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XLVII Walne Zgromadzenie
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Na dzień 3 czerwca 2011 r. zaplanowane zostało drugie już z kolei Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” (pierwsze
odbyło się 25 czerwca 2010 r.). Odbędzie się ono w auli V Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Krasickiego 2, a jego początek przewidziano na godzinę 17.00. Godzina zakończenia obrad jest zupełnie nieprzewidywalna, gdyż rok temu obrady toczyły się prawie do godz. 5.00, czyli do wczesnych
godzin rannych dnia następnego. Być może było to spowodowane przeciągającą się procedurą wyboru organów samorządowych Spółdzielni oraz
znaczną liczbą zgłoszonych projektów uchwał (tylko jedna osoba zgłosiła ich 28), które wymagały omówienia, a następnie przegłosowania.

Na obecne Zgromadzenie Zarząd Spółdzielni przewidział
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza
i asesora.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) wyborczej,
c) wnioskowej,
d) statutowej.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków XLV Zebrania Przedstawicieli
i XLVI Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. – dyskusja
i podjęcie uchwały.
9. Wybory uzupełniające członka Rady Osiedla „Pieczewo”.
10. Zmiany w Statucie – dyskusja, podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2010 – dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2010 – dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Podział Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie w taki sposób, że dotychczasowi członkowie Spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych w budynkach przy
ul. Jeziołowicza 7F, Jeziołowicza 7G, Jeziołowicza 7H, Jeziołowicza
7J, Jeziołowicza 7K, Jeziołowicza 7L utworzą Spółdzielnię Mieszkaniową „Jasna” w Olsztynie – dyskusja i podjęcie uchwały.
14. Udzielenie zgody na rozliczenie kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia prawa do lokalu po 23.04.2001 r. lub przeniesienia po tym dniu
własności lokalu na członka w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy – dyskusja i podjęcie
uchwały.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie
uchwał.
16. Zbycie nieruchomości przy ul. Wańkowicza 16A – dyskusja i podjęcie
uchwały.
17. Przyznanie tytułów „Chorąży SM „Jaroty” w Olsztynie” – dyskusja
i podjęcie uchwały.
18. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych
na Walnym Zgromadzeniu.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pierwszych pięć punktów ma charakter organizacyjny, ale konieczny
do uzyskania choćby tylko prawomocności punktów następnych. Po rozpatrzeniu odwołań 3 członków od uchwał Rady Nadzorczej o ich wykreśleniu z rejestru członków, zebrani zapoznają się ze sprawozdaniami Rady
Nadzorczej i Zarządu z działalności za rok ubiegły oraz z propozycją podziału nadwyżki bilansowej.

Kolejnym punktem obrad będzie propozycja dokonania kilku uzupełnień w Statucie w zakresie przyjmowania nowych członków, doprecyzowania zasad rozliczeń za używanie mieszkań nowo wybudowanych oraz
terminów rozliczeń za opłaty niezależne od Spółdzielni.
Przed zebranymi stanie następnie poważny problem objęty punktem 13, a mianowicie ustosunkowanie się do wniosku o podział Spółdzielni w ten sposób, że sześć lokali użytkowych położonych na terenie tzw.
Smerfowa utworzy nową Spółdzielnię Mieszkaniową o nazwie „Jasna”.
W punkcie 14 pod głosowanie poddany zostanie projekt uchwały na temat zgody Walnego Zgromadzenia na to, by kwoty wpłacane
do Spółdzielni przez członków z tytułu przekształcenia ich lokali po 23
kwietnia 2001 r. lub przeniesienia po tym dniu na nich własności mieszkań
lokatorskich mogły być zaliczane im na poczet przyszłych wpłat na fundusz remontowy.
Punkt 16 dotyczy uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia
na sprzedaż budynku byłej wymiennikowni wraz z prawem wieczystego
użytkowania gruntu, położonego przy ul. Wańkowicza 16A.
Po raz pierwszy Walne Zgromadzenie zajmie się problemem zadośćuczynienia tym 282 członkom Spółdzielni, którzy od listopada 2008 r.
przez minimum rok wywieszali flagi z okazji świąt narodowych, poprzez
nadanie im tytułów „Chorąży SM „Jaroty” w Olsztynie”.
W trakcie obrad przewidziane zostały także dwa punkty dotyczące
spraw personalnych, a mianowicie wybór uzupełniający jednego członka
Rady Osiedla „Pieczewo” oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2010.
Po przyjęciu wniosków zgłaszanych na zebraniu nastąpi jego zakończenie (być może jeszcze w dniu rozpoczęcia).

Akcja Lato 2011
dla dzieci członków SM „Jaroty”

wiek uczestników 7–12 lat
Liczba miejsc ograniczona!

• W Klubie Kultury „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99
• W Klubie Kultury „Akant”, ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40
• W Klubie „17”, ul. Leyka 17, tel. 89 541 28 13
w dniach 27.06.– 19.08.2011 r., w godz. 8.00 – 15.30
Turnusy:
I. 27.06. – 08.07.2011 r.
II. 11.07. – 22.07.2011 r.
III. 25.07. – 05.08.2011 r.
IV. 08.08. – 19.08.2011 r.
Informacje i zapisy w klubach od 1 czerwca 2011 r.
w godz. 10.00 – 20.00, w piątki 10.00 – 18.00
Od dnia 27 czerwca 2011 r. informacje i zapisy, w godz. 8.00 – 16.00
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„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”
W dniu 11 kwietnia 2011 r. w Klubie „Akant” odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy „I Ty możesz zostać omnibusem” przeznaczony dla dzieci szkół
podstawowych klas I – III.
Klasy I: I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 32, nauczyciel Jolanta Szwedek; II – Szkoła Podstawowa Nr 34, nauczyciel Anna Końpa; III – Szkoła Podstawowa
Nr 33, nauczyciel Mariola Prawdzik.
Klasy II: I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 34, nauczyciel Anna Jaskólska, Urszula
Wawrzusiszyn; II – Szkoła Podstawowa Nr 33, nauczyciel Hanna Legowicz; III – Szkoła Podstawowa Nr 32, nauczyciel Beata Ursel.
Klasy III: I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 34, nauczyciel Elżbieta Grochowska-Grudzińska; II – Szkoła Podstawowa Nr 32, nauczyciel Jolanta Piasecka; III – Szkoła Podstawowa Nr 33, nauczyciel Wiesława Cybulska.

14 kwietnia 2011 r. w Klubie „17”
odbył się konkurs ortograficzny DYKTANDO’ 2011. Jury w składzie: dr Joanna Szydłowska, dr Maria Rółkowska,
mgr Iwona Łazicka-Pawlak przyznało
nagrody:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Grzegorz Pawelczyk SP
Nr 25, nauczyciel Janina Piłat; II – Witold Studniarz SP Nr 30, nauczyciel
Dorota Staszewska; II – Karolina Albrechczyńska SP Nr 30, nauczyciel
Jolanta Majewska-Wysocka; II – Paulina Staniszewska SP Nr 25, nauczyciel
Grażyna Bangrowska-Cybowicz.
Gimnazja:
I miejsce – Jakub Warcaba G Nr 13, nauczyciel Dariusz Szafranek, II – Malwina Bałon G Nr 13, nauczyciel Dariusz
Szafranek.
Krystyna Licznerska
– kierownik ODK

Ogłoszenia mieszkaniowe

Ważniejsze
numery telefonów
SM „Jaroty”
Informacja
Sekretariat
Fax
Główna Księgowa
Dział Księgowości
– kierownik
Dział finansowy
– kierownik
Dział rozliczeń remontów
i eksploatacji
– kierownik
Dział inwestycyjny
– kierownik
Dział czynszów
– kierownik
Dział członkowsko-mieszkaniowy
Sekcja windykacji
Sekcja kredytów
Administracja Osiedla Nagórki
– kierownik
Administracja Osiedla Pieczewo
– kierownik
Administracja Osiedla Jaroty
– kierownik

DYKTANDO 2011

89 543–55–00
89 543–55–03
89 543–55–45
89 543–55–06
89 543–55–32
89 543–55–47
89 543–55–36
89 543–55–29
89 543–55–60
89 543–55–28
89 543–55–80
89 543–55–18
89 543–55–30
89 543–55–35
89 543–55–90
89 543–55–17
89 543–55–43
89 543–55–70
89 543–55–23
89 543–55–88
89 543–55–56
89 543–55–77
89 543–55–61

Własnościowe M-3 o pow. 48 m² (wysoki parter, wyremontowane,
na Jarotach) zamienię na mieszkanie o takim samym metrażu lub trochę
mniejszym. Tel. 89 514 10 42.
Sprzedam M-4 Tel. 660 784 683.
Sprzedam M-4 na Nagórkach, w budynku II p., na parterze. Zostaje zabudowa: kuchnia + meble. Tel. 663 419 060.
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m², ul. Boenigka, I piętro, własnościowe. Tel. 607 101 055, 603 564 515.
Pilnie kupię mieszkanie własnościowe, 2-pokojowe do 40 m²
z balkonem, w bloku 4-piętrowym, od wysokiego parteru do II piętra, tylko
na Nagórkach. Tel. 89 677 75 59.
Zamienię M-4 spółdzielczo-własnościowe o pow. 59,5 m² (IV piętro, na Pieczewie, do remontu) na M-3 o pow. do 48 m², maks. II piętro,
w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 89 541 12 01.
Zamienię M-3 o pow. 48,3 m² na mniejsze 2-pokojowe. Tel. 664
494 815.
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.
Sprzedam M-5 Tel. 517 620 160.
Nowe własnościowe M-4 o pow. 61 m², pięknie wykończone i wyposażone, ul. Kanta zamienię na mały domek, obrzeża Olsztyna, za dopłatą. Tel. 663 419 060.
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
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Sypialnie bez kultury?
Pod takim tytułem (ale bez znaku zapytania) ukazał się artykuł w „Gazecie Wyborczej” w dniu 7 maja br. Bez znaku zapytania, czyli
bez wątpliwości, ale za to na pierwszej stronie. To dziwne, ponieważ w okresie, gdy byt grupy teatralnej nie wydawał się zagrożony, gazeta pierwszą stronę rezerwowała dla innych tematów. Teatr realizowany przez kilkunastoosobową grupę młodzieży to był chyba banalny
temat, a nie jakaś afera, najlepiej obyczajowa. Jednym słowem nuda. Ale teraz, gdy instruktor dostał wypowiedzenie, może wreszcie coś
będzie o teatrze? Owszem, ale tylko na tyle, na ile pozwoli to poruszyć problem zwalnianego instruktora. No cóż, doświadczenie uczy nas,
że samo to się tylko grzmi i błyska, reszta należy do sfery czyichś interesów, które zostały tu naruszone.
Co z kulturą w innych sypialniach?
No właśnie. Co z kulturą w innych peryferyjnych osiedlach Olsztyna? Czy np. Dajtki, Kolonia Mazurska lub Zielona Górka to kulturalna pustynia, czy też jej ostoja? A co z kulturą w sypialniach zwanych
wspólnotami mieszkaniowymi?
Wszyscy znamy odpowiedź. Potrzeby kulturalne mieszkańcy tych
sypialni realizują np. w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury, ponieważ
płacą podatki, z których są utrzymywane. Może jednak mimo wszystko powinni posiadać swoje własne kluby, by w oczach dziennikarza nie
wyjść na ludzi niekulturalnych i płacić na kulturę dwa razy, tak jak to czynią mieszkańcy spółdzielczych osiedli?
Dziennikarz tak naprawdę tego nie napisał, ale i tak według niego
kultura w sypialni ma być, a instruktor ma mieć pracę. Z tym trzeba się
zgodzić, bo nie na darmo od roku 1998 władze Spółdzielni czyniły starania, by Ratusz zechciał przejąć działalność klubów „17”, „Na Górce”
i „Akant” wraz z zatrudnionymi tam pracownikami i utrzymywał tę potrzebną ludziom działalność z podatków płynących chociażby z trzech
osiedli naszej Spółdzielni. Oferowaliśmy pomieszczenia naszych klubów
za darmo. Pozostawało to bez odzewu lub kończyło w najlepszym przypadku na obietnicach bez pokrycia (dziennikarz to zauważył, więc dzięki
mu za to). W trakcie kampanii wyborczej próbowaliśmy zainteresować
tym problemem kandydującego na Prezydenta Olsztyna Pana Piotra
Grzymowicza, ale cóż z tego, gdy członek komisji kultury Rady Miasta
Pan Lenkiewicz nie tak dawno wypowiedział się w prasie, że w tym zakresie spółdzielnie muszą sobie radzić same.
Jak zamierzamy sobie poradzić?
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 marca br. po informacji Zarządu, że pokrycie planowanych kosztów działalności kulturalnej
w roku 2011 wymagać będzie podniesienia odpisu do poziomu 0,16 zł/m2,
przyjęto stanowisko, że koszty nie mogą przekroczyć poziomu z roku
ubiegłego, czyli 12 groszy z każdego metra kwadratowego mieszkania
miesięcznie. Reakcją było opracowanie przez Zarząd działań naprawczych, przedstawionych Radzie w dniu 19 kwietnia 2011 r. Zostały przyjęte. To samo zrobiono na posiedzeniach trzech Rad Osiedli. Zostały
przyjęte. Przedłożono to zgodnie z ustawą Prezydium trzech związków
zawodowych w kontekście potrzeby zwolnienia czterech instruktorów.
Zostało przyjęte ze zrozumieniem, choć tak jak i w poprzednich przypadkach bez nadmiernego entuzjazmu.
Program naprawczy
* Po pierwsze – ograniczenie powierzchni klubowej o 655 m2,
co równa się zaprzestaniu działalności w Klubie „17”. Koszty stałe z tego
tytułu zmniejszą się o 50.000 zł rocznie, a wynajęcie całego obiektu da
nam przychód roczny w wysokości 55.000 zł.
* Po drugie – ograniczenie kosztów osobowych (1,25 etatu)
o 90.000 zł rocznie.
Łącznie uzyskamy oszczędność na poziomie ok. 145.000 zł,
co przekracza o ok. 20.000 zł kwotę niedoboru na działalności kulturalno-oświatowej do pokrycia z nadwyżki bilansowej za rok 2010
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, czyli z kieszeni spółdzielców

oprócz nominalnego odpisu w wysokości 12 gr/m2 obowiązującego
w roku ubiegłym.
W roku bieżącym, chcąc zrealizować wszystkie plany klubów,
należałoby przyjąć odpis na poziomie 16 gr/m2. Pozostawienie wysokości tego odpisu na poziomie z roku 2010 spowodowałoby konieczność
ponownego sięgnięcia po nadwyżkę bilansową, ale już na poziomie
225.000 zł.
Jak widać są to kwoty niemałe, a wobec niechęci Rady Miasta
do choćby częściowego partycypowania w tych wydatkach, wszystko
spadłoby znowu na członków Spółdzielni. Tak więc przy całej gotowości
do dalszego wspierania kultury na naszych osiedlach nie możemy ignorować sytuacji materialnej członków, z których większość i tak z oferty
klubów nie korzysta.
Propozycje dla zwolnionych instruktorów
Spółdzielnia zadeklarowała zwolnionym osobom chęć dalszej
współpracy, ale na nowych warunkach. Gotowi jesteśmy wynajmować
im sale po umiarkowanych cenach, by mogli złożyć spółdzielcom ofertę
swych usług realizowanych jednak na własny rachunek. Według naszego rozeznania większość z nich będzie mogła utrzymać swoje dochody
na dotychczasowym poziomie bez konieczności żądania od uczestników wyższych opłat. Brak nam natomiast wiedzy, co do takich samych
możliwości zarobkowania przez instruktora zajęć teatralnych. Miejmy
jednak nadzieję, że zapał młodych miłośników teatru oraz pomoc finansowa rodziców pozwoli pokonać tę nową dla nich barierę, stworzoną
sytuacją niezależną od Spółdzielni.
Posłanka cię wyzwoli, czyli o perspektywach działalności
kulturalno-oświatowej w spółdzielniach mieszkaniowych
Po lekturze „Rzeczpospolitej” z dnia 10 maja 2011 r. (artykuł red.
Krupy-Dąbrowskiej) można chyba powiedzieć, że tych perspektyw
po prostu brak. Wynika to wprost z wywiadu udzielonego przez posłankę Lidię Staroń, malującą przed czytelnikami sielankowy obraz wspólnot
mieszkaniowych tworzonych z jej woli w miejsce spółdzielni mieszkaniowych (do powstania wspólnoty wystarczy wówczas wyodrębnienie choćby jednego lokalu). Jest wielce prawdopodobne, że tak jak dotychczasowe wspólnoty mieszkaniowe, tak i te utworzone za sprawą posłanki nie
będą prowadziły działalności kulturalno-oświatowej. Według posłanki
te nowe przepisy wejdą w życie za kilkanaście miesięcy, więc trzeba
się zastanowić, o co de facto kruszymy teraz kopie. No, ale z drugiej
strony na pewno będzie się nam żyło lepiej, co zapowiada zniewalający uśmiech Pani Lidii Staroń, cedzącej jednocześnie przez zęby cytuję:
„Czas najwyższy skończyć z niewolnictwem w spółdzielniach mieszkaniowych”. Ciesz się więc dotychczasowy niewolniku, bo już niebawem zostaniesz wyzwolony także z działalności kulturalno-oświatowej
i to nie tylko teatralnej. Takiego finału zapewne nie spodziewał się także
wspomniany tu dziennikarz, ale to dobrze, bo zaskakujące zakończenie
to cecha każdego dobrego kryminału.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

„TRZYMAJ FORMĘ”
31 maja 2011 r. (wtorek) w godz. 15.00-19.00 w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie, przy ul. Jeziołowicza 2, odbędzie się

Festyn Rodzinny

współorganizowany z Radą Osiedla „Pieczewo” oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
W programie wiele konkursów umożliwiających wykazanie się sprawnością i kreatywnością – turnieje, zabawy, występy. Będzie
można podziwiać talenty aktorów szkolnego Teatru „Światło i Cień”, pokazy sztuk walki, aerobiku oraz cheerleaderek.
Swoje umiejętności zaprezentuje także młodzież z klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Każdy, kto dba o zdrowie, będzie mógł skorzystać z porad w prozdrowotnych punktach konsultacyjnych.
Zapraszamy i życzymy wspaniałej zabawy!
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WIOSENNY PRZEGLĄD OSIEDLI
NAGÓRKI
Od początku bieżącego roku aż do marca pracę administracji
utrudniała wyjątkowo śnieżna i mroźna zima. Intensywne opady śniegu spowodowały, że firma „Clinex”, która na zlecenie Spółdzielni odśnieżała nasze tereny, musiała posiłkować się wynajęciem ciężkiego
sprzętu oraz zatrudnić dodatkowych pracowników. Do pomocy przy
odśnieżaniu włączyła się też Spółdzielnia, zatrudniając zadłużonych
lokatorów.
W okresie zimy konserwatorzy naszej administracji – zgodnie z
odpowiednimi przepisami – dwukrotnie odśnieżali dachy pawilonów
wielkopowierzchniowych przy ul. Murzynowskiego 18, 20 oraz Orłowicza 4. Po ustąpieniu zimy okazało się, że napraw wymaga bardzo
dużo rynien i rur spustowych na budynkach mieszkalnych, których
dokonali nasi pracownicy. Wykonano także wiele innych prac, np.
ok. 60 sztuk oparć do ławek, zamontowano nowe kosze na śmieci, utwardzono płytkami tereny pod pojemnikami na surowce wtórne.
Oczyszczono także wszystkie wpusty burzowe na terenie osiedla.

W związku z planowanym na ten rok ociepleniem 7 budynków przy ul. Barcza, Spółdzielnia zgodnie z zaleceniem Wydziału

Ochrony Środowiska dokonała montażu ok. 70 sztuk budek lęgowych dla ptaków (wróbli, kawek, jeżyków), które zamontowano
na okolicznych budynkach. Oczyszczono i naprawiono także istniejące już budki lęgowe dla pustułek i sikorek. Obecnie firma „Clinex”
przystąpiła do koszenia traw oraz wymiany piasku w piaskownicach.

Pracownicy zespołu konserwatorów wykonali przegląd urządzeń placów zabaw i obecnie dokonują ich napraw. Najczęstszą
przyczyną uszkodzeń są dewastacje. Uzupełniają także brakujące
listwy w ławkach.
Z inicjatywy Spółdzielczej Rady Osiedla „Nagórki” w dniu
20 kwietnia 2011 r. odbył się wiosenny przegląd terenów osiedla
z udziałem pracowników Administracji Osiedla, Policji, Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz przedstawicieli samorządowej Rady Osiedla „Nagórki”. Wszystkie spostrzeżone uchybienia zostały zaprotokołowane i przekazane do wykonania
właściwym jednostkom.
Piotr Pomorski

JAROTY
Tegoroczna zima nie chciała szybko ustąpić, dlatego wraz
z topnieniem śniegu nadszedł okres intensywnych prac porządkowych na terenach osiedlowych oraz chodnikach należących do Gminy Olsztyn, przyległych do naszych terenów. Taki obowiązek nakłada
na nas ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13
września 1996 r. W ramach zawartych ze Spółdzielnią umów na usługi kompleksowego sprzątania terenów, konserwacji zieleni i odśnieżania, spółki „Asdor”, „Clinex” i firma „K. Kasperowicz” rozpoczęły

prace polegające na zamiataniu z piasku po zimie chodników, uliczek
osiedlowych i zatok postojowych oraz kilkukrotnym wygrabianiu trawników. W marcu wykonywano przycinkę krzewów, usuwając suche
kwiatostany i odrosty przy drzewach. Zgodnie z harmonogramem
w kwietniu br. we wszystkich budynkach przeprowadzona została deratyzacja, polegająca na wymianie trutek w korytarzach piwnicznych
i pomieszczeniach ogólnego użytku. Przystąpiono do porządkowania
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piaskownic i wymiany piasku. Równolegle, pracownicy administracji rozpoczęli naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci na placach
zabaw.
W trosce o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla
12 kwietnia br. odbył się coroczny przegląd terenów spółdzielczych
i gminnych. W tym roku oprócz przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji, Rad Osiedlowych i Administracji w przeglądach uczestniczyli również przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Zakładu
Zieleni Miejskiej. Dwie komisje sprawdzały nie tylko porządek, ale
także stan nawierzchni chodników, ulic, zieleni rosnącej w miejskich
pasach drogowych, oczka wodne, place zabaw, które w maju będą
przedmiotem odrębnego przeglądu. W trakcie obchodu przyjmowano
spostrzeżenia mieszkańców zgłaszających swoje uwagi do przedstawiciela Straży Miejskiej.

nr 5/2011

5

W protokołach z przeglądu zawarto łącznie 36 wniosków dotyczących w większości wymiany części nawierzchni chodników miejskich przy ul. Kanta, Herdera, Wiecherta, Leyka, Pieczewskiej, Malewskiego, naprawy nawierzchni asfaltowych ulic i zatok postojowych
przy ul. Herdera 1, Wiecherta 27 i Kanta 11, wykonania zatok parkingowych przy ul. Janowicza 2, odtworzenia fragmentów pasów zieleni
przy ul. Herdera 2 i 26, oczyszczenia oczka wodnego przy ul. Kanta.
W protokole zaznaczono, że tereny Spółdzielni były uporządkowane. Najwięcej uwag dotyczyło niesprzątniętych terenów zielonych
przy ul. Hanowskiego, Leyka, Malewskiego i Burskiego, należących
do Gminy Olsztyn oraz przy obrzeżach prywatnych posesji.
Barbara Wałecka

PIECZEWO
Po zakończonym okresie zimowym, jak co roku, przystąpiono
do sprzątania i oczyszczania osiedla z różnego rodzaju zanieczyszczeń.
Prace porządkowe na osiedlu wykonywane były w zakresie: oczyszczania chodników, ulic osiedlowych i parkingów z zaległego piasku po zimie, gracowania (oczyszczania chodników z trawy), cięć sanitarnych
drzew i krzewów, usuwania opadłych liści.
Pracownicy po okresie zimowym dokonali wymiany piasku
we wszystkich piaskownicach. Po dokładnym oczyszczeniu piaskownice na osiedlu zostały ponownie napełnione czystym piaskiem. Zgodnie
z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Olsztyn, przeprowadzono kompleksową deratyzację, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie
w korytarzach piwnicznych we wszystkich budynkach mieszkalnych
na osiedlu. Dokonano przeglądów i konserwacji placów zabaw. Uszkodzone, zdewastowane elementy zostały naprawione i wymienione.
Na placu zabaw przy ul. Turkowskiego zaistniała konieczność kompleksowej wymiany zniszczonych (spróchniałych) elementów drewnianych
urządzenia zabawowego ze ślizgiem. Przed okresem lęgowym oczyszczono wszystkie budki lęgowe dla sikorek, w celu umożliwienia ptakom
założenia nowych gniazd. Sikorki są naturalnym wrogiem szkodników
drzew.
Ponadto rozpoczęto realizację planu remontów na 2011 r. w zakresie remontu elewacji budynków przy ul. Gębika 4 i 8.
Jak co roku 11 kwietnia br. został przeprowadzony komisyjny
przegląd osiedla „WIOSNA-2011”. W przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej w Olsztynie, Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów, zarządców nieruchomości, Administracji Osiedla, Rady
Osiedla „Pieczewo” i Straży Miejskiej w Olsztynie.
Pozytywnym przykładem tegorocznego przeglądu jest natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia w zakresie czystości i porządku
na osiedlu, tj.

• oczyszczenie oczka wodnego przy pętli autobusowej, oczyszczanie
terenów leśnych wraz z wycinką zniszczonego drzewostanu za targowiskiem miejskim;
• wywóz nagromadzonych nieczystości wokół obudowy śmietnikowej
należącej do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
• oczyszczenie (gracowanie) chodników miejskich z zarośniętej trawy;
• uporządkowanie terenów zielonych po awariach wodociągowych
przy ul. Żurawskiego 4, Jeziołowicza 23, Wilczyńskiego;
• oczyszczenie zieleni w pasach drogowych ze starych liści.
Ponadto komisja zwróciła uwagę na brak miejsc postojowych.
W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej funkcji, ponieważ są rozjeżdżone przez parkujące samochody. Istnieje możliwość
utworzenia tam dodatkowych miejsc postojowych (Świtycz-Widackiej
14, Żurawskiego 10, 18, 21, Turkowskiego 9, Sikiryckiego 12). Zwrócono szczególną uwagę na zły stan nawierzchni ulicy i zatoki postojowej
w okolicy przychodni przy ul. Świtycz-Widackiej. Ponadto w wielu miejscach na osiedlu zatoki postojowe po opadach deszczu zalane są wodą
o znacznej głębokości, ich nawierzchnia jest w bardzo złym stanie – wymaga remontu i odwodnienia – do wykonania przez MZDiM.

Komisja zwróciła szczególną uwagę na zły stan techniczny chodników miejskich na osiedlu. Niektóre z nich wymagają natychmiastowej naprawy lub przełożenia (ul. Gębika od nr 1 do nr 13 oraz od nr 2
do nr 28). W nawierzchni chodników występują zapadnięte oraz wystające płytki, co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z nich.
Ponadto okoliczne tereny leśne wokół osiedla Pieczewo wymagają natychmiastowego oczyszczenia. Komisja proponuje zwiększenie częstotliwości oczyszczania tych terenów. Wnioski, propozycje
i zastrzeżenia z przeprowadzonego przeglądu zostały ujęte w protokole z przeglądu i przesłane do realizacji zgodnie z kompetencjami.
W celu pełniejszej dokumentacji zostały wykonane zdjęcia z przeproKrystyna Walacik
wadzonego przeglądu. 			
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DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

6 kwietnia 2011 r. Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie przywitało wyjątkowych gości. Szóstoklasiści ze Szkół
Podstawowych Nr 30 i 34 zasiedli w gimnazjalnych ławkach, uczestnicząc w zajęciach przygotowanych właśnie dla nich.

Bezbłędnie rozwiązywali ortograficzne łamigłówki, niezwykle
podchwytliwe matematyczne zadania oraz językowe pułapki. Nawet najtrudniejsze pytania okazały się dla nich pestką! Odkrywali
fascynujący świat doświadczeń fizycznych i chemicznych – to niezwykle pilni i aktywni uczniowie! Gromkimi brawami dziękowali aktorom Teatru „Światło i Cień”, a na zajęciach wychowania fizycznego
wykazali się niebywałą sprawnością. Odwiedzili gabinet pedagogów
szkolnych, psychologa i pielęgniarki. Uczniowie klas I i II naszego
gimnazjum wspaniale pełnili rolę gospodarzy – z dumą oprowadzali
gości po szkole, która ma wiele do zaoferowania. Roześmiane buzie świadczyły o tym, że szóstoklasiści dobrze czuli się w naszych
murach. Z przyjemnością przywitamy ich jeszcze raz – we wrześniu
– już w charakterze gimnazjalistów!
O godzinie 18.00 mieliśmy zaszczyt gościć Rodziców szóstoklasistów. Dyrektor Izabela Kraszewska- Szmidt przedstawiła zgromadzonym bogatą ofertę naszego gimnazjum i wyczerpująco odpowiadała na zadawane pytania. 
Anna Fabisiak

Ekologiczne Nagórki

„Zdrowe Duszki” to grupa starszaków z Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Olsztynie na Nagórkach. W tym roku przedszkolaki
podjęły się bardzo ważnego i prestiżowego wyzwania, jakim było zdobycie po raz drugi międzynarodowego certyfikatu „Zielona
Flaga”. Przyznawany jest on za działania na rzecz ekologii polegające na oszczędzaniu energii, promowaniu zdrowej żywności
i ochronie bioróżnorodności. Głównym tematem edukacji ekologicznej była energia. Dzieci uczyły się, jak ją oszczędzać oraz promować odnawialne jej źródła. Do naszych działań staramy się włączać środowisko lokalne.
Podczas gdy maluchy odwiedziły serwis AGD znajdujący się
na Nagórkach, gdzie dowiedziały się o najczęstszych przyczynach
uszkodzeń urządzeń elektrycznych, starszaki poszły na ekowycieczkę do elektronicznego marketu. Dzięki uprzejmości i dużemu
zaangażowaniu pracowników dzieci poznały odpowiedzi na pytania:
gdzie oddać zużyty sprzęt i gdzie szukać znaków jakości energetycznej na urządzeniach znajdujących się w sklepie. Pracownicy
pokazali dzieciom różne rodzaje żarówek i wyjaśnili, które są najbardziej energooszczędne. Na koniec starszaki udały się na zaplecze,
by obejrzeć wielki kontener przeznaczony do zbiórki zużytych i zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W marcu przedszkolaki przemaszerowały ulicami Nagórek,
by przekazać mieszkańcom osiedla kilka rad dotyczących oszczędzania energii. Na tę okazję dzieci przygotowały transparenty i ulotki, które były rozdawane podczas marszu. Do edukacji ekologicznej
włączyło się jedno z sąsiednich przedszkoli – Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoła Podstawowa
Nr 34. Wspólnie został zorganizowany konkurs plastyczny na plakat
pt. „Oszczędzamy Energię”, który zapewnił dobrą zabawę dzieciom
i ich rodzicom. Podczas wręczenia nagród przedszkolaki oraz ucz-

niowie zaprezentowali trzy przedstawienia z ogólnopolskiego programu „Klimatolubne Przedszkolaki”.
Katarzyna Kobusińska
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Pełnia wiosny, a zapowiada się i trochę lata
Wiosną i latem musimy liczyć się z wielorakimi zagrożeniami – burze,
wichury, a nawet huragany, więc czas na bardziej przyziemne ostrzeżenie. Zawsze, kiedy zbiera się na deszcz lub burzę, najpierw zaczyna wiać,
a potem porywy wiatru zwiększają się, więc nie czekajmy na ostrzeżenia
i komunikaty, bo to oczywiste dla naszego i innych bezpieczeństwa, że trzeba się przed skutkami wichur i deszczu zabezpieczyć!
Kiedy nadciąga burza upewnijmy się, że wszystko zabezpieczyliśmy
i odpowiednio przygotowaliśmy, aby zwyczajnie i po prostu czegoś nam
nie porwało z balkonu, nie zalało i nie podtopiło, a ewentualne łamiące się
gałęzie czy też całe drzewa nie przygniotły samochodu. Na tę okoliczność
sprawdźmy i uzupełniajmy sukcesywnie w podstawowe środki podręczną
samochodową i domową apteczkę pierwszej pomocy.
Jeśli nadejdą upały, uważajmy na przegrzania, udary słoneczne i
podobne zagrożenia, o których już wiele pisałem, ale tak zwyczajnie i logicznie zapobiegajmy im, pamiętając o piciu dużych ilości płynów (zwykłej
przegotowanej chłodnej wody). Nie narażajmy się na urazy termiczne zbyt
długim przebywaniem na słońcu bez zabezpieczenia. Przypomnijmy sobie
zasady udzielania pierwszej pomocy w takich sytuacjach, nie zapominając
o starszych i chorych, którym w takich warunkach bywa bardzo ciężko!
Może być ciepło i burzowo, przypomnijmy sobie więc o bezpieczeństwie w czasie wypraw nad wodę, na wycieczki i spacery, na ryby, grzyby
i podczas kąpieli. Bądźmy wyczuleni: woda – nawet pozornie spokojna –
może być niebezpieczna. Mimo pozornego upału mogą występować zimne
prądy i wiry. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz
lekceważenia obowiązujących przepisów.
Znamy przepisy i zasady, ale jako ludzie dorośli powinniśmy wykazać się odrobiną wyobraźni i umiejętnością przewidywania. Pamiętajmy o
naszych dzieciach. W tym miejscu nasuwa się tak oklepane i retoryczne
niemal pytanie: „CZY WIESZ, GDZIE TERAZ JEST I CO ROBI TWOJE
DZIECKO?” – jest ono stale aktualne, a świadome jego rozumienie może
zapobiec wielu tragediom!
Wiosna i lato sprzyjają kontaktom z przyrodą. Pisałem wiele o wszelkich zagrożeniach tego okresu, a teraz tylko przypomnę: uważajmy na żmije
i kleszcze, trujące rośliny i grzyby, przy grillowaniu i biwakowaniu nie zapominajmy o sprawach bezpieczeństwa pożarowego, a także o zabezpieczeniu sprzętu pływającego. Stosujmy właściwe ubiory, dostosowane do zadań
i celów wypraw i atrakcji wiosennego wypoczynku.
Wiosna to także okres intensywnych prac na działce. Dobrze, że
kwiecień był ciepły, więc wiosenne porządkowanie, spalanie śmieci, opryski
i inne działania przeciwko szkodnikom i chorobom grzybowym mamy już
zapewne poza sobą i dobrze – bo palenie ognia na działkach dozwolone
jest od 1 października do 30 kwietnia.
Nie wyrzucajmy na działce odpadów, śmieci i innych przedmiotów,
które nie nadają się na kompost, nie zakopujmy ich, nie śmiećmy. Śmieci
zapakowane w worki wywoźmy do śmietnika poza działkę!

Opryski (opylenia) i zwalczanie szkodników i chorób: wykonujmy
zgodnie z zasadami (kalendarzami) ochrony roślin, a prewencyjnie właśnie
wiosną, potem przez cały sezon i jesienią.
Stosując chemiczną ochronę roślin należy:
–– powiadamiać o tym sąsiadów, stosować środki o niskiej toksyczności
i krótkim okresie karencji;
–– ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji środka chemicznej
ochrony roślin, stosować odzież ochronną;
–– opryski wykonywać rano i wieczorem, nigdy podczas wiatru;
–– w czasie przygotowywania i stosowania środków chemicznej ochrony
roślin należy zachowywać szczególną ostrożność, chronić twarz, ręce
i oczy, nie wolno jeść, pić i palić papierosów, a także dotykać rękami
twarzy. Przed zabiegiem nigdy nie należy smarować twarzy ani rąk tłustymi kremami (ułatwiają one przenikanie wielu substancji trujących do
organizmu);
–– nigdy nie dopuszczać, aby prace te wykonywały kobiety w ciąży czy dzieci, nie powinny one też przebywać w czasie i tuż po opryskach na działce;
–– w czasie oprysków należy zabezpieczyć studnie i baseniki, piaskownice,
grille itp.;
–– przygotowaną ciecz roboczą starać się zużyć jednorazowo, pozostałość,
tak jak i wodę po myciu naczyń i opryskiwacza zlać np. na kompost lub
do dołu;
–– opryskiwacze, preparaty, środki ochronne powinny być zabezpieczone
przed dostępem dzieci, resztki należy spalić lub wywieźć na śmietnik
poza działkę.
W razie skażenia się środkami trującymi zawartymi w preparatach
ochrony roślin mogą wystąpić następujące objawy:
–– pieczenie oczu, gardła, nosa i krtani – kaszel, kichanie, łzawienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia;
–– zaczerwienienie oczu, skóry, swędzenie, pieczenie, wysypka;
–– złe samopoczucie, duszności, ślinotok, mdłości i ból głowy.
Pierwsza pomoc:
–– zdjąć ubranie robocze, w którym dokonywano oprysków, poszkodowanego odizolować od środków i atmosfery skażonej, umyć mu ręce i twarz
wodą z mydłem;
–– w razie potrzeby wywołać wymioty – nic nie podawać, szybko dostarczyć
poszkodowanego do lekarza wraz z ulotką, opakowaniem czy resztką
preparatu, który spowodował zatrucie.
Na zakończenie – warto także przypomnieć sobie trzy „magiczne” numery alarmowe: Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999 i Straż Pożarna
– 998, a dodatkowo czwarty komórkowy alarmowo-ratunkowy – 112. 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: 20 czerwca 2011 r. – pełni Ewa Lewczuk

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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Jaroty ∙

nr 5/2011
Migawka z życia świetlicy

13 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 25 im. H. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie został przeprowadzony międzyświetlicowy Turniej Zdrowotny. Udział w zawodach wzięli uczniowie ze świetlic: SP 2, SP 25, SP 33 oraz SP 34.
Dzieci wykazały wielkie zaangażowanie podczas poszczególnych konkurencji.

Na dobry początek przeprowadzono wspólną zabawę integracyjną. Każda z drużyn musiała wymyślić swój własny okrzyk i gest, który
miała prezentować po każdej wygranej przez siebie konkurencji. A były to m. in.: ,,Czarodziejski worek” – podczas której dzieci musiały rozpoznać po dotyku przedmioty służące do pielęgnacji zdrowia; ,,Czego nie powinniśmy jeść w nadmiarze” – w tej konkurencji dzieci wykazywały się zręcznością, bowiem musiały strącić piłeczkami butelki ze zdjęciem ,,niezdrowej” żywności - nie mogły przy tym trafić w butelkę ze
,,zdrową” żywnością. Był również quiz, podczas którego oprócz wiadomości, trzeba było wykazać się też refleksem. Z wielkim entuzjazmem
pokonywały także trasę przeszkód trzymając łyżkę z jajkiem. Przy gromkim śmiechu próbowały jak najszybciej ubierać swojego kolegę (koleżankę) w zimowe ubrania z zawiązanymi oczami.
Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników, nagrodzenie wszystkich uczestników dyplomami i upominkami. Dodatkowo każdy
otrzymał Certyfikat Znawcy Zdrowego Stylu Życia. 
Renata Żukowska i Agnieszka Gromelska

Sukces wart naśladowania
ul. Turowskiego 3
www.zso4olsztyn.pl

Gimnazjum Nr 8
Proponujemy:
• naukę w klasach ogólnodostępnych z językiem
angielskim i niemieckim
• naukę w klasach sportowych (piłka siatkowa dziewcząt
i chłopców) z możliwością kontynuacji w VIII Liceum
Ogólnokształcącym
• udział w realizacji wielu projektów unijnych
• rozwijanie zainteresowań poprzez uczestniczenie
w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

VIII Liceum Ogólnokształcące
Uczennice klasy IIa Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF – Inga
Balbuza i Julia Dominik uczestniczyły w II Turnieju Tańca Nowoczesnego w Lipnie. Dziewczynki tańczą solo i w formacji Figo
w Szkole Tańca i Wdzieku Przemienieccy.
Na turnieju w Lipnie Inga Balbuza zajęła II miejsce, a Julia
Dominik dostała się do półfinałowej 10. Osiągnięcie to jest bardzo duże, gdyż był to pierwszy występ naszych uczestniczek
solo, a konkurencja była duża, bo w turnieju brało udział aż 47
dziewczynek.
Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.
Dyrektor SP 33

Proponujemy:
• naukę w klasie sportowej (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców) z rozszerzonym programem nauczania
• naukę w klasie z rozszerzonym programem z przedmiotów
humanistycznych
• rozwijanie zainteresowań poprzez uczestniczenie w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

Rodzice i Uczniowie, poznajcie naszą szkołę

CZEKAMY NA WAS

