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Oddłużanie przez odśnieżanie
Zima w roku 2010 rozpoczęła się silnym mrozem i dużymi opadami śniegu. Momentami śnieg bardzo utrudniał normalne
funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a nawet pieszym nie było łatwo bezpiecznie zrobić zakupy choćby w najbliższym sklepie.
Ostatnimi laty przyzwyczailiśmy się do lekkich zim, kiedy śniegu było jak na lekarstwo, gdyż z podobnie ostrą zimą mieliśmy do
czynienia 9 lat temu. Wtedy też opady śnieżne wszystkich zaskoczyły swą intensywnością powodując, że w ciągu paru dni grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła 40 cm. Firmy, którym zlecono zimowe
utrzymanie chodników i dróg osiedlowych, nie były w stanie zapanować nad sytuacją. Angażowaliśmy więc kogo się dało – od ciężkiego
sprzętu firm budowlanych, po zadłużonych mieszkańców z łopatami.
Po 20 dniach było już po robocie. Dziewięćdziesięciu ośmiu dłużników odpracowało prawie 31.000 zł, a wszyscy mieszkańcy mogli
odetchnąć z ulgą.
Powrót do dobrych rozwiązań
Gdy od pierwszych dni grudnia 2010 roku w szybkim tempie
zaczęło przybywać śniegu, postanowiliśmy nie czekać na pogorszenie sytuacji i w dniu 15 grudnia 2010 r. na drzwiach klatek schodowych umieściliśmy apel do osób zadłużonych. Chodziło oczywiście o ich osobiste zaangażowanie się w odśnieżanie. Początek
akcji wyznaczono na dzień 16 grudnia za bardzo godziwą stawkę
12 zł/godzinę. Wydawało się, że podobnie jak w styczniu 2002roku
będzie miało miejsce pospolite ruszenie. Tym razem spotkał nas
spory zawód. Pomysł stworzenia warunków do oddłużenia, dobrze
odebrany dziewięć lat temu, obecnie spotkał się z mniej niż umiarkowanym odzewem. Gubimy się w domysłach, co było powodem takiej
zmiany postaw. Przecież osób zadłużonych nie brakuje i to nawet
wśród świeżo upieczonych właścicieli (pisaliśmy o tym w styczniowym numerze „Jarot”), a zaproponowana stawka była tym razem
wyższa o 33%.

Efekt pracy zadłużonych mieszkańców Spółdzielni
W grupie osób posiadających nadal mieszkania lokatorskie
przeszło 150 ma zadłużenie przekraczające 1500 zł. Wśród uprawnionych do spółdzielczych mieszkań własnościowych taki dług dotyczy 860 osób. Po przekształceniu mieszkań lokatorskich na odrębną
własność oraz spółdzielczych własnościowych na własne, z długiem
przekraczającym 1500 zł mamy odpowiednio 120 i 15 mieszkań.
Łącznie dłużników, którzy oddłużeniem powinni się szczególnie interesować jest 1145. Wydawałoby się, że jest w kim wybierać.

Przebieg akcji
Ku naszemu zaskoczeniu najsłabsze zainteresowanie akcją miało miejsce na Jarotach, gdzie znajduje się prawie 50% naszych zasobów mieszkaniowych.
JAROTY

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Imię
dłużnika
Marcin
Janusz
Mirosław
Czesław
Zbigniew
Damian
Krzysztof
Leon

Adres
Boenigka
Jaroszyka
Herdera
Boenigka
Mroza
Boenigka
Wachowskiego
Wiecherta

Wysokość długu w zł
1.097,22
1.925,00
4.636,54
1.097,21
7.153,75
16.212,54
945,57
3.097,95
36.165,78

Okres pracy
18–22.12.2010
21–27.12.2010
17–18.01.2011
17–22.12.2010
18–22.12.2010
22–23.12.2010
16–22.12.2010
17.12.2010 – 5.01.2011

Wartość odpracowanego
długu
zł

%

60
120
132
228
264
264
504
612
2.184

5,5
6,2
2,8
20,8
3,7
1,6
53,3
19,8
6,04

Pracowało tam raptem 8 osób, wśród których jedna była z Pieczewa, ale właśnie ta osoba procentowo odpracowała najwięcej (53,3%).
W wartościach bezwzględnych udział tego dłużnika prawie dwukrotnie przekraczał średnią kwotę oddłużenia w tej grupie osób.
dokończenie na str. 3.
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Pamiętajmy o rozliczeniu zużycia wody
Nie później niż na trzy dni przed upływem końca kwartału użytkownicy lokali zobowiązani są poinformować swoją administrację osiedlową o stanie zużycia wody w celu dokonania faktycznego jej rozliczenia. Wynika to z zapisów Regulaminu rozliczania
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” (dostępnego na naszej stronie internetowej).
Warto pamiętać o podaniu faktycznego stanu zużycia wody, bowiem jeżeli dwukrotnie nie podamy stanu wodomierzy na koniec kwartału, wówczas rozliczanie następuje według średniego zużycia. Natomiast jeśli i po raz trzeci nie dopełnimy tej formalności, to za zużycie wody
rozliczani będziemy ryczałtem, a opłaty ryczałtowe nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i korektom.
W celu przypomnienia i usprawnienia przekazania informacji o zużyciu wody zamieszczamy poniższy druczek, który po wypełnieniu
należy wrzucić do skrzynek z napisem „WODA”, umieszczonych na klatkach schodowych budynków.

STAN WODOMIERZY
Stan licznika
wodomierza

Woda ZIMNA
kuchnia

Woda CIEPŁA

łazienka

kuchnia

łazienka

Imię i nazwisko……………………………………………………….........................................……….
ul. …………………………………….....… nr domu….....……. nr mieszkania….....……
…………………………….
(data i podpis)

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię 2-pokojowe mieszkanie o pow. ok. 38 m², z balkonem, na Jarotach lub Pieczewie. Tel. 504 398 817.
Kupię 2- lub 3-pokojowe mieszkanie do 50 m² na Pieczewie, Jarotach
lub Nagórkach, na I, II lub III piętrze (wykluczam wieżowiec). Tel. 509 804 414
po godz. 15.00.
Sprzedam M-4 o pow. 60,4 m², parter. Tel. 604 581 278.
Sprzedam M-4 o pow. 48 m², II piętro, blok 4-piętrowy, na Zatorzu.
Tel. 509 804 414, po godz. 15.00.
Sprzedam M-3 (2-pokojowe) o pow. 48,2 m², na parterze, przy ul. Burskiego. Tel. 728 716 876.
Sprzedam mieszkanie własnościowe – 3 pokoje, kuchnia z oknem.
Tel. 698 914 945.
Mieszkanie komunalne 2-pokojowe o pow. 44,5 m², c.o. gazowe, parter – zamienię na 3-pokojowe minimum o pow. 60 m². Może być zadłużone lub
do remontu. Tel. 664 024 594 po godz. 19.00.
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 wysoki parter. Tel. 600 057 430.

Własnościowe M-4 na IV piętrze – zamienię na mniejsze na terenie miasta Olsztyna (do II piętra lub ewentualnie każdego, jeśli jest winda).
Tel. 513 926 284.
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.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m² wysoki parter – Jaroty, ładnie wyremontowane. Zamienię na mieszkanie trochę większe. Tel. 89 514 10 42.
Zamienię mieszkanie spółdzielcze lokatorskie M-5 o pow. 72,4 m² na
mniejsze w zasobach SM „Jaroty” lub w okolicach ul. Dworcowej (z wykluczeniem wieżowca). Tel. 693 861 456 po godz. 19.00.
Zamienię M-4 na M-3  – 46 m², I piętro lub wieżowiec (maks. II piętro).
Tel. 89 677 82 81
Zamienię mieszkanie o pow. 36 m²  (ogrzewanie piecowe) na większe.
Tel. 698 102 460.
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

Sprostowanie
W artykule „Informacja o remontach w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” planowanych w roku 2011”, publikowanym w styczniowym numerze pisma „Jaroty”, zostały pominięte niżej wymienione roboty:
1. W nieruchomościach budynkowych – remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) w klatkach schodowych budynku Malewskiego 6;
2. W nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni – wykonanie nasadzeń roślinnych i rekultywacja trawnika
zamiast Boenigka 20–30, 34A-34B (nasadzenia będą wykonane, ale znajdują się w obrębie nieruchomości budynkowych) winno być: Leyka 14–24, Boenigka 19, Janowicza 3–5, Kanta 9.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
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dokończenie ze str. 1.
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Oddłużanie przez odśnieżanie

Na Nagórkach pracowało 6 osób, ale odpracowali więcej niż dłużnicy Jarot (średnio po 431 zł/osobę, pozbywając się przy tym przeszło
17% swoich łącznych długów.
NAGÓRKI

Lp.

Imię
dłużnika

Adres

Wysokość długu w zł

Okres
pracy

Wartość odpracowanego długu
zł

1
2
3
4
5
6

Zofia
Bożena
Tomasz
Adam
Aleksandra
Mariusz

Wiecherta
Barcza
Orłowicza
Orłowicza
Orłowicza
Orłowicza

1.635,58
3.603,80
4.917,12
2.906,98
796,16
803,43
14.663,07

5-7.01.2011
17.12.2010 – 5.01.2011
20.12.2010 – 27.01.2011
17.12.2010 – 15.01.2011
28.12.2010 – 7.02.2011
16.12.2010 – 25.01.2011

%

120
324
426
432
576
708
2.586

7,3
9,0
8,7
14,9
72,3
88,1
17,6

Dłużnicy z Pieczewa okazali się najsilniej zmotywowanymi. Przeciętnie każdy z nich odpracował 527 zł, ale Pani Krystynie ze Świtycz-Widackiej udało się tę średnią prawie potroić. W jej przypadku nie to jednak było najistotniejsze. Ona przede wszystkim przestała być zadłużona (odpracowała 97% długu). Niewątpliwie zmęczyła ją ta trudna praca, ale kamień z serca spadł jej na pewno. Z podobnym uczuciem
kończyli pracę Pan Waldemar z Pieczewa i Pani Aleksandra z Panem Mariuszem z Nagórek. W przypadku Pana Waldemara happy end miał
jeszcze dalszy ciąg. Otóż z uwagi na wyjątkowo sumienne odśnieżanie, szef firmy wykonującej te prace na zlecenie Spółdzielni, postanowił
zatrudnić go u siebie. To się dopiero nazywa brać sprawy w swoje ręce.
PIECZEWO

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Imię
dłużnika
Grzegorz
Damian
Władysław
Damian
Mirosław
Adam
Jarosław
Kazimierz
Mirosław
Michał
Beata
Waldemar
Krystyna

Adres

Wysokość długu w zł

Gębika
Gębika
Jeziołowicza
Sikiryckiego
Żurawskiego
Świtycz-Widackiej
Sikiryckiego
Gębika
Jeziołowicza
Jeziołowicza
Krasickiego
Turkowskiego
Świtycz-Widackiej

48,16
371,00
191,41
3.750,00
808,00
5.506,00
635,00
1.600,00
4.750,00
4.700,00
6.500,00
1.257,00
1.545,00
31.661,57

Okres pracy

Wartość odpracowanego długu

13.01.2011
3-5.01.2011
4-10.01.2011
22-24.12.2010
22-28.12.2010
17-23.12.2010
5-12.01.2011
12-19.01.2011
16-24.12.2010
28.12.2010 – 17.01.2011
17.12.2010 – 3.02.2011
5-21.01.2011
7.01-3.02.2011

zł

%

60
144
216
240
276
312
408
420
480
648
1.008
1.140
1.500
6.852

124,6
38,8
112,8
6,4
34,2
5,7
64,2
26,2
10,1
13,8
15,5
90,7
97,1
21,6

PODSUMOWANIE AKCJI W ROZBICIU NA OSIEDLA

Liczba
Pracujących
dłużników

Osiedle

Wysokość długu w zł

Wartość odpracowanego długu
zł

%

8

Jaroty

36.165,78

2.184

6,04

6

Nagórki

14.663,07

2.586

17,6

13

Pieczewo

31.661,57

6.852

21,6

27

Spółdzielnia

82.490,42

11.622

14,1

Z podsumowania wynika, iż akcja oddłużania przez odśnieżanie, choć znacznie skromniejsza niż 9 lat temu, zmniejszyła zadłużenie o
przeszło 11.500 zł. Dodatkową wartością tej akcji jest fakt, iż oddłużano się tym razem nie z powodu zwiększonych restrykcji ze strony Spółdzielni, lecz dzięki jej zachęcie i stworzonej okazji.
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Ferie zimowe w Osiedlowym Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Jak co roku Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty” przygotował bardzo atrakcyjny program na czas zimowego odpoczynku od nauki szkolnej dla naszych milusińskich. W Klubach Kultury „17”, „Na Górce” i w „Akancie” podczas ferii
zimowych zorganizowane zostały półzimowiska dla dzieci członków SM „Jaroty”. Program zaplanowany był bardzo
bogato. Obfitował w ciekawe wydarzenia i atrakcyjne zajęcia.

Przez dwa tygodnie ferii zimowych najmłodsi mieszkańcy osiedli Nagórek, Jarot i Pieczewa mogli spędzić wspaniale każdy dzień. Z tej
oferty skorzystało 180 dzieci w wieku od 7–12 lat

Każdego dnia ferii dzieci pod czujnym okiem znakomitych instruktorów brały udział w zajęciach plastycznych. Dzięki temu powstały
bardzo ciekawe prace, m.in. warzywnych ludzików

W klubach odbywały się ciekawe zajęcia teatralne

Nie zabrakło także rozmaitych gier i zabaw

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały np. maski karnawałowe, malowały zimowe krajobrazy

Jaroty ∙

Zima dopisała, a zabawę na śniegu uwielbiają wszystkie dzieciaki
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Rywalizacja na kręgielni wzbudziła wielkie emocje

Jak co roku w tym wolnym czasie spędzały wiele godzin nie przed komputerem, ale w ruchu, ucząc się między innymi kroków i układów tańca
nowoczesnego – hip-hop i break-dance

Na zakończenie – wśród miłych zapewnień, że wrócą tu za rok – wszystkie otrzymały pamiątkowe dyplomy

6

Jaroty ∙

nr 3/2011

Jaroty ∙

nr 3/2011

7

W MARCU JAK W GARNCU

„W marcu jak w garncu”, to stare i znane przysłowie stanowiące aluzję
do zmienności marcowej pogody. Bywa, że śniegu praktycznie już nie ma, nawet w nocy nie występują przymrozki. Pogodynki też nic nie mówią o nich, więc
pewnie już będzie wiosna. Mądre głowy w różnych czasopismach twierdzą,
że warto zabrać się za wiosenne porządki, zmienić opony (i odzież) na letnie
i z optymizmem czekać na wiosenną odmianę losu.
Sezonowe prognozy powstające po skomplikowanych obserwacjach meteorologicznych zakładają, że po lutowych przeplatankach zimy, jesieni i przedwiośnia, marzec będzie już w pełni wiosenny.
„Zima ustąpi wcześnie, więc w marcu będziemy się mogli cieszyć wczesną wiosną z wyższymi temperaturami niż zazwyczaj w tym miesiącu. Suma
opadów w porównaniu z poprzednimi miesiącami znacznie się zmniejszy, jest
więc szansa na więcej słonecznych dni zwłaszcza na południu Polski.” Ale
… już tak bywało. Chociaż przepowiadano nam cudne przedwiośnie i kwiecistą
wczesną wiosnę, musimy pamiętać, iż żyjemy w szczególnym regionie Polski,
w którym od północnego zachodu dmucha nam wilgotne, morskie i zatokowe
powietrze, a od północnego wschodu i śniegiem sypnąć potrafi i przymrozić
nieraz.
Dlatego pogodę powinniśmy przewidywać na bieżąco. W nocy mogą
pojawić się przymrozki, a nad ranem występować mgły, a potem słoneczko
i roztopy. Gdy zaś niespodzianie lunie deszcz czy sypnie śnieg – przyjmujmy
to normalnie.
Dobierajmy ubrania tak, aby zabezpieczały nas przed anomaliami pogodowymi i dawały pełny komfort działania w każdych warunkach. Nie tylko mróz
może doprowadzić do wychłodzenia organizmu czy odmrożeń. Wilgotne powietrze, opady śniegu czy deszczu oraz przejmujące wiatry – nawet przy niewielkich minusowych czy lekko plusowych temperaturach – zagrażają podobnie!
Nie przesadzajmy ze zbyt szybką wymianą opon z zimowych na letnie.
Uważajmy na drogach! Po zimie z pewnością pojawią się dziury, często zalane
wodą i nie będziemy w stanie zorientować się, w co wpadamy. Istnieje również
ryzyko ochlapania pieszych (jadąc nie usłyszymy ich „pozdrowień”). Czy sypnie
śnieg, czy ściśnie mróz lub opadnie mgła – pamiętajmy, aby zmniejszyć prędkość jazdy i dostosować ją do warunków atmosferycznych panujących na drodze. Włączmy również światła przeciwmgłowe i bacznie obserwujmy drogę oraz
pobocze. Często warto będzie wcześniej niż zwykle wyjechać do pracy lub
szkoły, ponieważ możliwe będą większe korki.
Ważny apel do pieszych, jak i do rowerzystów (obowiązkowo) – znajdujący się na poboczu powinni założyć odblaskową kamizelkę, aby być widocznym. Gdy mgła utrzymuje się przez kilkadziesiąt godzin w zabudowie miejskiej
– groźny staje się smog. Należy wówczas ograniczać przebywanie na otwartych
przestrzeniach oraz uszczelnić okna i drzwi. Osoby, które skarżą się na choroby
układu oddechowego powinny przebywać w domu i nie wychodzić na zewnątrz
do czasu rozwiania się mgły i zanieczyszczeń. Należy ograniczyć palenie papierosów w miejscach publicznych, ponieważ dym we mgle nie rozwiewa się
i podrażnia układ oddechowy niepalących.
Bywa, że i w marcu mocno sypnie śniegiem. Trzeba także to przewidzieć
i na bieżąco usuwać jego nadmiar z ulic i chodników, aby przechodnie nie łamali kończyn i przejście było drożne. Nie łudźmy się, że to już po zimie – może

być konieczne ponowne usuwanie dużych ilości śniegu z dachów budynków,
zwłaszcza tych o wielkiej powierzchni, ponieważ ciężar mokrego, a następnie
zbitego śniegu może spowodować zawalenie się dachu, a nawet całego budynku.
Pojawiający się deszcz nie zawsze jest oznaką końca naszych zmartwień. Może zjawić się burza, wówczas wychodzenie z domu trzeba ograniczyć,
a gdy zaczną walić pioruny – trzymajmy się z daleka od otwartych okien, drzwi,
kominków, pieców czy umywalek. Podczas burzy nie używajmy wentylatorów,
telefonów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu. Na zewnątrz
gdy jest to możliwe schrońmy się w samochodzie – w przypadku uderzenia
pioruna prąd spłynie po karoserii nie penetrując wnętrza. Unikajmy szybkiego
ruchu na otwartej przestrzeni, szukajmy schronienia w budynku, a jeśli już znajdujemy się na zewnątrz, to nigdy nie ukrywajmy się pod wysokimi drzewami,
słupami itp.
Marzec to sukcesywne roztopy, wzmożone opady i niestety także zalania i podtopienia – nie mówię tu o zagrożeniach powodziowych – to temat dla
zespołów kryzysowych, choć nikt i nas nie zwalnia od obowiązku informowania
i aktywności w obliczu zagrożeń tego typu. Jednak zwykłe zalania i podtopienia garaży, składzików i piwnic mogą zaistnieć. Przewidujmy te zagrożenia,
bo bywa że trzymamy tam niebezpieczne i toksyczne środki, które po zalaniu
i przedostaniu się do wód gruntowych, często i cieków wpadających do rzek
i jezior skażają naturalne środowisko.
Nie powinny dziwić nas występujące coraz częściej w naszym klimacie
wichury. Powinniśmy być także przygotowani na ewentualność pojawienia się
u nas trąb powietrznych. Właściwe zabezpieczenie okien i drzwi, ruchomych
przedmiotów, unikanie przebywania i parkowania samochodów pod wysokimi
drzewami czy słupami, zwłaszcza linii energetycznych i przewidywanie – pozwoli nam przetrwać i to zagrożenie.
Aż tyle o marcowych zagrożeniach, a gdzie optymistyczne spojrzenie
na to, iż to już wiosna za pasem? Choć wielu odżegnuje się od tego święta,
przecież 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. W świadomości społecznej
Polaków panuje dość powszechne przekonanie, że obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet został wymyślony przez komunistów. W rzeczywistości początki międzynarodowego dnia kobiet, choć wywodzące się z szeroko
pojętych tradycji lewicowych, nie miały z komunizmem nic wspólnego. Święto
to bowiem po raz pierwszy obchodzone było w najbardziej kapitalistycznym kraju świata – w Stanach Zjednoczonych w 1908 r., kiedy to miały miejsce wielkie
demonstracje na rzecz politycznych i ekonomicznych praw kobiet, a przede
wszystkim na rzecz przyznania kobietom prawa do udziału w wyborach.
I wreszcie dla wielu najważniejszy dzień w roku – dla tych, którym kolor
zielony jest szczególnie bliski – 17 marca to wszakże Dzień Świętego Patryka.
Oprócz zielonego piwa, które z pewnością tego dnia lać się będzie strumieniami, jak również specjalnych promocji i konkursów, będą miały miejsce imprezy
i koncerty, zwłaszcza w wykonaniu zespołów irlandzkich. I niech robi się zielono
w przyrodzie, niech słoneczko przygrzewa, a my dziarsko kroczmy ku wiośnie,
niech nam będzie bezpiecznie, wesoło i wiosennie!
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 21 marca 2011 r. – pełni Stanisława Dobrowolska.

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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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33
W OLSZTYNIE

Stramkowskiej 13
tel./fax 89 541 42 86
www.sp33.olsztyn.pl

zapisy elektroniczne na rok 2011/2012
dzieci 5-, 6-, 7-letnich
www.nabor.pcss.pl/olsztyn
lub w sekretariacie szkoły:
poniedziałek, czwartek 7.00-15.00
wtorek, środa 10.00-18.00
Karty zgłoszeń można pobierać
w sekretariacie szkoły
lub w świetlicy nr 8 od 7.00 do 17.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
w OLSZTYNIE
Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena
10–684 OLSZTYN
ul. Wańkowicza 1
tel. 89 542 40 90
www.sp25.zso3.olsztyn.pl

ZAPRASZA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DZIECI
NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – 18 MARCA 2011 ROKU
W GODZINACH 9.00 – 11.00
W programie:
		
		

– spotkanie z grupami przedszkolnymi
– występy artystyczne,
– zwiedzanie szkoły,
– udział w zajęciach edukacyjnych.

W GODZINACH 17.00–19.00 – spotkanie z rodzicami, opiekunami i dziećmi
W programie: – spotkanie z dyrekcją szkoły,
		 – uzyskanie informacji na temat funkcjonowania naszej placówki i warunków
przyjęcia do szkoły,
		 – spotkanie z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, rewalidatorem,
logopedami, rehabilitantami, nauczycielami świetlicy,
		 – zwiedzanie szkoły: sal lekcyjnych, pracowni, świetlicy, stołówki, gabinetów:
logopedycznego i rewalidacji, sal do rehabilitacji, sal gimnastycznych, biblioteki
i czytelni multimedialnej.

