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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć Członkom Spółdzielni i ich Rodzinom,
Działaczom spółdzielczym oraz Pracownikom
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
życzenia zdrowia, szczęścia, spokoju, pogody ducha
oraz spędzenia wspaniałych chwil w gronie rodziny
i przyjaciół
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu
Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
oraz
przewodniczący Rad Osiedlowych:
Halina Mikulska – Pieczewo,
Jerzy Krasowski – Jaroty,
Roman Szostek - Nagórki

Ministerialny nadzór, czyli burza w szklance wody
Trochę historii
Spółdzielczość na terenach polskich (chodzi o okres zaborów pozbawiony państwowości polskiej) ma już za sobą
145 lat tradycji. Zapoczątkowana została w zaborze pruskim w roku 1866 tworzeniem kółek rolniczych ułatwiających
utrzymanie ziemi w rękach polskich. Niebawem spółdzielcza forma prowadzenia działalności gospodarczej powstała
na pozostałych ziemiach polskich (zabór rosyjski – 1869 r. i austriacki – 1873 r.).
Po odzyskaniu niepodległości Państwo Polskie zadbało o stworzenie nowych podstaw prawnych do rozwoju spółdzielczości poprzez
uchwalenie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz.
U. nr 111 poz. 753). Obecne Państwo Polskie, reprezentowane w tej
sprawie głównie przez Parlament, stawia jednak spółdzielczość polską
pod pręgierzem, a najmniej lubianą jej branżą okazała się być spółdzielczość mieszkaniowa. Konia z rzędem temu, kto wskaże inną dziedzinę
działalności gospodarczej w Polsce, która spotkałaby się z równym zainteresowaniem parlamentarzystów. Z jednej strony jest w ich działaniu
jakiś element masochistyczny, gdyż końcowym efektem tej działalności
prawdopodobnie będzie likwidacja przynajmniej spółdzielczości miesz-

kaniowej. Doprowadzą więc do likwidacji tego, z czym walcząc budowali swoje kariery polityczne. Z drugiej strony pierwiastkiem racjonalnym
w ich działalności jest jednak to, że nie robią tego za jednym zamachem. Gałąź, na której siedzą obcinana jest na raty (sześć nowelizacji,
a w przygotowaniu dwie następne), by starczyło paliwa na kilka następnych kadencji. Jeżeli wierzyć w istnienie w nich odruchu samozachowawczego, to może jednak przed spółdzielczością mieszkaniową jest
przyszłość obliczona co najmniej na całe dziesięciolecia? No bo czym
by się głównie zajmowali? Chyba nie gospodarką. Ten szyderczy ton
uzasadniony jest tym, że miesiąc temu przedstawiona została informadokończenie na str. 3
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Masz problem z zaparkowaniem swojego samochodu?
Zgłoś się do nas!
Nowo powstały społecznie strzeżony parking przy ul. Malewskiego dysponuje wolnymi miejscami. Parkując u nas odciążysz chodniki i ulice naszego osiedla. Przyczynisz się do poszanowania zieleni i zwolnienia zajętych chodników przeznaczonych dla pieszych.
Im nas więcej, tym mniejsze opłaty za osobę. Jest możliwość montażu zadaszeń. Decyzja należy wyłącznie od liczby
chętnych. Posiadamy również plac szkoleniowy dla przyszłych kierowców.
Zarząd Społecznego Parkingu Tel. 507-653-257

Jarocki Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 5 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 25 po raz dziesiąty odbył się Jarocki Turniej Tenisa Stołowego.
W turnieju udział wzięło 40 uczestników w 2 kategoriach wiekowych.
I kategoria – klasy szkoły podstawowej: I miejsce – Jacek Barbachowski, II – Kamil Stępnowski, III – Piotr Albin.
II kategoria – klasy gimnazjalne: I miejsce – Cezary Wassowski, II – Adrian Albin, III – Błażej Ryba.
Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody ufundowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”.

Biblioteka? Lubię!

W dobie Internetu ten, kto nie istnieje w sieci, nie istnieje wcale. Nic zatem dziwnego, że o tym, co dzieje się w Bibliotece
Nr 13 na olsztyńskim Pieczewie najszybciej można przeczytać na prowadzonym przez bibliotekarki blogu (www.biblioteka13.
blogspot.com). Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nie poprzestaje jednak na tym i do korzystania ze swojej oferty zachęca również w najmodniejszym obecnie miejscu wirtualnego świata – Facebooku. Aby otrzymywać najświeższe informacje o działalności
placówki, wystarczy jedynie odszukać i „polubić” jej stronę.
Jednak Internet – chociaż jest dziś narzędziem nieodzownym – może być też niebezpieczny, jeśli nie potrafimy odpowiednio
zabezpieczyć się przed atakami wirusów, hakerów i sieciowych oszustów. Przekonywali o tym trzecioklasiści z Koła Bibliotecznego przy Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie podczas przedstawienia wystawionego w bibliotece z okazji Dnia Bezpiecznego
Internetu. Spektakl obejrzały maluchy z Klubu Trzynastkowych Moli Książkowych oraz rodziny młodych aktorów.
Beata Woźniakowska
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Ministerialny nadzór, czyli burza w szklance wody

dokończenie ze str. 1.

cja Ministra Infrastruktury o rezultacie działań kontrolnych w stosunku
do spółdzielni mieszkaniowych prowadzonych na podstawie art. 93a
Prawa spółdzielczego.
Lustracja, czyli oczyszczenie
Lustracja spółdzielni (nie tylko mieszkaniowej) jest działaniem
sprawdzającym, czy spółdzielnia przestrzega zasad spółdzielczości i czy „organizacja jej lub działalność nie jest w sprzeczności
z obowiązującymi przepisami prawa, wydanemi na ich podstawie
zarządzeniami oraz postanowieniami statutu. Ponadto rewizja winna wykazać, czy spółdzielnia nie naraża interesów osób trzecich,
a przedewszystkiem Skarbu Państwa, oraz czy jest administrowana
zgodnie z założeniami statutu w interesie dobra ogółu członków”.
Tyle m.in. w art. 64 ustawy z roku 1920 o spółdzielniach, z tym
że lustrację określano wówczas mianem rewizji. Dr Adam Stefaniak,
znany komentator przepisów spółdzielczych, tak przedstawia obecne
znaczenie lustracji:
„Słowo „lustracja” (łac. – lustrare) oznacza oczyszczenie. Lustracja spółdzielcza zmierza do oczyszczenia ruchu spółdzielczego
od wypaczeń, toteż obejmuje ona (1) badanie legalności (zgodność
z prawem), (2) gospodarności (umiejętność dobrego, oszczędnego
gospodarowania) i (3) rzetelności (godność zaufania np. w zakresie
prowadzenia ksiąg rachunkowych) całości jej działania.”
W obowiązującej od wielu lat wersji art. 91 Prawa spółdzielczego
zapisano, że wnioskować o przeprowadzenie lustracji oprócz spółdzielni,
która jest do tego zobowiązana ustawowo, może także walne zgromadzenie, rada nadzorcza lub 1/5 członków spółdzielni. Okazało się to jednak niewystarczające w mniemaniu parlamentarzystów, którzy w dniu 3
czerwca 2005 r. uchwalili jedną z wielu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która (weszła w życie w dniu 22 lipca 2005 r.)
w tym zakresie wprowadziła do Prawa spółdzielczego art. 93a:
„Art. 93a. § 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ma prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni
mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności
z prawem i gospodarności działalności spółdzielni. § 2. W przypadku naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister występuje do właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia
jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem
o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się na koszt
spółdzielni. § 3. Lustrację, o której mowa w § 2, związek rewizyjny
lub Krajowa Rada Spółdzielcza ma obowiązek wszcząć w ciągu 30
dni od dnia otrzymania wniosku ministra. § 4. Podmiot przeprowadzający lustrację obowiązany jest przesłać protokół z czynności
lustracyjnych ministrowi. § 5. W przypadku niewykonania przez
spółdzielnię mieszkaniową wniosków z przeprowadzonej lustracji
minister nakazuje jej uwzględnienie tych wniosków w terminie 3
miesięcy”.
Efekty kontroli
Przedstawione poniżej wyniki kontroli ministerialnej obejmują
przeszło pięcioletni okres (od 22 lipca 2005 r. do 30 listopada 2010 r.).
W okresie tym Minister Infrastruktury otrzymał ok. 3150 pism od osób
fizycznych i instytucji w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny
działalności konkretnych spółdzielni mieszkaniowych. Pisma te dotyczyły ok. 700 spółdzielni mieszkaniowych na obecnie zarejestrowanych
3390 i najwyraźniej pisane były wielokrotnie w sprawie tej samej spółdzielni. Zgodnie z cytowaną wyżej treścią art. 93a każde takie pismo
wywoływało reakcję Ministerstwa w postaci żądania informacji i danych
dotyczących organizacji i działalności spółdzielni w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Po wstępnej analizie pism w 24% zgłoszeń nie podjęto działań, natomiast w 2400 przypadkach Minister wnioskował do stosownego związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej o przeprowadzenie badań lustracyjnych. I co się okazało? Otóż w 30 przypadkach stwierdzono

istotnie, że w badanej spółdzielni doszło do naruszenia prawa, a w jednym przypadku naruszenie było na tyle drastyczne, że sprawę od razu
skierowano do organów ścigania. Co było jednak z pozostałymi ok. 2360
przypadkami? Ano w 75% rozpatrzonych spraw analiza informacji nie
upoważniała do jednoznacznego stwierdzenia naruszenia prawa, a w pozostałych brak było uzasadnienia do podjęcia działań w trybie lustracji.
Reasumując przeszło 42% zgłoszeń było bezpodstawnych, w 57%
przypadków nie podjęto działań, gdyż tryb lustracyjny był nieuzasadniony, a jedynie 1% przypadków dotyczył stwierdzonego naruszenia prawa, choć jego zakres w sprawozdaniu Ministra nie został przedstawiony,
a zwłaszcza brak jest danych co do liczby spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem sądowym.
Podsumowanie
Lustracja jest zabiegiem koniecznym i pożytecznym, gdyż
za jej sprawą dochodzi, jak to określa cytowany wyżej Adam Stefaniak,
do „oczyszczania ruchu spółdzielczego od wypaczeń”. Wyniki kontroli
ministerialnej wskazują wyraźnie, że bieg spraw w spółdzielniach mieszkaniowych wygląda lepiej niż by to można było oceniać na podstawie
niektórych alarmistycznych wypowiedzi parlamentarzystów. Drugiego
konia z rzędem należy dać temu, kto znajdzie inną taką dziedzinę gospodarczej działalności, albo inną instytucję o tak znikomym udziale „wypaczeń”, wykroczeń lub przestępstw. W każdym razie dla dobra naszego
Parlamentu odradzam prowadzenia tam poszukiwań.

Budynki przy ul. Kanta
Wydawałoby się, że wyniki kontroli Ministra Infrastruktury uspokoją
zarówno środowisko spółdzielcze, jak i inicjatorów wprowadzenia art. 93a
do Prawa spółdzielczego. Nic z tego. Już przygotowany został druk sejmowy nr 3493 wprowadzający radykalne zmiany do Prawa spółdzielczego, w tym także w zakresie lustracji. W tej sprawie zgłoszonych zostało
już wiele krytycznych uwag, ale zacytowany zostanie tu tylko w tej sprawie mały fragment stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy
o spółdzielniach (druk sejmowy nr 3493), a przy tym najłagodniejszy:
„Wątpliwości budzi zawarta w art. 123 projektu propozycja objęcia wszystkich typów spółdzielni nadzorem ze strony właściwych
ministrów. Projektowany przepis bardzo ogólnie reguluje nadzór
nad spółdzielniami. W związku z powyższym należałoby rozważyć
uzupełnienie projektu o przepisy określające procedurę sprawowania nadzoru i kompetencje organu nadzorującego w stosunku
do nadzorowanych spółdzielni oraz formę prawną rozstrzygnięć
właściwego ministra i tryb ich zaskarżenia”.
No cóż, podana wcześniej teza o braku interesu w definitywnym
nadaniu kształtu przepisom spółdzielczym, a wprost przeciwnie, o istnieniu interesu w rozciąganiu sprawy w czasie wydaje się być uzasadniona.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Sukcesy „Muzy” na tanecznych parkietach

W lutym 2011 r. w Elblągu i Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w tańcu towarzyskim. Miasto Olsztyn reprezentowały pary taneczne Młodzieżowego Klubu Tańca Towarzyskiego „Muza”, działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”.
Wielogodzinne treningi na sali „Muzy”
pod kierunkiem Doroty i Krzysztofa Trętowskich – bardzo doświadczonych trenerów oraz utytułowanych zawodowych tancerzy – przyniosły wspaniałe efekty.
Młodzi tancerze Maurycy Szmit i Olga
Krakowiak 26 lutego 2011 r. w Warszawie
uplasowali się w ścisłej czołówce, zajmując
wysokie VIII miejsce wśród 38 najlepszych
par w Polsce. Zostali półfinalistami Mistrzostw Polski w stylu standardowym
w kategorii juniorów starszych.
W kategorii młodzieżowej ćwierćfinalistami Mistrzostw Polski w tańcach
standardowych, które odbyły się 13 lutego
2011 r. w Elblągu, zostali kolejni reprezentanci „Muzy” – Hubert Kowalski i Agata
Wawrzusiszyn.
Na uwagę zasługuje fakt, iż Maurycy
Szmit i Olga Krakowiak równie godnie reprezentowali swój klub i miasto rodzinne 2 października 2010 r. podczas Mistrzostw Polski
Północnej, zdobywając wówczas I miejsce
w tańcach standardowych i tytuł mistrzowski w kategorii juniorów starszych.
W Tolkmicku 11 listopada 2010 r. wytańczyli także tytuł Mistrzów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w stylu standardowym
oraz Wicemistrzów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w stylu latynoamerykańskim.
Warto podkreślić, iż nasz klub poszczycić się może innymi tytułami mistrzowskimi, które zdobyła para w kategorii juniorów
starszych (14–15 lat) Michał Bartkiewicz

i Karolina Mróz. Utalentowani tancerze
są aktualnymi Mistrzami Polski Północnej
oraz Mistrzami Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w stylu latynoamerykańskim.
Doskonalą swoje umiejętności taneczne pod
okiem wysoko wykwalifikowanego trenera
Krzysztofa Wegwerta.

Michał Bartkiewicz i Karolina Mróz – Mistrzowie Polski Północnej i Mistrzowie Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego w kategorii juniorów starszych w stylu latynoamerykańskim

Maurycy Szmit i Olga Krakowiak – Mistrzowie Polski Północnej i Mistrzowie Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego w kategorii juniorów starszych w stylu standardowym

Przed młodymi, pełnymi zaangażowania oraz pasji tancerzami kolejne wyzwania. Czy spełnią się ich taneczne plany
i marzenia?...
Kierownik ODK Krystyna Licznerska

Najlepsze pary Klubu Tańca „Muza” podczas Mistrzostw Polski Północnej 2010 w Olsztynie.

Hubert Kowalski i Agata Wawrzusiszyn –
finaliści Mistrzostw Polski Północnej oraz
ćwierćfinaliści Mistrzostw Polski w kategorii
młodzież
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Walentynki w Klubie „17”

W walentynki – 14 lutego, w dniu Świętego Walentego, króluje kolor czerwony. Zakochani obdarowują się serduszkami z napisem
„Kocham Cię”, tzw. walentynkami, kwiatami, miłosnymi wierszykami, czekoladkami w celu wyrażania uczuć i sympatii bliskim osobom.
Młodzi bywalcy klubu „Na Górce” uczcili Dzień Zakochanych wesołą zabawą. Dowiedzieli się również, gdzie i kiedy powstała tradycja tego
sympatycznego święta, od niedawna obchodzonego również w Polsce. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach i zabawach związanych
z walentynkami. Każde z dzieci otrzymało walentynkowe serduszko. Wszyscy bawili się wesoło. To było bardzo miłe i sympatyczne popołudnie w świetlicy. 
Kierownik ODK Krystyna Licznerska

APEL DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLI
W związku z częstymi skargami
mieszkańców w zakresie utrzymania czystości na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku zamieszczamy wyciąg z regulaminu z prośbą o jego
przestrzeganie.
REGULAMIN
używania lokali oraz porządku
domowego w zasobach
mieszkaniowych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
§ 14
1. Czystość na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, suszarniach i wózkowniach utrzymują we własnym zakresie
mieszkańcy budynku.
2. Nieczystości pochodzące z gospodarstw
domowych należy wrzucać do pojemników
w śmietnikach lub do zsypów na śmieci,
aby nie zanieczyszczać otoczenia.
3. Niedozwolone jest wrzucanie twardych
i ciężkich przedmiotów, takich jak np. kamienie, złom, gruz, zużyty sprzęt domowy
itp., do pojemników na śmieci. Gruz pochodzący z remontu lokali, jak również inne
wielkogabarytowe odpady winny być wy-

wożone przez mieszkańców we własnym
zakresie na wysypisko śmieci.
4. Niedozwolone jest wykonywanie czynności
powodujących zanieczyszczenia miejsc
służących do wspólnego użytku (klatki
schodowe, korytarze piwniczne) lub otoczenia budynku.
5. Niedozwolone jest umieszczanie i przechowywanie w pomieszczeniach ogólnego
użytku lub wewnątrz budynkowych ciągach
komunikacyjnych przedmiotów należących
do poszczególnych mieszkańców. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administracja Osiedla zamieszcza na klatce
schodowej pisemne wezwanie do usunięcia przedmiotów przez ich właścicieli w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym
upływie terminu Administracja ma prawo
usunąć te przedmioty, włącznie z wywiezieniem na wysypisko śmieci. W takim przypadku właściciel usuniętych przedmiotów
nie ma prawa żądać odszkodowania.
6. Niedozwolone jest:
a) wyrzucanie przez okna, z balkonu lub
loggii jakichkolwiek przedmiotów, jak również
wykładanie na parapetach okien pożywienia
dla ptaków,

b) przechowywanie na balkonach
i w piwnicach materiałów łatwopalnych i napełnionych butli gazowych,
c) wrzucanie do przewodów kanalizacyjnych przedmiotów mogących zatamować
przepływ,
d) umieszczanie na balkonach przedmiotów oszpecających wygląd budynków,
e) grillowanie na balkonach i loggiach,
f) samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych oraz innych instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych na dachach
lub ścianach budynków, jak również otwieranie włazów dachowych i wchodzenie na dach
budynku.
§ 16
Mieszkańcy przebywający na terenie
nieruchomości obowiązani są do zachowania ciszy w godzinach nocnych, tj. od 22.00
do 6.00.
***
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż prace związane z utrzymaniem
czystości klatek schodowych można zlecić
zewnętrznym firmom do tego powołanym.
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„Potyczki rodzinne”

„Potyczki rodzinne” to atrakcyjna impreza sportowa dla dzieci i rodziców w Szkole Podstawowej Nr 32, która jest organizowana od kilku lat. Tym razem do boju o złote, srebrne i brązowe medale stanęli uczniowie klasy I c. Rzec można, że to prawdziwe
zawody sportowe, taka malutka olimpiada. Startują zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Konkurencje wymagają nie tylko zręczności
i szybkości, ale też i poczucia humoru.
Dzieci przeciskają się pod poprzeczkami, rodzice gonią z tacą,
którą niełatwo jest ustawić na niewielkim pachołku tak, aby nie spadła
– a przecież trzeba zrobić to szybko, bo zawodnicy z innych drużyn uwijają się, jak w ukropie. Nie raz przysłowiowe kotlety leżały na podłodze,
a „kelnerzy” zamoczyli paluszek w rosole. Zabawy i śmiechu przy tym
co niemiara.

dowała okrzyk: „nic się nie stało!”. Kibice byli znakomicie przygotowani
do dopingowania swoich zawodników. Dwuletni Filipek przybył na salę
w towarzystwie rodziców z ogromnym bębenkiem przywiezionym z Egiptu. 6- miesięczna Julcia z uwagą obserwowała zmagania brata Michała,
a na koniec zasiadła razem z zawodnikami do pamiątkowego zdjęcia.
Maluchy, których na sali było sporo, dopingowały swoje starsze rodzeństwo i rodziców w sportowych zmaganiach. Radość kibiców ze zdobytych punktów zagrzewała wszystkich zawodników do walki o kolejne.
Wesoło też było w wyścigach saneczek. Tym razem była to szarfa przewleczona przez ringo i ułożona na nim kilogramowa piłka. Ileż
to trzeba zręczności i umiejętności, aby szybko dobiec slalomem
do mety i nie stracić ładunku. Zaangażowanie rodziców dorównywało
zaangażowaniu dzieci. Konkurencji było wiele, a po zakończeniu sportowych zmagań i po podliczeniu wszystkich punktów odbyło się uroczyste
wręczenie prawdziwych medali na biało-czerwonych wstążkach z wygrawerowanym napisem „Potyczki rodzinne 2011”.

Mamy zatem i wyścig kelnerów, i sadzenie ziemniaków, i wyścig
z szarfą, i sztafetę toczonej piłki. Miłośnicy celnych strzałów mieli okazję
wykazać się celnością w rzucie piłką, aby strącić chorągiewkę. Na otarcie
łez dla chybionych strzałów i niepocieszonych strzelców cała sala skan-

Niezmiennie od lat „Potyczki rodzinne” cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. To wspaniała forma integracji społeczności
klasowej, a także propagowania zdrowego, aktywnego stylu życia.
Dla zmęczonych zawodników nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, podczas którego rozpoczęły się rozmowy o kolejnych sportowych zmaganiach. Ci, którzy mieli mniej szczęścia w tegorocznych rozgrywkach już
chcieliby się zrewanżować i od nowa stanąć w sportowe szranki. Przy
okazji umówiliśmy się na następne spotkanie w rodzinnym gronie dzieci,
rodziców i rodzeństwa uczniów. Idzie wiosna, wkrótce spotkamy się przy
ruszcie ze smakowitymi kąskami i zabawie na świeżym powietrzu.
Bożena Kwiatkowska-Butrym

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-4 o pow. 60 m² lub zamienię na mniejsze. Tel. 664 783 367.
Sprzedam M-4 o pow. 60 m² lub zamienię na M-1. Tel. 517 150 895.
Sprzedam M-1 o pow. 36 m² na Podgrodziu. Tel. 510 434 744.
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-4 na Nagórkach, zamienię na mniejsze na Nagórkach,
Jarotach lub Pieczewie, może być parter, bez pośredników. Tel. 513 926 284.
Zamienię mieszkanie 48 m² na Jarotach na IV piętrze na parter – I piętro. Może być mniejsze. Tel. 503 396 798.
Zamienię lub sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,2 m² (IV piętro)
na M-3 na parterze lub I piętrze. Tel. 506 367 793.

Zamienię na mieszkanie lub sprzedam: dom w Tomaszkowie 300 m²
od jeziora. W piwnicy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Tel.
607 830 077.
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

Sprzedam działkę ogrodniczą w Starym Olsztynie.
Tel. 600 428 813
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„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”
Zgodnie z uśrednionymi prognozami meteorologicznymi, kwiecień ma być
bardzo ciepły i suchy. Wedle prognoz czeka nas eksplozja wiosny, a temperatury
bardziej będą przypominały maj niż kwiecień. Prawdopodobnie będzie słonecznie, ale jak wspomniałem wcześniej w tytule, w kwietniu może być różnie. Jedno jest pewne, kwiecień niesie co roku takie same zagrożenia. Zawsze wiosną
wzrasta liczba interwencji strażaków. Bezmyślne podpalenia traw to dość spory
problem. Jest to celowe działanie ludzi bezmyślnych, bo tak trzeba nazwać tych,
którzy po tylu latach uświadamiania szkodliwości i zagrożeń wypalania traw dalej
to czynią, a każdy taki pożar stanowi zagrożenie dla ludzi, środowiska i mienia!
To zjawisko obecne jest również wokół naszych osiedli oraz na osiedlach. To nie
tylko idiotyzm, to również powiem na wyrost – wykroczenie ścigane i podlegające karą grzywny jako czyn niedozwolony. Interweniujmy, gdy zobaczymy, że ktoś
usiłuje wypalać trawę, zwracajmy uwagę na małolatów, dla których jest to często
swoista zabawa, a jeżeli już zauważymy pożar traw, nie próbujmy samodzielnie
walczyć z ogniem (chyba że naprawdę obejmuje on niewielki obszar i wystarczy
zdusić go w zarodku byle czym) – natychmiast powiadamiajmy straż pożarną
(tel. 998 lub 112) podając najważniejsze informacje: co się pali, gdzie się pali,
jakie jest zagrożenie dla życia ludzkiego lub mienia.
W kwietniu możemy się zetknąć również z innym bardzo istotnym zagrożeniem – kleszczami! Ledwo wiosna się rozpocznie, a już się budzą i czyhają
na nas nie tylko w leśnych gęstwinach, ale również w parkach miejskich i przydomowych trawnikach. Kwiecień to najwyższy czas, aby zaszczepić się przeciw
kleszczowemu zapaleniu mózgu – zwłaszcza pamiętajmy o dzieciach. Niestety przed boreliozą uchroni nas tylko unikanie tych pajęczaków. Kleszcze pospolite występują powszechnie w całej Polsce, a wykazują aktywność od połowy
kwietnia do listopada. Mogą przenosić pierwotniaki, bakterie i wirusy powodujące
choroby niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Mówiąc kleszcz, zawsze
utożsamiamy to pojęcie z pajęczakiem żyjącym w lasach, parkach i zieleńcach,
mało wiemy o kleszczu żyjącym wokół nas – w osiedlach, a nawet w naszych
mieszkaniach – to kleszcz przenoszony przez gołębie, tzw. obrzeżek gołębi.
Pasożyt ten żeruje na tych ptakach, a kiedy te przyzwyczajone przez nas
do dożywiania przesiadują na parapetach i balkonach, przedostaje się do mieszkań, gdzie w dzień przeczekuje we wszelkiego rodzaju zakamarkach, szczelinach i zagłębieniach w ścianach i podłogach, a w nocy atakuje ludzi. Lekarze
ostrzegają, że ten mało znany kleszcz może być bardzo groźny dla zdrowia człowieka. Obrzeżek gołębi przypomina kleszcza leśnego. Podobnie jak on wkłuwa
się w ciało, ale sam odrywa się, ukrywa i nadal zagraża. Jest jak pluskwa, żeruje
tylko nocą i stanowi bardzo istotne zagrożenie. Leśne kleszcze atakują w dzień,
po wkłuciu się w ciało pozostają tam i łatwo je wykryć i usunąć, zaś obrzeżka gołębiego właściwie nie widzimy. W przypadku wykrycia zaczerwienienia na skórze możemy się dziwić i mówić: „coś w nocy pogryzło moją córeczkę”. Alergie
i objawy choroby odkryjemy czasami zbyt późno, a przyczynę bardzo rzadko.
Obrzeżki są aktywne od wczesnej wiosny (od końca marca) do października,
a najbardziej agresywne są wygłodniałe po zimowej diapauzie.
To zagrożenie fundujemy sobie sami dokarmiając gołębie, którym czynimy właściwie krzywdę, one powinny jeść komary, muchy, ćmy i inne robactwo
w swoim naturalnym środowisku, a nie chleb i inne nienaturalne pokarmy, jakie
im dajemy, wprowadzając je do naszych osiedli i uzależniając od nas. Proble-

mem są tu nie tylko kleszcze gołębie – obrzeżki, ale również zanieczyszczające
nasze osiedla gołębie odchody, pełne szkodliwych bakterii i innych zarazków
chorobotwórczych. Z uwagi na zagrożenie epidemią ptasiej grypy, jak również
na fakt, iż dzikich ptaków nie należy dokarmiać w okresie letnim, apeluję o zaniechanie dokarmiania wszystkich ptaków a szczególnie gołębi – pozostawmy przyrodę jej naturalnym prawom. Ponadto warto nadmienić, iż dokarmianie gołębi
przez ludzi w dużych skupiskach budynków powoduje nadmierne ich rozmnażanie, gnieżdżenie się w stropodachach, w kominach na balkonach i parapetach.
Ślina obrzeżków gołębich wprowadzana podczas ukłucia i pobierania
krwi wywołuje silne reakcje miejscowe i ogólne. W miejscu wkłucia pojawia się
bladoczerwona plamka krwotoczna, a następnie biały pęcherzyk, potem silne
zaczerwienienie. Jednocześnie może pojawić się silna opuchlizna, rozszerzająca się na okoliczne części ciała. Obserwowano opuchliznę całej ręki, a nawet
połowy ciała po ukłuciach w ramię. Groźne bywają ukłucia w policzek (opuchnięcie twarzy, jamy nosowo-gardłowej), co utrudnia połykanie i oddychanie. Zmiany
skórne utrzymują się długo, a w miejscach uszkodzenia skóry może dochodzić
do infekcji bakteryjnych. Zmianom miejscowym towarzyszą reakcje ogólne, takie
jak: duszność, przyspieszenie tętna i oddechu, zawroty i bóle głowy, omdlenia,
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego objawiające się bólami brzucha
i biegunkami. Może wystąpić także podwyższona temperatura do 39°C, podenerwowanie, niepokój, brak apetytu, nudności, a nawet utrata przytomności.
Znane są przypadki wstrząsów anafilaktycznych po ukłuciach obrzeżków, które
mogą zakończyć się śmiercią. Obrzeżki mogą utrzymywać i przenosić wirusy
i bakterie, istnieją sugestie, że obrzeżek jest nosicielem krętków Borrelia burgdorferi, wywołujących boreliozę, a także przenosi inne wirusy, w tym kleszczowego zapalenia mózgu.
Wiosna to także związane z nią przesilenie wiosenne, które, choć trudno
w to uwierzyć, może dać nam nieźle w kość, zanim na dobre zdążymy nacieszyć się zieloną trawą, pączkami na drzewach, ciepłymi promieniami słońca.
Zamiast radości może dopaść nas senność, przygnębienie, rozdrażnienie, apatia, problemy z koncentracją, ból głowy – to tylko niektóre objawy, jakimi nasz
organizm reaguje na przesilenie wiosenne. W ten sposób nasz organizm toczy
walkę ze zmianami, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku i klimacie.
Ruch na świeżym powietrzu, dotlenienie organizmu i sen oraz właściwa dieta – to ogólnie znane zalecenia pomagające uniknąć niekorzystnych efektów
przesilenia. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że w tym okresie mogą
nas dopaść alergeny (największy okres pylenia mają: olcha, leszczyna, wierzba,
topola, brzoza, grab i wiele innych). Nie zapominajmy o uzupełnianiu witamin,
mikroelementów i piciu dużej ilości płynów, a w chłodne, wietrzne wieczory pomyślmy o rozgrzaniu organizmu filiżanką herbaty z łyżeczką miodu lub wieloowocową mieszanką z dodatkiem suszonej żurawiny, która zadba o nasz dobry
nastrój i jednocześnie uchroni przed przesileniową chandrą.
Tak jak przyroda budzi się do życia na wiosnę z każdym ciepłym promieniem słońca, tak i człowiek. Życzę Wam drodzy czytelnicy bezpiecznego,
wiosennego odrodzenia, aby cieplejsze dni, pierwsze promyki słońca, śpiew ptaków i bezchmurne niebo wprowadziły nas w typowo wiosenny nastrój nasycony
optymizmem i pogodą ducha. 
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 kwietnia 2011 r. – pełni Teresa Kojło-Wąsowska

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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III Miejski Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny w SP 32
W sobotę 26 marca 2011 roku w SP Nr 32 odbył się III Miejski Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny. Wzięło w nim udział 37 uczniów z olsztyńskich podstawówek nr: 2, 7, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 34 oraz Szkoły Katolickiej, którzy mieli do rozwiązania testy z wiedzy
o przyrodzie i ekologii.

Tegoroczny konkurs nie był łatwy, ale dzieci poradziły sobie z zadaniami bardzo dobrze. Z roku na rok widać coraz lepsze przygotowanie uczestników. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu uczniów i nauczycieli tematyką obejmującą rozległe dziedziny wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. To niezwykle ważne, zwłaszcza
na naszej pięknej Warmii, która zachwyca swoją różnorodnością i niepowtarzalnym
pięknem. Dumą napawa fakt, że duża grupa uczestników, zarówno z klasach drugich, jak i trzecich, zdobyła prawie maksymalną liczbę punktów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy „Przyjaciela przyrody” oraz torby z upominkami od sponsorów, którymi w tym roku byli: Olsztyński Zakład Komunalny, Lasy
Państwowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydawnictwo Pedagogiczne WSiP. W organizację włączyli się również rodzice. Dla
konkursowiczów i małych artystów z pierwszej klasy przygotowano apetyczne torty.
To były istne dzieła sztuki cukierniczej i aż żal było je kroić.
Imprezie towarzyszył występ najmłodszych uczniów naszej szkoły. Klasa I c,
pod czujnym okiem swojej pani – Bożeny Kwiatkowskiej-Butrym, przygotowała
inscenizację pt. „W krainie Ekolandii” nawiązującą do tematyki konkursu. Wśród

gości pojawił się główny sponsor Prezes Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego
Aleksander Socha, który uważnie obserwował zmagania uczniów oraz wręczał
uczestnikom i laureatom ufundowane nagrody.
Wszystkim bardzo podobał się występ, jak i organizacja samego konkursu.
Dzięki temu jest szansa, że za rok impreza nabierze jeszcze większego rozmachu,
a z wiedzą przyrodniczo-ekologiczną wszyscy, i mali, i duzi, będą za pan brat, bowiem jak głosi stare porzekadło: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.”
Laureatami tegorocznej edycji III Miejskiego
Konkursu Przyrodniczo- Ekologicznego zostali:
Klasy II: I miejsce – Michał Mnich SP 34, II – Julia Rabczyńska SP 15, II – Julia Świerczyńska SP 30, III – Alicja Charlińska
SP 30, wyróżnienie – Kuba Markowski SP 32.
KLASY III: I miejsce – Natalia Czarnecka SP 32, II – Matylda
Wanago SP 7, III – Nikodem Człapiński SP 30, wyróżnienie –
Urszula Dudek SP 7.
Bożena Kwiatkowska-Butrym

Nieznana Brazylia
O tym, że zimowe popołudnie nie musi być mroźne i nudne, przekonali się uczestnicy styczniowego spotkania pod hasłem
„Europa w Brazylii. Brazylia w Europie”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Nr 13 przy ul. Sikiryckiego 9.

Europa w Brazylii…
Przybyli mieli okazję poznania historii Brazylii
poprzez pryzmat kulturowych wpływów trzech grup
ludności: rdzennych mieszkańców, portugalskich kolonizatorów i europejskich imigrantów. Wzięli też udział
w konkursach, w których do wygrania były brazylijskie
suweniry.

… Brazylia w Europie
Wieczór zwieńczył poczęstunek. Skosztować
można było ciasta maniokowego oraz pudim de leite,
czyli budyniu ze skondensowanego mleka. Nie zabrakło także napojów z tak egzotycznych owoców jak graviola czy guarana.

Tego samego dnia otwarta została wystawa
prac fotograficznych Brazylijczyka Francisco Vaza,
zatytułowana Photo*graphics. Prezentowane zdjęcia
powstały podczas podróży autora do najstarszych fińskich miast, Porvoo i Turku. Ekspozycję można było
oglądać do 26 lutego. 
Beata Woźniakowska

