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Informacja o remontach w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” planowanych w roku 2011
W dniu 30 listopada 2010 r. przyjęty został uchwałą Rady Nadzorczej plan remontów, opracowany na podstawie
założeń zatwierdzonych również uchwałą tej Rady. Projekty planów w poszczególnych osiedlach uzyskały pozytywną
opinię Rad Osiedli: Nagórki, Jaroty i Pieczewo.
Główne postanowienia założeń do planu remontów to:
1) Utrzymanie stawek odpisu na fundusz remontowy w wysokości stawek obowiązujących w 2010 r., z wyjątkiem trzech nieruchomości: Kanta 40C, Wilczyńskiego 15, 17 i Wilczyńskiego 19. W ubiegłym
roku dla budynku Kanta 40C upłynął trzyletni okres gwarancji. W tym
czasie naliczano tylko odpis na fundusz remontowy przeznaczony na
remonty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, dlatego uzasadnionym będzie ustanowienie od 1.07.2011 r. odpisu w wysokości
0,60 zł/m²/m-c na planowane do 2014 r. remonty w tej nieruchomości. Pozostałe trzy budynki zakupione w 2003 r. od SM „Współpraca”
nie były objęte programem termomodernizacji rozpoczętym w 2002
r. Budynki wybudowane są w systemie wielkopłytowym OWT i wymagają ocieplenia. Z tego powodu konieczne jest sukcesywne podwyższanie odpisu na fundusz remontowy w tych nieruchomościach.
Na koniec roku 2010 zaewidencjonowano wpływy na funduszu remontowym tych nieruchomości, które stanowią dopiero 18% kosztów ocieplenia odniesione do cen roku 2010.
2) Utrzymanie zasady, że ze wszystkich stawek odpisu na
fundusz remontowy wydziela się część odpisu przeznaczoną
na finansowanie remontów nieruchomości stanowiących mie-

nie Spółdzielni w wysokości 0,10 zł/m2/m-c. Przykładowo przy
stawce 2,50 zł/m2/m-c część odpisu w wysokości 2,40 zł/m2/m-c
przypisuje się do danego budynku i przeznacza na finansowanie już wykonanych lub przewidzianych do wykonania robót dociepleniowych i zmiany systemu zasilania w ciepło (jeśli występuje), aż do czasu zrównoważenia wpływów
i wydatków funduszu remontowego przypadających na dany lokal,
a 0,10 zł/m2/m-c przeznacza się na finansowanie remontów nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
3) Odpisy na fundusz remontowy obciążające lokale użytkowe
przeznaczane są na finansowanie remontów nieruchomości, w których się znajdują oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
4) Planem remontów mogą zostać objęte te nieruchomości budynkowe, które mają zapewnione pokrycie planowanych wydatków
remontowych w 2011 r. wpływami na fundusz remontowy tych nieruchomości naliczonymi do końca 2012 r. Oznacza to, że pożyczki
między nieruchomościami muszą zostać zrównoważone wpływami
najpóźniej do końca następnego roku po wykonaniu robót remontowych.
ciąg dalszy na str. 2

FERIE
ZIMOWE
Zapraszamy dzieci (członków SM „Jaroty”)
w wieku 7–12 lat na bezpłatne

PÓŁZIMOWISKO
w turnusach tygodniowych
w godzinach 8.00–15.30
I turnus 24.01–28.01.2011 r.
II turnus 31.01–04.02.2011 r.

Informacje i zapisy od poniedziałku
do czwartku w godz. 10.00–20.00, w piątek
od godz. 10.00–18.00 w Klubach Kultury:
* „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543–55–99
* „Akant”, ul. Kanta 11, tel. 89 541–58–40
* „17”, ul. Leyka 17, tel. 89 541–28–13

przy ul. Jeziołowicza 2
13 stycznia 2011 r., w godz. 13.00–17.00

W programie wiele atrakcji, m.in.:
kulig, konkursy na lodowisku,
wyścigi zaprzęgów, śnieżne inspiracje, ognisko,
a przede wszystkim mnóstwo radości, zdrowego
ruchu oraz okazji do wykazania się kreatywnością.
Serdecznie zapraszamy!
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Informacja o remontach w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” planowanych w roku 2011
Zgodnie z zasadą przyjętą w 2008 r., remonty podzielone zostały na dwa zbiory: 1) remonty w nieruchomościach budynkowych, których łącznie na trzech osiedlach jest 188 (na osiedlu Jaroty – 101; na osiedlu Nagórki – 44; na osiedlu Pieczywo – 43 nieruchomości). Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej z tych 188 nieruchomości ewidencję wpływów
i wydatków funduszu remontowego, która uwzględnia wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości; 2) remonty w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni. Mieniem Spółdzielni pozostają w szczególności
nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i związane z funkcjonowaniem budynków lub funkcjonowaniem poszczególnych osiedli, a służące do wspólnego korzystania przez mieszkańców Spółdzielni.
Rzeczowo ilościowy zakres remontów przedstawia poniższe wyszczególnienie:
Remonty w nieruchomościach budynkowych ujęte w planie na 2011 r. to:
L.p.

Wyszczególnienie robót

1.

Docieplenie 7 budynków (154 mieszkań) w zakresie docieplenia ścian, połaci dachów, podłogi
poddasza wraz z robotami towarzyszącymi

2.

Remont elewacji 5 budynków wraz z remontem
ścian i posadzek balkonów

Adres
NAGÓRKI

JAROTY

PIECZEWO

Janowicza 22, 24; Mroza 16

Gębika 4, 8

Barcza 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45

3.

Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 145 kl. w 52 budynkach
V-kondygnacyjnych i 8 klatek w 5 budynkach bez
wymiany stolarki okiennej

Boenigka 13, 20, 22, 24A, 24B,
32, 42, 46, 48, 50; Burskiego
2, 12, 14, 20, 22; Malewskiego
Orłowicza 3, 5, 9, 15, 16, 21;
6, 9; Jaroszyka 1, 10, 16, 18,
Murzynowskiego 2, 4; Wańko- 22; Leyka 4, 6, 8, 9, 11, 12;
wicza 14
Hanowskiego 12, 14; Pieczewska 4; Wiecherta 31; Mroza
20A, 20B, 20C, 20D, 20E (bez
wymiany stolarki okiennej)

4.

Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty)
49 klatek schodowych w 17 budynkach V-kondygnacyjnych

Orłowicza 23

5.

Wymiana instalacji elektrycznej w 7 klatkach schoMurzynowskiego 2, 4
dowych i tablic budynkowych w 2 budynkach

6.

Wymiana stolarki okiennej w klatkach schodowych
w 1 budynku

Stramkowskiej 7

7.

Remont balkonów i loggii – 15 szt. w 7 nieruchomościach

Jeziołowicza 10 – 1 szt.; 19 –
1 szt.; Żurawskiego 4 – 1 szt.;
10 – 2 szt.; Panasa 4 – 1 szt.;
Gębika 8A – 2 szt.; Turkowskiego 17–19–21–23–25-Wilczyńskiego 1–3 – 7 szt.

8.

Demontaż szuflad zsypu wraz z jego naprawą
i odtworzeniem ściany w 2 klatkach schodowych
w budynku wysokim

Jeziołowicza 23

9.

Przełożenie kanalizacji sanitarnej w 1 budynku

Jeziołowicza 5

10.

Przełożenie chodników – 989,6 m2

Żurawskiego 21–23 – 65 m2;
Krasickiego 11 – 16 m2;
Świtycz-Widackiej 1 – 40 m2;
Turkowskiego 3-Wachowskiego
10–12–14-Gębika 7 – 220 m2;
Wachowskiego 6–8 – 37,5 m2

11.

Wykonanie schodów terenowych

Wilczyńskiego 6B

12.

Wykonanie zatok parkingowych – 16 stanowisk

Janowicza 4 – 9 stanowisk;
Janowicza 7 – 7 stanowisk

13.

Poszerzenie traktu jezdnego – 160 m2

Janowicza 4

14.

Wykonanie nasadzeń roślinnych

Boenigka 28–30; 34A-34B

Orłowicza 16–18 – dojście
do Zespołu Szkół Nr 3
– 117 m2 i schody – 56 m2

Boenigka 1, 4, 11, 12, 15, 16,
17, 28, 38

Boenigka 1–1A-3 – 92 m2;
36–38–40 – 190 m2; 42–44 –
156,1 m2;

Żurawskiego 2, 8, 12, 13, 21;
Stramkowskiej 1; Panasa 6,
10; Gębika 14, 24; Wachowskiego 12

Jeziołowicza 3, 9, 10, 15, 22;
Sobocińskiego 1

Jeziołowicza 14–16–18; Jeziołowicza 20–22

Jaroty ∙
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W grupie remontów nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni planuje się wykonanie niżej wymienionych robót:
L.p.

Wyszczególnienie robót

Adres
JAROTY

PIECZEWO

Świtycz-Widackiej 1 – 400 m2; Turkowskiego
3-Wachowskiego10–12–14-Gębika 7 –
705 m2; Gębika 16A – 60 m2; Wachowskiego
1–3–5-Turkowskiego 5–7–9–11 – 527 m2;
Panasa 2–4-Krasickiego 1–3 – 425 m2

1.

Przełożenie chodników – 9.060,8 m2

Boenigka 1–1A-3–3A – 241 m2; 34A-34B –
537 m2; 36–38–40 – 747,8 m2; Malewskiego
2–4–6 – 149 m2; Leyka 5-Hanowskiego 1–3
– 269 m2; Malewskiego 1–3–5-Jaroszyka 1 –
267 m2;
Jaroszyka 16–18–20-Hanowskiego 7 – 171 m2;
Leyka 9–11–13–15-Hanowskiego 2–4 –
128 m2; Jaroszyka 22-Leyka 19 – 285 m2;
Leyka 8–10–12 – 115 m2; Pieczewska 4–6–8 –
405 m2; Herdera 13–19 – 248 m2; Kanta 1-Herdera 1–26-Herdera14–20–22–24 – 882 m2;
Janowicza 19–21-Mroza 32–34 – 672 m2;
Leyka 7 – 32 m2; Leyka 17 – 160 m2; Leyka
14–24 – 94 m2; Mroza 27–29–31–33–35–37
– 936 m2; Herdera 2–8 – 180 m2; Kanta 36 –
222 m2; Herdera 17-Kanta 3–5 – 128 m2; Kanta
5 – 75 m2

2.

Ułożenie nowych chodników – 72 m2

Boenigka 3A – 21 m2; Jaroszyka 22-Leyka 19 –
36 m2; Janowicza 3–5 – 15 m2

3.

Wykonanie zatok parkingowych – 131 stanowisk

Boenigka 2 – 29 stanowisk; Boenigka 24A-24B
– 8 stanowisk; Leyka 9 – 8 stanowisk; Mroza
8–10–12 – 22 stanowiska; Janowicza 22 – 4
stanowiska; Janowicza 3–5 – 16 stanowisk;
Janowicza 32–34 – 10 stanowisk; Wilczyńskiego 15–17 – 12 stanowisk; Wiecherta 18-Kanta
9 – 12 stanowisk; Herdera 20 – 10 stanowisk

4.

Naprawa i wykonanie nawierzchni asfaltowej –
1.630 m2

Boenigka 40A – 280 m2; Burskiego 14A
– 560 m2; Jaroszyka 3 – 150 m2; Mroza
27–29–31–33–35–37 – 180 m2; Janowicza
32–34 – 460 m2

5.

Zagospodarowanie 14 placów zabaw

Boenigka 54; Burskiego 20–22; Leyka 2–12;
14–24; Wiecherta 17–19; 23–25–27; Mroza
27–29–31–33–35–37; Kanta 7; Wilczyńskiego
17; 19

Gębika 24–26–28-Sikiryckiego 2–4; Wachowskiego 2–4–6–8-Gębika 1–3–5; Wachowskiego
1–3–5-Turkowskiego 5–7–9–11; Wachowskiego
2–4–6–8-Gębika 1–3–5

6.

Ogrodzenie 11 placów zabaw

Kanta 12; Boenigka 1–1A; Boenigka
20–22–24A-24B-26; Burskiego 20–22; Leyka
14–24; Herdera 2–8; Wilczyńskiego 19; 17

Jeziołowicza 9–13–15; Panasa 2–4–6-Krasickiego 1–3–5; Sikiryckiego 1–3–5

7.

Remont i malowanie 27 osłon śmietnikowych

Boenigka 10; 20–22; 4A-24B-26; Burskiego 32;
Leyka 9–15-Hanowskiego 4; Jaroszyka 1;
Leyka 5-Hanowskiego 1–3; Janowicza
19–21-Mroza 32–34; 37; Wilczyńskiego 15;
Wiecherta 6–8; Wiecherta 15; Kanta 9, 38, 42,
44; Herdera 20, 26

Panasa 2–4–6; Gębika 2–4–8; Turkowskiego
3-Wachowskiego 10–12–14-Gębika 7 – 2 szt.;
Żurawskiego 1–7 – 2 szt.; Gębika 20; Krasickiego 1; Sikiryckiego 3

8.

Wymiana 33 szt. słupów oświetleniowych i 4 szt.
opraw

Gębika 20–22-Sikiryckiego 6–8–12 – 5 szt.,
Leyka 1–3-Malewskiego 9-Jaroszyka 2–4–6
Panasa 2–4 – 4 szt. (oprawy); Żurawskiego
– 9 szt.; Jaroszyka 10–12 – 2 szt.; Jaroszyka
18-Stramkowskiej 7–9 – 3 szt.; Sikiryckiego
22-Leyka 19 – 4 szt.; Burskiego 20–22 – 7 szt.
1–3–9 – 3 szt.

9.

Wymiana szafek sterowania oświetlenia – 11 szt.

Boenigka 1–1A-3; 2–4; 24A-24B-26; 42–44;
Malewskiego 2–4–6; Kanta 46; Leyka 7; Wiecherta 10; Herdera 10; Mroza 30;

10.

Wykonanie odwodnienia terenu

11.

Wykonanie nasadzeń roślinnych i rekultywacja trawnika

12.

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika
prądu w 2 pawilonach + oświetlenie awaryjne w 1
pawilonie

Panasa 2–4-Krasickiego 1–3
Boenigka 28–30; 34A-34B

Wachowskiego 1–3–5-Turkowskiego 5–7–9–11;
Wachowskiego 2–4–6–8-Gębika 1–3–5
Żurawskiego 9, Sikiryckiego 9
dokończenie na str. 6
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KIERMASZ SZTUKI…
…odbył się w dniach 9–10 grudnia 2010 r. w Klubie „Na Górce”. Artyści zaprezentowali: obrazy olejne, akwarele, pastele o różnorodnej
tematyce. Pokazano także wyroby artystyczne, tj. biżuterię, ręcznie malowane filiżanki, witraże, serwetki i ozdoby na choinkę.

ANDRZEJKI
Na imprezę andrzejkową zaprosiliśmy dzieci z osiedli do naszych Klubów Kultury: „Na Górce” i „17”. „Magicznie czarował” wraz z uczniami magik CARATENUTTO – Tadeusz Szalach. Widownia siedziała oczarowana prezentowanymi sztuczkami. Królował Andrzej, dzieci
malowały jego portret, rozwiązywały zagadki, tańczyły. Sala bawiła się świetnie. W Klubie „17” Andrzej – wodzirej sprawnie prowadził pociąg
po krainie wróżb i marzeń.

Zabawa z Mikołajem
Od wielu lat połączone Rady Osiedla „Jaroty” w Olsztynie – spółdzielcza i samorządowa – organizują świąteczne spotkanie
z Mikołajem, czyli upragnioną przez dzieci „choinkę”. W imprezie biorą udział dzieci ze szkół podstawowych numer 30, 32 i 34.
W tegorocznej zabawie choinkowej, która odbyła się 15 grudnia 2010 r. w Osiedlowym Klubie „Akant” uczestniczyło 75 dzieci. Program
artystyczny i prowadzenie zapewnił znany zespół olsztyński „Kaczki z Nowej Paczki” (A. Brzozowski i Z. Rojek).

W trakcie mikołajkowej zabawy przeprowadzono wiele konkursów, zabaw, występów naszych milusińskich oraz nagrodzono ich słodyczami. Kilkugodzinna zabawa skończyła się wręczeniem przez Mikołaja wspaniałych paczek – słodkich upominków oraz życzeniami wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2011 Roku. W zabawie mikołajkowej wspaniale bawiły się całe rodziny, rodzice i
rodzeństwo uczniów wymienionych wyżej szkół.
Barbara Kozińska

Jaroty ∙
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MIKOŁAJKI w Klubach ODK
Święty Mikołaj z workiem słodyczy przyjechał do klubów osiedlowych. ”Mikołajowa Drużyna” – Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” –
wędrująca ze słodyczami po osiedlu – zawitała w trakcie zabawy do Klubu „Na Górce”. Radość dzieci była ogromna, obdarowane słodyczami
na pamiątkę zrobiły sobie „Mikołajowe zdjęcia”. Od nas Mikołaj pojechał do Klubu „Akant”, gdzie czekały na niego dzieci w pięknie udekorowanej i przystrojonej sali. Mikołaj bawił dzieci około dwóch godzin, po czym pojechał dalej – do Klubu „17” , gdzie zaproosił je do wspólnej
zabawy. Dzieci pięknie zatańczyły i śpiewały dla Mikołaja.

Mikołajkowe spotkanie w „Akancie”
Tradycyjnie 6 grudnia 2010 r. w godzinach popołudniowych odbyło się w Klubie „Akant” uroczyste spotkanie z Mikołajem. Na zabawę
licznie przybyły dzieci z osiedli SM „Jaroty”, było wiele konkursów i zabaw, wspólnych tańców w parach i solo, Mikołaj i Śnieżynki prowadzili
wężyki i taneczne przeplatanki. Każdy uczestnik zabawy otrzymał od Mikołaja słodką niespodziankę. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
cukrowa wata, która była jednocześnie nagrodą konkursową. Na zakończenie zabawy dzieci zaśpiewały Mikołajowi kolędy oraz pozowały do
pamiątkowego zdjęcia. Następne spotkanie z Mikołajem za rok.

XII MIKOŁAJKOWY
POKAZ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
W dniu 7 grudnia 2010 r. w Klubie „Akant” odbył się XII Mikołajkowy Pokaz Tańca Towarzyskiego grup dziecięcych i młodzieżowych
Studia Tańca „Focus”, prowadzonego przez Agnieszkę i Krzysztofa Dąbkowskich.
W pokazie wzięło
udział ok. 70 dzieci. Jako
debiutująca wystąpiła grupa początkująca licząca
ok. 40 dzieci: I – krok, II
– krok, która zatańczyła walca angielskiego,
sambę, cha-cha, polkę.
W kolejnej części pokazu
wystąpiły dzieci i młodzież
w wieku 8–16 lat z grup
turniejowych tańczących
w klasach od G do A. Pary
te zatańczyły w kanonie
tańców turniejowych odpowiednich dla poszczególnych kategorii i klas. Ze specjalnym pokazem wystąpiła grupa „Screen” w programie tańca
hip-hop pod kierunkiem Patrycji Koper.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali słodkie upominki ufundowane przez SM „Jaroty”.

Krystyna Licznerska – kierownik ODK

Jaroty ∙
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Informacja o remontach w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” planowanych w roku 2011
dokończenie ze str. 3
L.p.

Wyszczególnienie robót

13.

Adres
JAROTY

PIECZEWO

Montaż drzwi wejściowych w pawilonach – 4 szt.
i przeciwpożarowych – 1 szt.

Jaroszyka 8; Kanta 46; Boenigka 40A

Klub AKANT

14.

Częściowa wymiana stolarki w 2 pawilonach

Jaroszyka 8

Panasa 12

15.

Modernizacja węzła cieplnego wraz z przebudową
Jaroszyka 3
pomieszczeń

W osiedlu NAGÓRKI w 2011 r. nie planuje się remontów w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni, ponieważ
wszystkie środki zostały przejściowo przeznaczone na zakończenie docieplenia budynków.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”

Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA
Od 2001 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” zabezpiecza swoje obiekty systemami alarmowymi przeciwwłamaniowymi i przeciwpożarowymi oraz systemem monitoringu wizyjnego kamer telewizji przemysłowej. Ponadto prowadzony
jest monitoring wszystkich osiedli przez patrole agencji ochrony. W bieżącym roku prowadzenie kompleksowych, skomplikowanych prac termomodernizacyjnych spowodowało konieczność dokonania naprawy i modernizacji systemów monitoringu alarmowego i wizyjnego biurowca Spółdzielni. Powyższe zabezpieczenia zostały na wniosek Spółdzielni „Jaroty”
dofinansowane z Funduszu Prewencyjnego PZU SA, który jest ubezpieczycielem mienia Spółdzielni.

Ogłoszenia mieszkaniowe

Migawka z życia świetlicy

Zamienię lub sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², dwupokojowe, IV/IV,
przy ul. Boenigka, po remoncie, z wiatą – na równorzędne (parter lub I piętro).
Tel. 608 448 923.
Zamienię mieszkanie D.P.S. na kawalerkę w mieście. Tel. 89 542 07 85.
Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze o pow. 48,3 m²,
na Nagórkach, w bloku 4-piętrowym. Cena do uzgodnienia. Tel. 880 944 057.
M-4 o pow. 60 m², duży balkon, I piętro, przy ul. Herdera 6 – zamienię na mniejsze o pow. ok. 48 m². I piętro lub parter, z dużym balkonem.
Tel. 600 057 430.
Sprzedam M-4 o pow. 60,4 m², IV piętro, przy ul. Świtycz-Widackiej.
Atrakcyjna cena. Tel. 510 108 137 lub 505 806 055.
Własnościowe M-5 o pow. 72,5 m² (IV piętro, duży balkon, księga wieczysta) – zamienię na M-3 do 48 m², do II piętra, na osiedlu Pieczewo, Jaroty
lub Nagórki. Tel. 512 258 166.
Sprzedam M-3 o pow. 24,5 m², Nagórki, XI piętro. Tel. 501 226 841.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,6 m², 3-pokojowe, III piętro (budynek
4-piętrowy). Tel. 600 979 775.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,3 m ² na Nagórkach, przy ul. Murzynowskiego, na I piętrze w bloku 4-piętrowym. Tel. 600 981 044.
Kupię mieszkanie 3-pokojowe na Nagórkach (na parterze, I lub II piętrze). Tel. 29 760 42 06.
M-4 zamienię na mniejsze lub na dwa małe mieszkania z dopłatą
(na parterze lub I piętrze). Tel. 669 363 319.
Własnościowe 3-pokojowe, o pow. 60,4 m² (I piętro, na Jarotach) – zamienię na mniejsze lub sprzedam. Tel. 89/541–97–15 lub 792 523 942.
Spółdzielczo-własnościowe M-4 o pow. 60,7 m² na Pieczewie, I/IV p.,
po ocieleniu – zamienię w tej samej okolicy na mniejsze – M-3 o pow. do 50 m²,
I lub II piętro, z dopłatą. Tel. 600 293 511.

30 listopada 2010 r. w SP nr 25 miało miejsce niezwykłe
wydarzenie. Późnym popołudniem w świetlicy szkolnej pojawiły się wróżki z Łysej Góry, które przeniosły dzieci w tajemniczy
świat magii i wróżb. W tej atmosferze, w blasku świec i woni
czarodziejskich ziół dzieci z pomocą św. Andrzeja i wróżek odkrywały swoją najbliższą przyszłość.

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

Z wielkim przejęciem i entuzjazmem lały wosk przez magiczny
klucz, wprawiały w ruch wskazówkę Zegara Przyszłości, ciągnęły
losy, przekłuwały serca z imionami przyszłych przyjaciół, wróżyły
sobie z talerzyków i butów. Przy dźwiękach magicznej muzyki zamieniały się w woskowe figurki. Na pożegnanie każde dziecko otrzymało od wróżek „cukierki szczęścia”. Ten, kto znalazł w nich złoty
grosik, mógł uważać się za wyjątkowego szczęściarza, a ten, kto
znalazł dwa – był już superszczęściarzem.
Aby upamiętnić ten niezwykły dzień, dzieci złożyły swój podpis
pod ulubioną wróżbą w Kronice Świetlicy. Do świata rzeczywistości
przeniosła ich wspólna zabawa w rytmie muzyki dyskotekowej.
Agnieszka Gromelska

Jaroty ∙
ZDROWO I BEZPIECZNIE

Mamy kolejny rok, może powinien być rokiem zdrowia, bez podtekstów – po prostu osobistego bezpieczeństwa, na co dzień. Zalatani i zakręceni w pracy i w domu zapominamy o zdrowiu i bezpieczeństwie i dopóki
nas coś nie dopadnie to machamy ręką, że jakoś to będzie! Tylko, że to
„jakoś” nie zawsze wychodzi, a przecież w pracy odpowiednie służby „gonią” nas na badania i przeglądy lekarskie, które często robimy na siłę, ale
jest to potrzebne, bo często zapobiega poważnym chorobom, to wielka
pomoc – dla nas! Wiele zakładów pracy organizuje szczepienia przeciw
grypie. Dyskutujemy, po co, czy to coś daje, przecież szczepionka może
nie być akurat na ten szczep. Tak, może, ale – zaszczepienie wywołuje i tak
większą odporność i nawet jeśli „nie trafi” w ten typ wirusa, to i tak ewentualne zachorowanie (bo mimo szczepienia możemy zachorować) obejdzie
się bez zabójczych powikłań, a sama choroba będzie miała łagodniejszy
przebieg. Wybierajmy – decydujmy, a szczepienia fundowane traktujmy
mimo wszystko jako gest – dla nas! Powie ktoś – no tak, ale to dotyczy nas
pracujących, a co z naszymi rodzinami, dziećmi i niepracującymi? Podpowiem – to, co sam ze zdumieniem zauważyłem czekając w kolejce na badania i czytając różne ogłoszenia na tablicach przychodni, i tak: bezpłatne
badanie jelita grubego i szczegóły, terminy; bezpłatne badania mammograficzne dla pań i jw., jest również bezpłatne badanie prostaty, ba i w laboratorium poprzez badanie krwi i u specjalisty urologa – przykładów mógłbym
podać wiele: bezpłatne badanie słuchu, wzroku, tzw. żółty tydzień, czyli
bezpłatne szczepienia przeciw żółtaczce i wiele, wiele innych. Jednak przyznajmy się – tym się nie interesujemy, bo teraz nic nam nie jest, a kiedy już
jest – „psioczymy”, bo kolejki, badania i chodzenie od specjalisty do specjalisty!!! Chorując narzekamy na służbę zdrowia, ale starajmy się myśleć
o naszym zdrowiu zanim zacznie szwankować – wbrew pozorom jest
organizowanych wiele różnych akcji badań profilaktycznych i innych bezpłatnych – to dobrodziejstwo dla nas! Przewidywanie, profilaktyka i zapobieganie niewiele nas kosztuje – cywilizowany świat już to preferuje – my
jeszcze się tego uczymy, a warto, bo to nasza ochrona osobista! Skoro już
mowa o naszych prawach – takich, które sami możemy sobie zapewnić, to
poza profilaktyką zdrowotną, walką ze szkodliwymi używkami pamiętajmy
o prostym przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa! Nasza
nieuwaga, lekceważenie nakazów i zakazów, brak przewidywania w 90%
jest powodem wszelkich wypadków w pracy, w domu i wszędzie! To nie
demagogia, to prawda: złe ubranie i obuwie, niedostosowane do określonej
pracy, działania i złe warunki atmosferyczne, złe zabezpieczenie przy wykonywaniu niebezpiecznych czynności czy brak środków ochronnych przy
stosowaniu niebezpiecznych lub szkodliwych środków i materiałów mają
ogromy wpływ na nasze zdrowie. Ponadto nie czytamy i nie przestrzegamy
zaleceń instrukcji, przepisów i zasad działania w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu.
Ważne jest w tym wszystkim zwykłe niemal instynktowne przewidywanie – to jest nasze bezpłatne prawo, najważniejsze w zapobieganiu wypadkom, nieszczęściom i tragediom. Dla przykładu: jest biuro, a w pokojach elektryczne czajniki do gotowania wody na herbatę czy kawę i było tak
swego czasu, że Pani X i Pan Y napili się kawy zaparzonej wodą z odkamieniaczem! To prozaiczny przykład, że warto przewidywać! Odkamieniaczy używamy i będziemy używać, ale trzeba stosować się do określonych
zasad: to są substancje żrące, bez zapachu, bezbarwne lub lekko jasnożółte, to środki szkodliwe w przypadku spożycia, należy przechowywać je
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właściwie – szczelnie zabezpieczone i oznakowane, a naczynia zalane ich
roztworami w celu odkamieniania trzeba oznakować widocznym napisem!
Składnikami odkamieniaczy są z reguły: kwasy organiczne (cytrynowy lub mrówkowy), fosforowe czy siarkowy, alkohole i często nisko lub
całkiem nie toksyczne preparaty antykorozyjne. Są to preparaty drażniące,
często lżej czy bardziej, ale żrące i parzące, działające na oczy i skórę, zaś
bardzo groźne przy połknięciu. Udzielając pierwszej pomocy należy traktować ich połkniecie poważnie, tak jak i przy połknięciu bardziej stężonych
kwasów czy innych żrących substancji zawierających kwasy! Pierwsza pomoc: przy skażeniu skóry – zdjąć odzież, przemyć dużą ilością zwykłej chłodnej wody – nie stosować mydła. Skażone oczy przepłukać dużą,
dużą ilością wody – konieczna pomoc lekarza okulisty. W razie połknięcia, nie wywoływać wymiotów! Przy nieznacznym skażeniu wypłukać usta
i podawać do picia sporą ilość zwykłej chłodnej wody, a przy znacznym
pieczeniu w przełyku i podejrzeniu połknięcia nie tylko odkamieniacza, lecz
innych silniejszych kwasów – podawać białko jaj kurzych rozmieszanych
z wodą (4 białka na szklankę), poza tym nie podawać niczego doustnie,
a zwłaszcza środków zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.
Przy żrących środkach zasadowych, tak jak i przy kwasach nie
wywoływać wymiotów, a zewnętrznie – przemywać zwykłą chłodną wodą,
zaś przy nieznacznym skażeniu pokarmowym wypłukać usta i podawać
do picia sporą ilość zwykłej chłodnej wody. Natomiast przy znacznym pieczeniu w przełyku i podejrzeniu skażenia zasadami o wyższym stężeniu
podać wodę z kwaskiem cytrynowym (10:1) i zapewnić szybki transport
do szpitala. Przy doustnych zatruciach – skażeniach środkami czystości, detergentami i środkami piorącymi czy pieniącymi się, substancjami
oleistymi czy produktami naftowymi występują: ból gardła, bolesne przełykanie, uczucie szczypania i pieczenia w gardle i przełyku, ślinotok – jedyna pomoc to: usunąć resztki substancji trującej z jamy ustnej, stosować
płukanie wodą jamy ustnej, można podać niewielką ilość płynów (wody)
do picia i wezwać pomoc lekarską. UWAGA: nie prowokować wymiotów,
bowiem środki te albo mogą się pienić, albo oleiste i pochodne naftowych
nie wywołują odruchów obronnych po przedostaniu się w okolicę wejścia
do krtani i tym samym stwarzają duże ryzyko zachłyśnięcia się ofiary. Pamiętajmy: większość zatruć i skażeń powstaje z naszej winy – przez złe
oznakowanie i przechowywanie, a przede wszystkim stosowanie niebezpiecznych i szkodliwych środków chemicznych, leków i innych preparatów.
Przy wszelkich zatruciach i skażeniach ważne jest, abyśmy wiedzieli, czym ofiara została skażona czy się zatruła – od tego zależy
pierwsza pomoc – zawsze jednak przemycie oczu, skóry czy jamy ustnej
zwykłą chłodną wodą, a także podanie niewielkiej jej ilości do popicia
pomoże, a nie zaszkodzi. Trzeba wiedzieć, że wywołanie wymiotów
pomaga przy zatruciach pokarmowych – nie wolno ich jednak wywoływać przy zatruciach: kwasami, zasadami oraz środkami żrącymi innego
pochodzenia, jak i przy środkach pieniących się czy naftopochodnych
– nigdy nie podajemy niczego do picia ani nie wywołujemy wymiotów
ofiarom zatruć, gdy są nieprzytomne! Wiele zagrożeń niesie nam codzienność, zatem przewidujmy, co może nas spotkać i zapobiegajmy
zachorowaniom i wypadkom – to nasze prawo i obowiązek, zaś doświadczenie i wiedzę przenośmy na swoich bliskich. Życzę zdrowego i bezpiecznego Nowego Roku.
cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

DYŻURY
RADY NADZORCZEJ
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem
świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00–17.00. Najbliższy dyżur:
17 stycznia 2011 r. – pełni Jadwiga Gazda
ZARZĄDU
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.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Redaguje Rada Programowa: Danuta
Jamiołkowska, Jadwiga Pilarek, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska,
tel. 663 743 083, 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 89 542 87 66, 542 03 39. Redakcja nie odpowiada za treść i nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie
dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Mikołajkowo w „Fatimie”

W niedzielne przedpołudnie 5 grudnia 2010 roku do parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej zawitał oczekiwany przez ponad 500
dzieciaków Mikołaj, ubrany w piękny czerwony strój, z ogromnym workiem na plecach pełnym czekolad.

Przed kończącą się Mszą św. o godzinie 10.00 wszedł do świątyni witany ogromnym krzykiem radości oraz szerokimi uśmiechami, natomiast o godzinie 13.00 wziął udział w całej Mszy św. ku radości szczególnie tych najmłodszych. Dzieci ciekawe pochodzenia Mikołaja, zasypywały go pytaniami,
skąd pochodzi, dlaczego jego broda jest na sznurku, ile ma lat i jak się nazywa, a nawet dlaczego nosi czerwony strój. Mikołaj radził sobie z odpowiedziami
znakomicie, żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, ale warto przytoczyć tu odpowiedź na pytanie, dlaczego nosi strój czerwony. Pięknie i krótko
wyraził swą odpowiedź – gdyż jest to kolor miłości. Tu możemy już zdradzić, że w rolę Mikołaja od lat z ogromnym wdziękiem wciela się Tadeusz Wojarski,
członek Rady Osiedla „Pieczewo”, a sponsorem mikołajkowych czekolad dla dzieci była Rada Osiedla „Pieczewo”.
Małgorzata Gieczewska

Andrzejki w SP Nr 32
W dniu 25 listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 32 w Olsztynie odbyły się andrzejki zorganizowane przez działające przy szkole Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” we współpracy z Radą Rodziców.
Imprezę otworzył wóz strażacki prowadzony przez uśmiechniętych strażaków, którzy swoją wiedzą i fachowością zaspokajali ciekawość nauczycieli,
uczniów i ich rodzin. Wróżby, konkursy karaoke i inne zabawy wypełniły czas do samego wieczora. Oferowane na kiermaszu smakołyki w postaci ciast, ciasteczek i smalczyka z ogórkiem dodawały sił w szampańskiej zabawie. Szkoła pękała w szwach od przebranych w andrzejkowe stroje dzieci, ich rodziców,
dziadków, rodzeństwa oraz całego grona pedagogicznego. Nie zabrakło również przedstawicieli Rad Osiedlowych „Nagórki” i „Pieczewo” oraz absolwentów szkoły i innych pozaszkolnych dzieci z osiedla Jaroty. Wszyscy doskonale się bawili, o czym świadczą uśmiechnięte twarzyczki uczestników imprezy.
Katarzyna Hajduk

Bawełniana rocznica na Wańkowicza 1
W ubiegłym roku, gdy górnicy obchodzili coroczne
święto 4 grudnia, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 25 w Olsztynie doczekała się patrona – Hansa
Christiana Andersena. 3 grudnia 2010 r. w piątek obchodzono
„bawełnianą rocznicę” tej uroczystości. Przygotowania trwały
od kilku tygodni. Pisano wiersze okolicznościowe, rysowano
komiksy związane z postaciami wymyślonymi przez duńskiego pisarza. Wreszcie przeprowadzono konkurs wiedzy o baśniach, w którym uczniowie wykazali się imponującą wiedzą
ocenianą przez rozkochaną w Calineczkach komisję.
Kulminacja nastąpiła w piątkowy poranek, gdy na korytarzach szkoły zaroiło się od zorganizowanych gromadek maluchów
i starszaków ubranych w „klimaty baśni” wylosowanych odpowiednio wcześniej.

Imponujące pochody Ołowianych Żołnierzyków, Dzikich Łabędzi, Brzydkich Kaczątek, Imbryków dopełniły nastroju oczekiwania na główną uroczystość. Dzieci i wychowawcy nie szczędzili
środków, żeby wypaść jak najlepiej. Zgromadzeni na sali gimnastycznej odśpiewali hymn „25” – W Odense się zaczyna…, potem
włączyli się w okrzyki wodzireja – dyrektora szkoły Stanisława
Gierby ubranego w strój „ogólnofikcyjny”, powtarzając za nim „Ludzie Andersena – to my, to my, to my!”. Wreszcie wzięto udział
w słodkim kontemplowaniu dnia z pomocą węglowodanów wydobytych z tortu, specjalnie przygotowanego na tę okazję. Nie zabrakło też ciepłych słów sobowtóra pisarza, nauczyciela przypisanego
dożywotnio do tej roli (ze względu na niebanalny fizys i szlachetny
kształt głowy, na której tak foremnie leży cylinder).
Sprawnie zaplanowana i przeprowadzona uroczystość zakończyła się paradą postaci po korytarzach naszej ukochanej
szkoły.
Paweł Pietrzyk

