwą MINI PLAYBACK SHOW, zorganizowana przez
nauczycielki świetlicy SP nr 33: Danutę Chodkowską, Halinę Zielińską i Małgorzatę Żmijewską.
W imprezie udział wzięło 14 wykonawców — zwycięzców konkursu piosenki Mini Playback Show we własnych placówkach — reprezentujących szkoły podstawowe nr 32, 33 i 34. Wobec bardzo wysokiego poziomu konkursu jury w składzie: Grażyna Mazurek (SP 32),
Małgorzata Żmijewską (SP 33) oraz Agnieszka Radziuń (SP 34) postanowiło nie przyznawać miejsc trzecich, natomiast przyznało
następujące miejsca:
w kategorii solistów: I miejsce otrzymały równolegle: Ania Chełchowska (SP 33) oraz Justyna Sankowska (SP 32); II miejsca
przyznano: Zuzi Kozłowskiej (SP 34) i Oli Florczak (SP 32);
w kategorii zespołów: I miejsce przyznano zespołowi SP 33 — Asia Paszko — Agata Stasiłojć oraz duetowi z SP 34 Dominika
Pisarska — Agata Margalska; II miejsce zajęły: zespół z SP 33 — Marta Kołakowska, Zosia Soból, Weronika Sadowska, Paulina
Bigoszewska oraz duet z SP 34 — Paulina Siwik — Marcin Magdaleński.
Wszyscy uczestnicy międzyszkolnej imprezy muzycznej MINI PLAYBACK SHOW uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami oraz
nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie.
Małgorzata Żmijewską

Zdrowo i wesoło
Większość zjawisk przyrodniczych, zdarzeń i zachowań w życiu podlega pewnemu rytmowi. Świat wokół nas kręci się w formie
kolistego czy raczej spiralnego rytmu i wszystko jest w jakiś sposób powtarzalne. Cykliczność wyznacza nam sama natura dzień
po dniu, jak ranek, południe, wieczór, jesień, zima, lato i znów jesień. Niby podobne zdarzenia, ale jakże inne od poprzednich.
Takim spotkaniem innym od poprzednich, które cyklicznie odbywa się
od kilku lat, był turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym
w Ustce. Został on zorganizowany w dniach 5-18 listopada 2006 r. przez
Zarząd Koła Nr 10 „Nagórki" i PZEiR. W turnusie uczestniczyło 50
emerytów i rencistów z Nagórek. Jednak zawsze należy pamiętać, że
wiek ten jest celem spełnienia marzeń, a dobrze przebyte i przepracowane życie, powinien przypominać statek dobijający do bezpiecznego portu.
Jest to również wiek rozrachunków z przeszłością, ale zarazem czasem
odpoczynku, wyciszenie, cieszenia się dorobkiem wcześniejszych lat
oraz nadrobienia zaległości w dziedzinach, na które nieraz zabrakło nam
czasu na realizację marzeń i planowanych zamierzeń.
Turnus ten był inny ze względu na uczestnictwo w nim nowych osób
— emerytów i rencistów oraz na zmiany organizacyjne. Był to turnus,
który oprócz zabiegów rehabilitacyjnych, dobrego wyżywienia, był pełen
humoru, rozrywki, śpiewu i radości.
Ośrodek, w którym przebywała nasza grupa położony jest od morza
i promenady nadbrzeżnej w odległości 100 metrów. Prowadzi rehabilitację różnych schorzeń, jak: układu oddechowego, geriatrię, schorzeń
neurologicznych i laryngologicznych. Jednak w tym roku i w tym terminie
największą atrakcją byli „morsowie", kąpiący się w falach morskich, mimo
zimnej i niesprzyjającej pogody, a byli to nasi emeryci i renciści — Zofia
Sarnacka, Maria Tyrytto, Tadeusz Koźlikowski i Leonard Stankiewicz.
— Kąpiel o tej porze roku i spacery brzegiem morza, to idealny
sposób, aby wyciszyć się i zregenerować swe nadwątlone siły
— stwierdziła Zofia Sarnacka. Niezależnie od tego, co się na ten temat

myśli, jednego odebrać im nie było można — to oni zapewniali gorącą
atmosferę nie tylko na plaży, ale również na wszystkich spotkaniach
towarzyskich. To oni wymyślali różne formy zabawy, a program ich
stanowił „gwóźdź" całej imprezy.
Podobne spotkania — turnusy rehabilitacyjne Zarząd Koła Nr 10
„Nagórki" planuje zorganizować w połowie lutego i na początku listopada
przyszłego roku.
Jan Lech
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Wybory samorządowe 2006
ciąg dalszy ze str. 4
jej lider, tj. KW Prawo i Sprawiedliwość sam uzyskał 20,98%, co
oznacza, że żaden z pozostałych komitetów nie mógł już przekroczyć
progu 5%. Skutkiem blokowania było to, że liderzy grup poprawili
swoje notowania, natomiast pozostali uczestnicy nic na tym nie
skorzystali. Paradoksem przy tym jest to, że blokowanie doprowadziło
do zwiększenia dystansu między KW Prawa i Sprawiedliwości a zwycięskim KW Platforma Obywatelska RP, chociaż to z inicjatywy koalicji
rządowej wprowadzono tę poprawkę do ordynacji wyborczej.
Cechą charakterystyczną obecnych wyborów była także znacznie
większa frekwencja wynosząca 44,08%, podczas gdy cztery lata
temu wynosiła tylko 31,54%. Doszło także do zwiększenia zróżnicowania frekwencji między poszczególnymi okręgami.
Nr
okręgu

Liczba

Frekwencja

upoważnionych
do głosowania

kart
wyborczych

1

28.313

13.632

48,15

2

37.380

15.528

41,54

3

35.807

15.480

43,23

4

32.279

14.331

44,40

SUMA

133.779

58.971

44,08

Ostatecznym efektem zmagań programów i kandydatów było
ustalenie listy 25 radnych, którzy przez najbliższe 4 lata będą
uczestniczyć w najważniejszych dla Olsztyna decyzjach.
Faworytem ponownie okazał się dotychczasowy Prezydent Czesław Jerzy Małkowski, zdobywając największą liczbę głosów w całym
Olsztynie i jednocześnie uzyskując o 40% głosów więcej od Zbigniewa Dąbkowskiego, zajmującego drugie miejsce w tym rankingu.
Biorąc pod uwagę udział głosów zdobytych przez kandydata w sumie głosów oddanych w danym okręgu na wszystkich kandydatów
wybranych do Rady Miasta, udział dotychczasowego Prezydenta
wynosił 37,45%, dotychczasowego Zastępcy Prezydenta Piotra
Grzymowicza 30,17%, dotychczasowego Przewodniczącego Rady
Miasta Zbigniewa Dąbkowskiego 25,08% i debiutującego do Rady
Tomasza Głażewskiego 23,38%. W przypadku pierwszych trzech
osób ich powszechna znajomość była powodem uzyskanej liczby
głosów oraz poważnego udziału w głosach oddanych na kandydatów
w danym okręgu. Potwierdzeniem tego zjawiska może być udział
głosów oddanych na byłego wojewodę Stanisława Szatkowskiego
(23,59%), ale niemal identyczna pozycja Tomasza Głażewskiego
wskazuje jednocześnie na bardzo istotną rolę miejsca na liście
i w dodatku na liście komitetu wygrywającego wybory.
Na ważną rolę pierwszego miejsca na liście wskazują także
niemal identyczne udziały głosów zdobyte w swoich okręgach przez
aktywnego radnego dotychczasowej kadencji Łukasza Łukaszewskiego (19,71%) oraz znacznie mniej medialnie eksponowanego
członka Rady Nadzorczej SM „Jaroty" Leszka Araszkiewicza
(19,50%). Na zakończenie tej analizy dodać jeszcze należy, że na
ogół najlepsze wyniki osiągają osoby z pierwszych pozycji, ale na
listach uznawanych przez wyborców za właściwe.

Najaktywniejszymi okazali się wyborcy z Okręgu nr 4, gdyż tu
nastąpił przeszło 15% wzrost uczestnictwa w wyborach. Wśród
mieszkańców tego okręgu musiało dojść do znacznego przewartościowania postaw obywatelskich, gdyż to właśnie tu w roku 1994
frekwencja kształtowała się na poziomie około 10%.
Wyniki wyborów do Rady Miasta Olsztyn w poszczególnych okręgach według % ważnie oddanych głosów.

Nr
listy

Nr
okręgu

Liczba
ważnych
głosów na
wybranych
w okręgu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18
4
5
5
6

1

4.843

5
6
4
18
5
4
5

2

8.079

13
14
15
16
17
18
19

18
5
4
6
5
4
18

3

20
21
22
23
24
25

5
4
6
5
5
18

4

Lp.

Nr
na
liście

Nazwisko i imię kandydata

Liczba
ważnych
głosów
oddanych
na kandydata

Procent
ważnych
głosów
oddanych na
kandydata
(w skali
okręgu)

1
1
1
8
1
1
1
1
1
2
2
12

Grzymowicz Piotr*
Baczewski Henryk
Tandyrak Jan
Zakrzewska Ewa
Żakowski Waldemar
Dąbkowski Zbigniew
Szatkowski Stanisław
Piotrowska Ewa
Marcinkowska Bożena
Misiewicz Joanna
Smoliński Grzegorz
Fabisiak Irena

1.461
976
878
785
743
2.026
1.906
1.338
1.044
843
674
248

11,11
7,42
6,68
5,97
5,65
13,64
12,84
9,01
7,03
5,68
4,54
1,67

7.581

1
1
1
2
4
7
3

Małkowski Czesław"
Łukaszewski Łukasz
Zwierko Waldemar
Nałęcz Wiesław
Szóstek Andrzej
Marcinkiewicz Małgorzata
Lenkiewicz Konrad

2.839
1.494
1.108
773
645
444
278

19,10
10,05
7,46
5,20
4,34
2,99
1,87

4.893

1
1
1
2
3
1

Głażewski Tomasz
Araszkiewicz Leszek
Sosnowska Joanna
Ciunel Halina
Szóstek Jarosław
Gornowicz Mirosław

1.144
954
903
803
565
524

8,33
6,95
6,58
5,85
4,11
3,82

* Po rezygnacji Piotra Grzymowicza jego miejsce zajął Zdunek Marian
— 269 głosów

Po rezygnacji Czesława Jerzego Matkowskiego jego miejsce zajął Dżus
Bogdan — 259 głosów

JAROTY • NR 12/2006
Wybory prezydenckie
W tym samym dniu co wybory do Rady Miasta odbyły się wybory
Prezydenta Miasta Olsztyn. W szranki stanęło 7 kandydatów. Pięciu z nich
reprezentowało komitety wyborcze związane z partiami reprezentowanymi
w parlamencie, natomiast dwóch zgłoszonych zostało przez komitety utworzone na użytek tej kampanii wyborczej.

Kandydaci do stanowiska Prezydenta Miasta Olsztyn
wg liczby uzyskanych głosów
Lp.

Nazwisko i imię

1

Matkowski Czesław

2

Nazwa komitetu
zgłaszającego
kandydata

Uzyskane głosy
Liczba

%

KWW „Po Prostu Olsztyn"

30.181

51,72

Szmit Jerzy

KWW Prawo i Sprawiedliwość

11.896

20,38

3

Dąbkowski Zbigniew

KW Platforma Obywatelska RP

10.315

17,67

4

Szatkowski Stanisław

KKW SLD+SDPL+
PD+UP Lewica
i Demokraci

3.626

6,21

5

Lorenz Janusz

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1.402

2,40

6

Owoc Bogusław

KW Liga Polskich
Rodzin

517

0,89

7

Prucnal Janusz

KWW „Olsztyn Nasz
Dom"

423

0,72

Wynik uzyskany przez dotychczasowego Prezydenta Czesława Jerzego
Małkowskiego przesądził o wyborze prezydenta już podczas pierwszej tury.
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Rezultat był spodziewany co do tego, że Czesław Jerzy Małkowski będzie
faworytem i z pewnością dotrze do drugiej tury, natomiast zaskoczeniem było
poparcie go za pierwszym razem przez przeważającą część wyborców.
Przyczyną takiej postawy wyborców był niewątpliwie fakt, że Czesław Jerzy
Małkowski był już prezydentem w trakcie kadencji Rady Miasta Olsztyn
1998-2002, chociaż ówczesny jego wybór był wypadkową układu sił w samej
Radzie. Kadencja 2002-2006 była pierwszą, w której mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego wyboru prezydenta. Wtedy jednakże konkurencja była
nie tyle silniejsza, co znacznie liczniejsza (11 kandydatów). Skutkowało to
koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów, w której Czesław Jerzy
Małkowski równorzędną walkę musiał nawiązać z Jerzym Szmitem, uzyskując
ostatecznie przewagę tylko 848 głosów.
Miniona kadencja należała do niewątpliwie najlepszych dla Olsztyna od
roku 1990. Wielość inwestycji ogólnomiejskich oraz umiejętność ściągania do
Olsztyna niespotykanej dotąd ilości środków finansowych (głównie z funduszy
unijnych) zaskarbiła mu uznanie wśród wyborców. Skutek był taki, że Czesław
Jerzy Małkowski poprawił swój wynik z pierwszej tury sprzed czterech lat aż
o 46% (po uwzględnieniu wpływu większej frekwencji). Swój sukces będzie
musiał teraz utrwalać we współpracy z Radą Miejską, w której nie posiada
wystarczającego zaplecza. To będzie jego najtrudniejszy egzamin, ale to
będzie też bardzo trudny egzamin dla większości radnych, którzy chcąc być
lojalnymi wobec wyborców oraz pozostałych mieszkańców Olsztyna będą
niejednokrotnie musieli rezygnować z partykularnych celów swoich partii,
komitetów, a może także z własnych w imię dobra ogólnego. Wyniki tego
egzaminu za cztery lata.
Prezydentowi Czestawowi Jerzemu Małkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Miasta Olsztyn Zbigniewowi Dąbkowskiemu oraz pozostałym
Radnym gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia.
dr Roman Przewdwojski
Prezes SM „Jaroty"

Informacja o realizacji remontów w roku 2006
dokończenie ze str. 5

Jaroszyka 8 (pawilon); Turkowskiego 1 (pawilon). Przetarg przeprowadzono w dniach 31.07-10.08.06, wybierając z dwóch ofert firmę WODMIAR Olsztyn. Prace wykonano terminowo.
10. Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego (24 sztuki)
i opraw oświetleniowych (14 sztuk)
Na naszych osiedlach ciągle znajdują się stalowe słupy oświetlenia
zewnętrznego bardzo podatne na korozję. Stopniowo wymieniamy je na
słupy ocynkowane, odznaczające się bardzo wysoką trwałością. Prace te
przeprowadzono w rejonie Barcza 25; Wańkowicza 2, 9; Murzynowskiego 7,13; Orłowicza 1, 3, 7, 9,18, 21, 29; Jeziołowicza 14-16,18-20;
Sobocińskiego 1.
Wymieniono także 14 opraw rtęciowych na sodowe w rejonie Sikiryckiego 1-12; Gębika 20-28. Lampy sodowe są tańsze w eksploatacji
i bardziej ekologiczne. Przetarg przeprowadzono w dniach 5.06-19.06.06
wybierając firmę ELEKTROMIR Olsztyn. Prace wykonano w terminie.
11. Wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną
(SZR)
Kolejne budynki na Nagórkach zaopatrzone zostały w rezerwowe
zasilanie energią elektryczną (Murzynowskiego 10,14). Zabieg ten m.in.
zapobiega zatrzymywaniu się wind między piętrami w przypadku zaniku
energii elektrycznej, a także wyłączaniu się pomp i hydroforów w węźle
cieplnym. Przetarg przeprowadzono w okresie 21.06-27.06.06 wybierając OPEC Ostrołęka. Prace wykonano terminowo.
12. Naprawa nawierzchni ulic
Z uwagi na zniszczenia po zimie, na niektórych uliczkach należących
do Spółdzielni, zaszła konieczność dokonania naprawy nawierzchni.
Wykonano to w rejonie Orłowicza 1, 2, 8, 10, 18; Wańkowicza 16, 22;
Barcza 13; Murzynowskiego 22. Prace zlecono M-WPRD Olsztyn. Zlecenie zrealizowano w terminie.
13. Remont aparatury sterującej węzłów kompaktowych
Remont wykonano w budynkach Turkowskiego 17, 23. Na przetarg

przeprowadzony w dniach 31.07-10.08.06 wpłynęła tylko jedna oferta,
która została przyjęta. Wykonanie zlecono firmie FALKOPIA Iława. Prace
wykonano w terminie.
14. Rozbiórka wiatrołapów (3 sztuki)
W budynkach Gębika 13 (2 szt.) i Wachowskiego 5 (1 szt.) rozebrano
zbędne wiatrołapy i w wyniku wyboru ofert zlecono to FP-U-H Bronisław
Pachla Olsztyn. Prace wykonano w terminie.
15. Modernizacja oświetlenia korytarzy na ostatnich kondygnacjach wieżowców
Po zmodernizowaniu oświetlenia mieszkańcy lokali będących poprzednio suszarniami będą mieli możliwość włączenia oświetlenia, które
samoczynnie wyłączy się tak, jak to jest na zwykłych klatkach schodowych. Wykonano to w budynkach Orłowicza 2, 8; Barcza 3, 5, 11;
Murzynowskiego 7, 14, 22.
Na podstawie wyboru ofert zlecenie powierzono ZR-BIE Mirosław
Łyndo Olsztyn. Prace wykonano w terminie.
16. Remont posadzki w pawilonie przy Sobocińskiego 2
Wady wykonawstwa skutkowały zapadaniem się posadzki pawilonu
handlowego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w okresie
31.03-21.04.06 prace zlecono FP-U-H Bronisław Pachla Olsztyn. Prace
wykonano w terminie.
17. Remont pomieszczeń warsztatowych przy Jaroszyka 14
W warsztatach Administracji Osiedla Jaroty konserwatorzy pracowali
w warunkach czasowego zezwolenia. W celu definitywnego rozwiązania
problemu ogłoszono przetargi w okresie 31.03-21.04,23.06-10.07 oraz
9.08-28.08.06. Tylko na ostatni z nich wpłynęła jedna oferta, którą
odrzucono z uwagi na wysoką cenę. W kolejnym przetargu przeprowadzonym w dniach 28.09-24.10.06 przyjęto jedną ofertę od STYROPEX
Olsztyn. Przewidywane zakończenie prac — 31.12.06.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty"
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DYŻURY
RADY NADZORCZEJ
W każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje
przewodniczący Rady Nadzorczej
— Krzysztof lwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej
przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy
trzeci poniedziałek miesiąca (za
wyjątkiem świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9,
wgodz. 15.00-17.00.
Członkowie Rady Nadzorczej
pełnią dyżury według harmonogramu ustalonego przez RN. Najbliższy dyżur:
15 stycznia 2007 r.
pełni Eugeniusz Potomka

ZARZĄDU

METRONA
ul. Taborowa 4,02-699 Warszawa

tel. 022 644 99 01, 641 70 96

faxO22 641 98 39
e-mail: marketing@metrona.pl
www.metrona.pl

Nasze oddziały:
Białystok, tel.fax: 085 742 26 10
Katowice, tel./fax: 032 251 65 08
Kielce, tel.: 041 340 71 04
Kraków, tel.: 012 633 47 86
Lublin, tel.: 081 740 94 32
Olsztyn, tel.: 089 535 32 60
Poznań, tel.: 061 661 44 84
Szczecin, tel.: 091 489 54 54
Toruń, tel./fax: 056 651 17 87
Wrocław. tel./fax: 071 342 13 50

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

Świąteczna zbiórka żywności

Spraw, aby inni mieli święta
W tym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dziesiątej Jubileuszowej Świątecznej Zbiórce Żywności, która
odbyła się w dniach 1-3 grudnia 2006 r., a towarzyszyło jej hasło Spraw, aby inni mieli święta. Do udziału w tej akcji
zgłosiło się 79 wolontariuszy. Dzięki tak dużemu zainteresowaniu młodzieży mogliśmy propagować ideę zbiórki aż
w trzech olsztyńskich sklepach: „ReaT i „Duet" i „Tesco". Rozdając ulotki staraliśmy się zachęcać jak największą liczbę
klientów do kupienia choćby jednego opakowania więcej i podzielenia się w ten sposób zakupami z osobami potrzebującymi. TaM gest jest szczególnie ważny w kontekście zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, podczas których
nie powinno zabraknąć żywności na żadnym stole. Dziękując za udział w akcji, wręczaliśmy kalendarzyki z symbolicznym grosikiem na szczęście.
Wolontariusze podkreślają, że ludzie chętnie dzielą się jedzeniem. Klienci darczyńcy twierdzą, że nie mogliby spokojnie
spędzić świąt, gdyby nic nie podarowali najuboższym.
Jadwiga Kaczmarczyk
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Bezpiecznego Nowego Roku
Zimę mamy na pewno kalendarzową, a tę realną trudno w czasach
sukcesywnego ocieplania się klimatu sprecyzować: ani jaka jest, ani jak
długo będzie. Jednak jako pora roku zawsze jest groźna i dlatego
pamiętajmy o niebezpieczeństwach, bo chociaż corocznie o tym przypominam, to i tak są mimo to wypadki, zamarznięcia i połamania, przeziębienia
i odmrożenia.
Śliskie chodniki, schody i jezdnie (bywa, że często nieposypane na
czas piaskiem) zagrażają bezpieczeństwu zwykłych pieszych i kierowców.
Lód na stawkach i jeziorach bywa często niebezpieczny, czasem słaby
i kruchy, a nawet, gdy jeziora zamarzną porządnie, pamiętajmy o przeręblach, przewidujmy możliwe zagrożenia.
I zimą bywa pięknie, trzeba więc przy dobrej pogodzie korzystać ze
świeżego, zdrowego powietrza, ale bywa zimno, wiatr i ewentualne opady
śniegu czy deszczu, łatwo zatem wychłodzić organizm, przemoczyć
obuwie i ubranie. Należy też pamiętać o ochronie skóry twarzy.
Każdemu zawsze i wszędzie mogą się przydarzyć przemarznięcia,
przeziębienia czy odmrożenia, stłuczenia, skręcenia i złamania. Pamiętając o tym nie bądźmy obojętni na cudze nieszczęście. Bardzo ważna jest
pierwsza pomoc, ta najzwyklejsza — ludzka: zapytać, co się stało, co boli,
podnieść czy zabezpieczyć, wezwać fachową pomoc lub tylko gdzieś
podprowadzić.
Wszyscy uczestniczymy w ruchu drogowym: jako kierowcy, pasażerowie, piesi i niestety — zbyt często — albo jako sprawcy albo ofiary kolizji,
wypadków czy katastrof komunikacyjnych. Aktualnie w okresie jesienno-zimowym zagrożenia komunikacyjne występują częściej i obnażają tragiczną prawdę, że jeździmy i chodzimy źle, bez wyobraźni, naruszając
zarówno przepisy, jak i zwykłe ludzkie normy przyzwoitości i współżycia.
Pamiętajmy o tym, bowiem największa rola w rozwiązaniu tego problemu należy do nas samych. Wszyscy uczestniczymy w ruchu drogowym
— zacznijmy od siebie i swoich bliskich, interweniujmy i nie obawiajmy się
zwracać uwagi innym. Nie możemy być obojętni — to nasze wspólne
bezpieczeństwo.
Przed nami święta i karnawał — zabawy i uciechy, ale przewidujmy
i pamiętajmy, by po życzeniach: WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU nie było łez, bólu i tragedii, bowiem w okresie świąteczno-noworocznym, a szczególnie karnawałowym nasila się swoiste szaleństwo pirotechniczne: petardy, różne fajerwerki, sztuczne i zimne ognie.
Często czynią to dzieci i młodzież, bez obecności, a niestety również
przy akceptacji dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne
— są w sprzedaży oficjalnej, zgoda — ale to są środki pirotechniczne,

-

Ogłoszenia mieszkaniowe
Jaroty — lokatorskie M-5 o pow. 73 m2 — zamienię na
mieszkanie M-2 o pow. 38 m2. Tel. 089 543-12-65, 516-571-190.
Własnościowe M-5 o pow. 72,5 m2 (IV piętro) — zamienię na
M-4 (I lub II piętro) na osiedlu Jaroty. Tel. 089 541-02-52.
Lokatorskie M-3 o pow. 48 m2 (2 pokoje, X piętro, Nagórki)
— zamienię na podobne lub większe do 60 m2 (na I lub II piętrze).
Tel. 089 542-78-66 lub 0-888 680-237.
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 40 m2 (przystosowane dla

niebezpieczne — często zawierające materiały będące składnikami Bojowych Środków Zapalających.
Nieostrożne obchodzenie się z petardami i wszelkimi fajerwerkami
może doprowadzić do nieszczęścia, zagraża życiu i zdrowiu — zwłaszcza
gdy posługują się nimi dzieci.
Czyż dopiero wypadki, rany i oparzenia, pożary, Izy i nieszczęścia
muszą być bolesnym sygnałem do tego, abyśmy myśleli, widzieli i działali
zapobiegawczo? Dlatego wszyscy ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na to,
co dzieje się wokół nas:
1. Handlowcy i wszyscy mający wpływ na handel tego typu niebezpiecznymi materiałami — nie dopuszczajcie do tego, aby produkty te
kupowały dzieci i nieletni, wymagajcie, aby wszystkie te środki posiadały
zrozumiałe i napisane w języku polskim instrukcje oraz atesty bhp.
2. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele — wszyscy dorośli (w tym
zwłaszcza funkcyjni wszelkich służb prewencji) — zwracajcie uwagę na to,
kto, kiedy i z kim oraz jak „bawi się" tego typu materiałami. Interweniujcie
sami albo powiadomcie służby specjalne, a nawet Policję!
3. Petardy, fajerwerki i wszelkie sztuczne i zimne ognie wytworzył
człowiek dla człowieka. Ich umiejętne stosowanie daje niezapomniane
efekty zarówno różnobarwnie świetlne, jak i akustyczne — to u nas
jeszcze stosunkowo nowa tradycja, kultywowana z przecudownymi efektami w krajach Dalekiego Wschodu do dziś!
4. Kupujmy, ale my, dorośli, właściwe i opisane środki pirotechniczne. Stosujmy je także wraz z dziećmi i młodzieżą ucząc ich bezpieczeństwa, a jednocześnie podkreślając ich walory estetyczne.
Wpajajmy młodym zasady, że sztuczne i zimne ognie służą nie do
brutalnych zabaw i kawałów, ale do podkreślenia piękna i podniosłości
nastroju i atmosfery.
Zawsze jednak może się coś przydarzyć. Bądźmy ostrożni. Stosujmy
się ściśle do instrukcji używania materiałów pirotechnicznych, pamiętajmy
0 zasadach bhp i p/poż!
Świętując i bawiąc się w karnawale pamiętajmy również o tym, że są
wokół nas — „mało widoczni": biedni, bezdomni i bezradni, bezrobotni
1 samotni z różnych przyczyn — „zapomniani ludzie marginesu", ale to
ludzie i są w okresie zimy szczególnie zagrożeni: biedą, głodem i chłodem, są brudni i obdarci, a największym ich zagrożeniem jest nasza
znieczulica! My ich nie widzimy i nie chcemy widzieć, a tak łatwo jest im
pomóc.
cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

osoby niepełnosprawnej, niski parter, nowe osiedle) — zamienię na
M-4 — tylko parter. Tel. 089 526-56-19.
Własnościowe o pow. 36 m2 — zamienię na większe do 50 m2.
Może być zadłużone. Tel. 0-507 847-261.
Kwaterunkowe 2-pokojowe z poddaszem w Nidzicy—zamienię
na podobne w Olsztynie. Tel. 625-61-40 lub 0-603 106-140.
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

Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty", 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 089 543 55 00, www.smjaroty.pl; Redaguje Rada Programowa:
Danuta Jamiołkowska, Jadwiga Pilarek, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska,
e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL" s.c, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24,
tel./fax 089 542 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. Nakład 8000 egz.
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Dyrekcja i Pracownicy
Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie

EKOPROFIT rachunek oszczędnościowy -

najlepszy prezent pod choinkę
dla Ciebie, Twoich rodziców i dzieci

Zapraszamy do placówek BOŚ S.A. w Olsztynie
Oddział BOŚ SA w Olsztynie
Plac Konsulatu Polskiego 6
tel. 0-89 5227011
pn-pt 8.00-18.00

Oddział Operacyjny BOŚ S.A. w Olsztynie
ul. Wańkowicza 9
tel. 0-89 5227161
pn-pt 9.00-17.00

Oddział BOŚ S.A. w Olsztynie
ul. Partyzantów 3
tel. 0-89 5227063
pn - pt 9.00-17.00

