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Pierwsza uroczystość wręczenia odznaki
„Chorąży Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”
W dniu 4 listopada br., na tydzień przed Narodowym Świętem Niepodległości, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Olsztynie przy ul. Krasickiego 2, doszło do pierwszego w historii naszej Spółdzielni niecodziennego wydarzenia. Otóż 145 osób,
spośród 282 dotychczas odznaczonych, przybyło do auli szkolnej odebrać z rąk członków Rady Nadzorczej odznaczenie „Chorąży
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”.

dokończenie na str. 3

Przemówmy ludzkim głosem
Końcówka lata i początek jesieni były piękne jak rzadko. Niestety w naszej szerokości geograficznej ma to charakter przejściowy i zanim powtórzą się przynajmniej kilkunastostopniowe temperatury powietrza i słońce zacznie przygrzewać, czeka nas
parę miesięcy szarugi i mrozów.
Dzikie zwierzęta natura przystosowała do tych cyklicznych zmian
pogody, a pomimo tego zima to i tak dla nich raczej okres niedojadania.
Jak na przednówku. Gorzej ze zwierzętami udomowionymi, które przed
tysiącami lat ludzie przygarnęli do swojego ogniska. Te bez kontynuacji
opieki ludzkiej w zimie mają się marnie, a ponieważ pies i kot mleka nie
dają, więc w ciepłej oborze nie są mile widziane. Dla wielu z nich pozostaje tylko płacz i zgrzytanie zębów. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, niech
w noc wigilijną, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem, nastawi dobrze
ucha, a usłyszy niechybnie ten lament. Bo czasem, gdy lodowaty wiatr
przeszywa do kości, to wcale nie ma pewności, czy to wycie wiatru, czy
też zawodzenie przemarzniętego psa?
Można jednak przedłużyć ten czar wigilijny przynajmniej na okres
zimy i zacząć mówić po ludzku o zwierzętach. Apelują o to społecznicy,
wśród których poczesne miejsce zajmuje Pani Teresa Abramska, szefowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, przypominają się pracownicy Schroniska dla Zwierząt z Panią dyrektor Anną Barańską na czele.
Zróbmy więc coś po ludzku dla zwierząt, bacząc by nam mowy ludzkiej
nie odjęło, gdyby się okazało, że jest nam niepotrzebna.
Pamiętajmy przy tym, że ludziom, zwłaszcza bezdomnym, zima
nie mniej daje się we znaki. Nieśmy więc pomoc wszystkim potrzebu-

jącym, niezależnie od przynależności gatunkowej. Z ludźmi też można
rozmawiać po ludzku.
A oto adresy instytucji, które statutowo trudnią się niesieniem pomocy potrzebującym:
Caritas Polska
Olsztyn, ul. Grunwaldzka 45
godziny kontaktu: 8.00 – 16.00
tel. 89 523 64 02
Schronisko dla Bezdomnych
Olsztyn, ul. Towarowa 18
godziny kontaktu: całodobowo
tel. 89 521 04 49 lub 89 534 04 14 w. 449

Schronisko dla Zwierząt
Olsztyn, ul. Turystyczna 2
godziny kontaktu: 9.00 – 15.00
(soboty 10.00 – 14.00)
tel. 89 526 82 15

Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oraz wszystkim
mieszkającym w pobliżu naszych Administracji Osiedli od zaraz do końca marca umożliwiamy dostarczenie tam niepsującej się żywności,
odzieży, koców, kołder itp. Spółdzielnia własnym transportem dostarczy
dary pod właściwe adresy, jeżeli przekazane zostaną w godzinach pracy
do Administracji Osiedlowych.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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„Halloween’owe wariacje”

27 października br. w Klubie „Akant” odbyła się zabawa „Halloween’owe wariacje z dynią”. Rozstrzygnięto konkurs na najładniejsze i najciekawsze przebranie. Dzieci robiły lampiony z dyni oraz gotowały zupę według podanego przepisu. Składniki: 500 g surowej
dyni, 2 ziemniaki, mała cebula pokrojona w kostkę, posiekany ząbek czosnku, 1 litr rosołu lub wywaru z warzyw, łyżeczka przyprawy curry
(albo według uznania), sól, pieprz, 4 łyżki oliwy. Sposób przyrządzenia: Na oliwie zeszklić cebulę i czosnek. Dodać dynię i ziemniaki pokrojone w kostkę. Lekko obsmażyć. Dodać curry, wymieszać. Po 5 minutach wlać wywar i gotować, aż dynia i ziemniaki będą miękkie. Potem
całość zmiksować i przyprawić. Było smacznie i zabawnie.
Z tej okazji w Klubie „Na Górce” odbył się konkurs plastyczny „Halloween’owe dynie”. Dzieci wykonały prace w technice wycinanek.
Najciekawsze z nich zostały nagrodzone i wyeksponowane w „Galerii Korytarzowej” Klubu.

„Przedszkolaki Mają Głos”
20 października br. w Klubie „Akant” odbyła się V edycja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Przedszkolaki Mają Głos”. Jak
zwykle w jury zasiadły „Kaczki z Nowej Paczki”, czyli Andrzej Brzozowski i Mirosław Łoszewski oraz Joanna Przewłocka – jako
przedstawiciel klubów.

W festiwalu udział wzięło 9 przedszkoli z osiedli Pieczewo, Jaroty i Nagórki – łącznie 196 dzieci. Z roku na rok konkurencja jest coraz
większa, więc jury nie miało łatwego zadania. I miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 32 z utworem „Do, re, mi, fa, sol” pod opieką
Renaty Chylińskiej, II miejsce – Przedszkole Miejskie nr 31 z utworem „Cenna Niespodzianka” pod opieką Katarzyny Kobusińskiej,
III miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Nutka” z utworem „Umiem ja, umiesz ty” pod opieką Kingi Gawlik – Konarzewskiej i Beaty
Borowskiej. Impreza przebiegała w miłej i pełnej rywalizacji atmosferze.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie 1-, 2-, 3-pokojowe. Tel. 785 809 893.
Kupię kawalerkę o pow. 25–30 m2. Tel. 513 821 950.
Kupię mieszkanie o pow. ok. 55 m2, bez pośredników.
Tel. 606 792 853.
Zamienię M-5 spółdzielczo-własnościowe o pow. 72,8 m2, parter/10, na Nagórkach – na dwa mniejsze (możliwe inne opcje),
korzystna lokalizacja. Tel. 89 542 66 96.

Sprzedam M-4 o pow. 59,50 m2 na Pieczewie, I piętro, środkowe,
mały balkon, do remontu. Tel. 605 829 700.
Sprzedam M-4 o pow. 60,40 m2 na Nagórkach, przy ul. Murzynowskiego, III piętro. Tel. 660 263 763.
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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Pomysł promowania wywieszania flag narodowych z okazji
świąt państwowych zrodził się wśród działaczy samorządowych naszej Spółdzielni. W październikowym numerze miesięcznika „Jaroty”
z roku 2008 poinformowaliśmy o możliwości nieodpłatnego otrzymania flagi w zamian za zobowiązanie się wywieszania jej w trakcie
świąt państwowych. Akcja rozwijała się wprawdzie bez widocznego
rozmachu, ale z czasem zaczęła nabierać rumieńców. Postanowiliśmy więc uhonorować to zacne grono spółdzielców oraz innych
mieszkańców naszych zasobów mieszkaniowych poprzez ustanowienie na ich rzecz specjalnego odznaczenia. Drogę do tego otwarła nam uchwała XXXXV Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia
7 maja 2010 r., dzięki której w § 5 ust. 4 pkt. 2 w Statucie SM „Jaroty”
umieszczony został następujący zapis:
„Członkowi lub osobom niebędącym członkami, zamieszkującym w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, przyznaje się tytuł
„Chorążego Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie” po trwającym minimum rok okresie wywieszania flagi narodowej uzyskanej
nieodpłatnie od Spółdzielni na podstawie i na warunkach umowy
użyczenia zawartej w tej sprawie ze Spółdzielnią. Tytuł „Chorążego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie” przyznaje Walne
Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.”
Spotkanie rozpoczęto wysłuchaniem Hymnu, a następnie krótkiego wprowadzenia do tej uroczystości Prezesa Zarządu, który odznaczonych określił mianem Członków Korpusu Chorążych, czyli ludzi
mających do wykonania szczególne zadanie, a w tym przypadku polega ono na krzewieniu idei patriotyzmu. Pójście między mieszkańców z tą ideą, manifestowaną przez wywieszaną flagę, jest potrzebne
jak zaznaczył Prezes, gdyż ciągle aktualne są słowa „Mazurka Dąbrowskiego” – „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”.

Ojczyzna zdobywana w boju lub w codziennym poświęceniu
jest zdecydowanie bardziej ceniona od tej, która istnieje jakby obok
nas i bez żadnego starania z naszej strony. Bardzo trafnie przedstawił to Marian Hemar w wierszu pt. „Modlitwa” (fragmenty):

Następnie przystąpiono do części artystycznej w wykonaniu
Pana Cezarego Ilczyny, aktora Teatru im. Stefana Jaracza. Były
to momenty pełne wzruszeń za sprawą wybranych do prezentacji
wierszy: Hemara, Mickiewicza, Lechonia, Szymborskiej i Herberta.
Ojczyzna nasza zdobywana była bowiem wielokrotnie poprzez liczne ofiary najwartościowszych synów naszego Narodu. Odnajdujemy
to np. w „Mazurku Dąbrowskiego”:

Na zakończenie głos zabrał jeden z członków Korpusu Chorążych, Pan Profesor Jan Kaczyński (profesor polonistyki i historii literatury). Odwołując się do Norwida przypomniał, iż „Ojczyzna
to wielki zbiorowy obowiązek” i będąc obdarowywani specjalnymi
odznakami możemy odczuwać pewną niezręczność, iż nagradzani
jesteśmy za to, co jest tym obowiązkiem. Przyjmował jednak tę uroczystość z satysfakcją, gdyż w podniosłej atmosferze dokonano dekoracji tylu współmieszkańców i podziękował organizatorom za troskę o podtrzymywanie idei patriotyzmu.
Spotkanie zakończono przy herbacie i słodyczach, co wielu
osobom dało okazję do podzielenia się swoimi refleksjami z bardziej
lub mniej sobie znanymi osobami, będącymi jednak członkami tego
samego Korpusu.

Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy
i w coraz mniej popularnym wierszu dla dzieci Władysława Bełzy pt.
„Kto ty jesteś? Polak mały”:
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.

Nie sprowadzaj nas cudem na Ojczyzny łono,
Ni przyjaźnią angielską, ni łaską anielską.
Jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską,
Nie wracaj darowanej. Przywróć zasłużoną.
Nasza to wielka wina, żeśmy z Twoich cudów
Nic się nie nauczyli. Na łaski bezbrzeżne
Liczyliśmy, tak pewni, jakby nam należne,
Aby nas wyręczały z Jej należnych trudów.
Za bardzośmy Ojczyznę kochali świętami.
Za bardzośmy wierzyli, że zawsze nad Wisłą
Cud będzie czekał na nas i gromy wytrysną
Z niebieskiej maginockiej linii ponad nami.
I co dzień szliśmy w pobok Niej – tak jak przechodzień
Mija drzewo, a Boga w drzewie nie pamięta.
A Ojczyzna codziennie przecież była święta,
A Ona właśnie była tym cudem na co dzień.
W oczach odznaczonych widać było wzruszenie i wdzięczność
za dostrzeżenie ich starań, a przy tym sama odznaka rzeczywiście prezentowała się na ich piersiach bardzo atrakcyjnie, co jest niewątpliwie
zasługą autora projektu, artysty plastyka Pana Piotra Obarka, mieszkającego w naszych zasobach mieszkaniowych na Nagórkach.

dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Podsumowanie osiedlo
„Balkony w kw

Na naszych osiedlach zakończyły się tegoroczne edycje konkursu „B
gólnych Rad Osiedli. Do ich zadań należało wyłonienie tych balkonów, kt
estetyką zagospodarowania. Urok pięknych roślin w codziennym życiu czło
członkowie komisji osiedlowych wyróżnili i nagrodzili.

JAROTY

Ogródek Krystyny Zahorskiej, ul. Orłowicza

Balkon Ewy Gawrzyalskiej, ul. Wańkowicza

PIECZ

W bieżącym roku osiedle Jaroty obchodziło XV jubileuszową edycję konkursu „Balkony
w kwiatach”. Komisja konkursowa w składzie:
Halina Kozińska – przewodnicząca oraz członkowie: Maria Chmielewska, Maria Ciołkowska,
Irena Hajdamowicz, Zbigniew Tomaszewicz,
Danuta Burdyńska, Jadwiga Szwonder w okresie lipiec – sierpień dokonała przeglądu wszystkich balkonów i ogródków na naszym osiedlu.
Z wykonanych około 200 zdjęć po wstępnej weryfikacji ocenie końcowej poddano kilkadziesiąt
balkonów i ogródków, z których wyłoniono 13 laureatów. Zwycięzcami zostali: Alicja Czaplewska
z ul. Mroza, Marianna i Elżbieta Gustawskie
z ul. Boenigka, Alina i Andrzej Pazurkiewiczowie
z ul. Janowicza, Ewa Roszko z ul. Malewskiego,
Zofia i Adam Faltynowscy z ul. Malewskiego,
Barbara i Władysław Krawczun z ul. Jaroszyka, Grażyna i Jan Truszczyńscy z ul. Burskiego,
Irena i Roman Jędrzejewscy z ul. Boenigka, Ryszard Bogacki z ul. Wilczyńskiego, Halina i Józef Pacewiczowie z ul. Herdera, Krystyna i Józef
Tomasiakowie z ul. Herdera, Wiesława i Aleksander Mróz z ul. Leyka.
19 września br. na uroczystym spotkaniu
w Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ul. Leyka 17,
przewodniczący Rady Osiedla Jerzy Krasowski
pogratulował zwycięzcom. Jubileuszowe puchary
wręczali wiceprezesi SM „Jaroty” – Jolanta Piotrowicz i Piotr Wałecki.
Irena Hajdamowicz

Na osiedlu Piecze
w kwiatach” został rozstr
nasty. Spośród wielu pię
nów komisja konkursowa
Prawdzik – przewodniczą
lina Wysocka-Borejszo,
Wierzbowicz, Tomasz W
sław Mazur wyłoniła 10 n
nistracji Osiedla „Pieczew
11, 10 października br. u
grody ich właścicielom, a
z ul. Krasickiego, Cecylia
wie z ul. Krasickiego, Rom
Teresa i Czesław Okoń
Okonowicz z ul. Wacho
Szczepkowscy z ul. Stra
z ul. Stramkowskiej, Jadw
wiczowie z ul. Jeziołowi
ska z ul. Jeziołowicza
Freitag z ul. Żurawskiego
reatom dokonali wicepre
ni Mieszkaniowej „Jaroty
i Piotr Wałecki oraz prze
la „Pieczewo” Halina Mik

H

NAGÓ

To już IX edycja konk
kon i ogródek przydomow
jest Rada Osiedla „Nagór
pracowała w składzie: Ro

Balkon Alicji Czaplewskiej, ul. Mroza

Laureatom tegorocznej edycji serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
nem i wspaniałą kolorystyką cieszyły oczy nas wszystkich. Jednocześnie
edycji konkursu „Balkony w kwiatach” oraz informujemy, że zdjęcia nagro
stronie internetowej: www.smjaroty.pl

Ogródek i balkon Aliny i Andrzeja Pazurkiewiczów, ul. Janowicza

Podczas uroczystych spotkań Rad Osiedlowych „Jarot”, „Pieczewa” i „Nagórek” z Laureatami osiedlo
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owych edycji konkursu
wiatach ’2011”

Balkony w kwiatach”, nad którymi pieczę sprawowali członkowie poszczetóre przyciągały wzrok i urzekały swą kolorystyką, różnorodnością roślin,
owieka potrafi dostrzec niemal każdy, a tych, którzy się do tego przyczynili,

ZEWO

ewo konkurs „Balkony
rzygnięty już po raz dwuęknych ogródków i balkoa w składzie: Jarosław
ący oraz członkowie: Ha, Irena Zaborowska, Jan
Wysocki-Borejszo, Mironajładniejszych. W Admiwo”, przy ul. Jeziołowicza
uroczyście wręczono nabyli to: Mirosława Frycz
a i Janusz Odrakiewiczoman Mańko z ul. Gębika,
ńscy z ul. Gębika, Józef
owskiego, Jadwiga i Jan
amkowskiej, Jerzy Czywil
wiga i Ryszard Dudkieicza, Urszula Gołębioworaz Teresa i Bernard
o. Wręczenia nagród lauezesi Zarządu Spółdziely” – Jolanta Piotrowicz
ewodnicząca Rady Osiedkulska.

Halina Wysocka-Borejszo

ÓRKI

kursu na najładniejszy balwy, którego organizatorem
rki”. Komisja konkursowa
oman Szostek – przewod-

niczący Rady Osiedla „Nagórki”, Krystyna Pułym
– przewodnicząca komisji kultury oraz członkowie:
Zofia Wysokińska, Mariola Witkowska, Danuta
Lech, Hanna Szostek i Mieczysława Żulewska,
dokonała przeglądu osiedla, oceniając dobór kwiatów i systematyczność ich pielęgnacji oraz ogólny
efekt względem całego otoczenia.
W toku przeprowadzonego przeglądu wyłoniono 17 osób, które zostały nagrodzone drobnymi
upominkami za trud i wysiłek włożony w upiększanie naszego osiedla.
Wśród laureatów znaleźli się: Barbara Teodorowicz z ul. Barcza, Anna Harań z ul. Wańkowicza, Halina Piotrowicz z ul. Orłowicza, Danuta
Ruchlewicz z ul. Orłowicza, Krystyna Zahorska
z ul. Orłowicza, Tadeusz Krysztofiak z ul. Orłowicza, Mariola Witkowska z ul. Murzynowskiego,
Janina Wach z ul. Orłowicza, Anastazja Nowak
z ul. Orłowicza, Ewa Gawrzyalska z ul. Wańkowicza, Zdzisław Wolski z ul. Wańkowicza, Maria
Tyryłło z ul. Murzynowskiego, Halina Guzowska z ul. Murzynowskiego, Halina Uścinowicz
z ul. Barcza, Maria Nowak z ul. Barcza, Katarzyna Tomaszewska-Orłowska z ul. Barcza i Czesława Ratajczak z ul. Barcza.
Uroczyste spotkanie z wyróżnionymi osobami
odbyło się 3 października br. podczas posiedzenia
Rady Osiedla „Nagórki”. Wręczenia nagród dokonał wiceprezes Piotr Wałecki, przewodniczący
Rady Osiedla Roman Szostek oraz przewodnicząca komisji kultury Krystyna Pułym.

Balkon Urszuli Gołębiowskiej, ul. Jeziołowicza

Balkon Mirosławy Frycz, ul. Krasickiego

Roman Szostek

ogromny trud włożony w pielęgnację roślin kwiatowych, które swym pięke zachęcamy mieszkańców naszych osiedli do udziału w przyszłorocznej
odzonych balkonów i ogródków przydomowych można oglądać na naszej

owych edycji konkursu „Balkony w kwiatach ‘2011” wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy

Ogródek Teresy i Czesława Okońskich, ul. Gębika

Ogródek Barbary i Władysława Krawczun, ul. Jaroszyka
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Samochodowy Rajd Rodzinny ‘2011

W dniu 8 października br. odbył się kolejny, już trzynasty, Samochodowy Rajd Rodzinny. Na starcie stanęły 22 samochody
wraz z pilotami oraz goście, czyli uczniowie szkół podstawowych, wskazani przez pedagogów szkolnych.

Każdy samochód został oznakowany, wyposażony w wodę
do picia i o godzinie 9.00 kolumna aut prowadzona przez radiowozy Policji ruszyła na miejsce startu, który w tym roku usytuowany
został na parkingu przy stadionie Warmii (ul. Sybiraków) – i od tego
miejsca rozpoczyna się trzyetapowa wyprawa turystyczna. W czasie
pokonywania pierwszego etapu goście, czyli uczniowie, musieli rozwiązać cztery rebusy. W drugim etapie należało rozwiązać kilka równań, a w trzecim poprawnie nazwać znaki drogowe. Cała kawalkada
w oznaczonym czasie zameldowała się w Lidzbarku Warmińskim,
gdzie stały przewodnik rajdowy ks. Romuald Zapadka wraz z miejscowym proboszczem oprowadzili uczestników rajdu po kościele
pw. Apostołów św. Piotra i Pawła. Kolejnymi atrakcjami były zawody

sportowe i spacer do nowego, niezwykle ciekawego obiektu, jakim
jest Hotel Krasicki. Wizyta przedłużyła się z racji zainteresowania
zwiedzających i niezwykle barwnym i interesującym opowieściom
przewodniczki Aleksandry Góreckiej-Ostrowskiej. Około godziny
17.00 wszyscy zawodnicy i opiekunowie wrócili do Szkoły Podstawowej nr 34, gdzie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami oraz medale.
Po obliczeniu zdobytych punktów pierwsze miejsce zajęła załoga nr 2
– kierowca Krzysztof Chmielewski, pilot Maria Chmielewska oraz
dzieci: Bartłomiej Chmielewski i Karolina Chmielewska. Drugie
miejsce zajęła załoga nr 3 – kierowca Anna Grott, trzecie miejsce
zajęły załogi numer: 8 – kierowca Edmund Januszewicz, 17 – Jan
Majek i 20 – z kierowcą Markiem Wąsikiem.

Organizatorzy – Rada Osiedla „Jaroty” składa podziękowania sponsorom: CHŁODNI OLSZTYN, LA PUERTA – SZKOLE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO, DYREKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ORAZ KIEROWNICTWU HOTELU
KRASICKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY POLICJI DROGOWEJ ZA WSPANIAŁĄ WSPÓŁPRACĘ PODCZAS PRZEPROWADZANIA KOLUMNY SAMOCHODÓW Z JAROT NA UL. SYBIRAKÓW.
Jerzy Krasowski, Fot. Tomasz Zdankowski
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Jesienne refleksje
Jesień, a zwłaszcza listopad zaczynający się zadumą dnia Wszystkich Świętych, skłania do refleksji. Mnie dodatkowo „nastroiły” sygnały, uwagi
i pytania – wnioski od Państwa – drogich Czytelników mojego okienka Obrony Cywilnej, co bardzo mnie ucieszyło, bo oto zrozumiałem, że jest wielu
Czytelników uważnie od lat czytających artykuły na temat obrony cywilnej,
powszechnej samoobrony i spraw bezpieczeństwa jako takich w szerokim
rozumieniu tego zagadnienia.
A o co generalnie chodzi, czego dotyczyła większość pytań, uwag
i wniosków? O to z reguły, dlaczego co roku powtarzam pewne tematy z zakresu bezpieczeństwa i że są to niemal identyczne sprawy, tyle że podawane
w różnych kontekstach. Jeszcze raz podkreślam, że bardzo mnie to ucieszyło. To co robię od czternastu lat – od października 1997 roku – dociera
do kogoś i jest dostrzegane, budzi refleksje, pytania i uwagi! Owszem – przyznaję, czynię to rozmyślnie, czasami wynika to z zasad, planów i założeń
oraz działań, również cyklicznie powtarzanych, organów nadrzędnych w tej
kwestii: Zarządzania Kryzysowego, Policji, Straży Pożarnej itp.
Przypominam więc i powtarzam na okrągło zasady bezpieczeństwa
pracy, działania, stosowania oprysków i palenia ognisk na działkach. Czynię to czasami i wiosną, i jesienią lub wplatam w inne tematy, a i tak poza
działkowiczami, którzy są świadomi zagrożeń, wielu doświadczonych i sporo
nowych pali ogniska wtedy, gdy nie wolno, spala w ogniskach plastiki i inne
tworzywa sztuczne, zatruwając siebie i innych wyziewami szkodliwej chemii.
Podobnie z uporem maniaka, co roku, przypominam o zasadach
bezpiecznej kąpieli, uporczywie poruszam sprawy bezpieczeństwa dzieci
idących do szkoły, tych uczęszczających do kolejnej już klasy, jak i pierwszaków, a w tym sprawy Internetu, telewizji i narkotyków, troski o zdrowie
psychiczne i fizyczne naszych pociech itp.
Przypominam o sygnałach alarmowania i ostrzegania, podaję numery
telefonów alarmowych i „wołających” o pomoc w różnych sprawach, o zasadach udzielania pierwszej pomocy, ochrony ppoż. i wielu, wielu innych!
Tak jak rokrocznie po lecie następuje jesień, potem mamy zimę i jej
zagrożenia, tak i teraz powtarzają się problemy. Owszem nasuwają się nowe
wnioski, choć w powiązaniu z powtarzanymi cyklicznie uniwersalnymi zasadami, zaleceniami czy nawet zarządzeniami, pozornie powtarzamy cyklicznie to samo, ale nie tak samo i nie dla wszystkich ponownie.
Jest to jednak konieczne, bo „życie biegnie do przodu”, ale problemy
są te same. To my zmieniamy się, a potem „zastępują” nas młodsi i znowu trzeba przypominać, informować i drążyć te same tematy, tak samo lub
w różnych kontekstach i powiązaniach, zmieniając czy rozwijając je lub dodając nowe uwarunkowania, ustosunkowując się do nowych odkryć i osiągnięć
zmieniającej się cywilizacji.
Teraz też przypomnę w paru zdaniach o zagrożeniach jesiennych i ponowię to, gdy jesień „przejdzie” w zimę, aby potem, na przedwiośniu przestrzec działkowców. Wiosną i latem przypomnę zasady bezpiecznego biwakowania, grillowania, a jesienią zbierania grzybów itp.
Tyle byłoby w ramach refleksji, a teraz kolejna kwestia: minęło lato
i było jakie było, już się chyba przyzwyczailiśmy do anomalii klimatyczno-pogodowych i dajemy sobie jakoś radę. Lato czasami było prawie jak jesień,
przeszło niedostrzegalnie w jesienne niby lato i tak oto zbliża się zima, bo tak
też co roku bywa, że po Wszystkich Świętych to już na upały nie ma co liczyć,

DYŻURY

a raczej trzeba spodziewać się zimna, deszczowej lub śnieżnej zawieruchy
i związanych z tym zagrożeń!
Kiedy nadchodzą zawieruchy, a potem śnieżyce i mrozy, wielu z nas
chyba z przyzwyczajenia przystępuje do uszczelniania mieszkań. Pisałem
o tym i ponawiam apel – „nie dajmy się zwariować!”. Mieszkać w warunkach
w miarę komfortowego ciepła – tak, ale z zachowaniem logiki. Nie zaklejajmy wszystkiego licząc na mniejsze opłaty za ogrzewanie. Pamiętajmy
o wentylacji mieszkań! Grzanie gazem czy podgrzewanie zimnej wody też
na gazie – dla oszczędności – daje odwrotny skutek, wilgoć i „ciężkie” powietrze, żyjemy w zanieczyszczonej atmosferze niewentylowanych pomieszczeń – koszty leczenia i odgrzybiania mieszkania przewyższą pozorne
oszczędności!
Listopad może być już początkiem zimy – choć jak to ostatnio bywa
o różnych obliczach. Czy zima będzie mroźna i długa, jakie będą opady śniegu – pytań i niewiadomych wiele, ale zawsze zagrożenia pozostają są te
same. Kiedy przyjdzie mróz często poza ślizgawkami mogą pojawić się groźne pułapki: nieposypane piaskiem śliskie chodniki, schody i jezdnie zagrażające bezpieczeństwu pieszych i kierowców. Jeśli stawy i jeziora zamarzną, lód może być słaby, kruchy i niebezpieczny – bądźmy na to wyczuleni.
Pamiętajmy o przeręblach i tu apel do wędkarzy – co roku zimą giną ludzie
łowiący spod lodu bez zachowania właściwego bezpieczeństwa – giną i inni,
bo pozostawione przeręble są śmiertelnymi pułapkami!
Ostatnio i w czasie zimy – nie zimy, mrozy ustępują pluchom – to też
zagrożenie, odmrożenia i wychłodzenia występują nie tylko przy siarczystych
mrozach, ale właśnie przy wilgotnej, chłodnej i wietrznej pogodzie.
Jakakolwiek by była przed nami zima – bywa piękna – radość dla dzieci i dorosłych, bo sporty zimowe to frajda, ale zagrożenia bywają realne i czasem tragiczne! Przecież widzimy, że żyją wśród nas – nieraz mało widoczni
– bezdomni, bezrobotni, chorzy i zapomniani. Ich losy i zachowania bywają różne, jednak skłaniają do tego, że czasem odwracamy się od nich lub
„nie widzimy” ich. Teraz, późną jesienią i zimą, są oni narażeni szczególnie
– nawet na śmiertelne zagrożenia! Zachowajmy więc choć odrobinę serca
i wrażliwości – jeśli zauważymy leżącego czy śpiącego gdzieś kogoś – nie
odwracajmy się, jeśli nie możemy czy nie chcemy pomóc sami, zawiadommy
służby miejskie czy Policję.
Będzie zimowo czy pluchowato i tak ten czas niesie wiele zagrożeń,
pamiętajmy o pierwszej pomocy: stłuczenia, skręcenia i złamania mogą zdarzyć się każdemu, a pomoc, ta ludzka – prosta: zapytać, co się stało, co boli,
podnieść lub zabezpieczyć, wezwać fachową pomoc lub tylko gdzieś podprowadzić! Czy to tak wiele? Bądźmy sobie życzliwi i wzajemnie pomocni
– to nie boli i nie kosztuje, a tak wiele daje.
Od odpowiedzialnych służb i od nas samych wymagajmy wszelkich
niezbędnych działań. Niech zima i jej uroki będą atrakcją, a zagrożenia minimalne. Przewidujmy, uważajmy i pomagajmy sobie wzajemnie – to nasz
ludzki obowiązek i przywilej. 
Cdn
Starszy Inspektor OC Marek Krysiewicz

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:

19 grudnia 2011 r. – pełni Kazimierz Kowalkowski

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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Klub
Kultury
„Akant”

Pracownia
plastyczna
Klubu Kultury „Na Górce”
ul. Wańkowicza 9

ul. Kanta 11

zaprasza na zajęcia:

Dzieci 10–13 lat
we wtorki
godz. 16.00–17.30
Młodzież 14–19 lat
we wtorki 17.30–20.00
W programie zajęć dla młodzieży
przygotowanie do egzaminów wstępnych:
– na studia plastyczne,
– architekturę,
– do liceum plastycznego.
Zajęcia prowadzi zawodowy artysta plastyk.

Klub "AKANT"
zaprasza wszystkie dzieci
na Mikołajki!!!
4 gr
god udnia
z. 16
.30

MIKOŁAJKI !!!!
W programie:
zabawa z Mikołajem
konkursy z nagrodami
słodki poczęstunek

W

w

przy
zespole muzycznym
dnia 31.12.2011 r., godz. 20.00
tel. 89 541 58 40 w godz. 10.00– 0.00
w piątki w godz. 10.00–18.00

Codziennie w godz. 10.00–20.00
w piątki w godz. 10.00–18.00
tel. 89 543 55 99 (Klub „Na Górce”)

p
stę

BAL
SYLWESTROWY

Informacje i zapisy:

INFORMACJE i zapisy:

y
oln

zaprasza
na

!!!

Wszystkich chętnych zapraszamy
4 grudnia o godz. 16.30 do Klubu „Akant”
przy ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40

MIKOŁAJKI
w Klubie „Na Górce”

ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

Zapraszamy dzieci
na zabawę
z Mikołajem
dnia 3.12.2011

r. (sobota)
o godz. 11.00

Będzie dyskoteka, wiele konkursów,
słodkie niespodzianki i… dużo dobrej
zabawy !!!
Wstęp wolny !!!

