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Nadzwyczajne XLVIII Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
30 grudnia 2011 r.
Na XLVIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Jaroty” przybyło 321 osób. Miało ono charakter nadzwyczajny, ponieważ zwołane zostało przez Zarząd w drugiej połowie roku, po 30 czerwca, czyli po upływie ustawowego terminu. Powodem zwołania Walnego
Zgromadzenia był wniosek złożony w dniu 4 października 2011 r. przez Komitet Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasna”
w Olsztynie w sprawie podziału SM „Jaroty”. Podział miał wyglądać w ten sposób, że ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” wydzieli się sześć lokali usługowych o statusie lokali spółdzielczych własnościowych, położonych na terenie tzw. Smerfowa.
Obrady przeprowadzone zostały według porządku zaproponowanego przez Zarząd z modyfikacjami wynikającymi z wniosku pochodzącego od członków Spółdzielni (grupa 11 członków):

Zarząd SM „Jaroty” (od lewej): Jolanta Piotrowicz – wiceprezes, Roman
Przedwojski – prezes, Piotr Wałecki – wiceprezes oraz Genowefa Kmieć-Baranowska, radca prawny

Prezydium XLVIII Walnego Zgromadzenia (od lewej): Roman Szostek, Maria
Szwejkowska, Jerzy Krasowski i Ryszard Kordalski

Porządek obrad po korektach
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) wnioskowej,
c) statutowej,
d) wyborczej.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
7. 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.
Zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Olsztyn części działki
nr 103/2 (obręb 127) o powierzchni ok. 350 m², położonej przy
ul. Jeziołowicza – dyskusja, podjęcie uchwały.
Wybory uzupełniające do Rad Osiedli – Jaroty, Nagórki.
Zmiany w Statucie – dyskusja, podjęcie uchwały.
Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej – dyskusja, podjęcie
uchwały.
Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jak zwykle na Walnym Zgromadzeniu na początku przyjęto Regulamin obrad, a następnie przystąpiono do wyboru Prezydium
obrad. Przewodniczącym XLVIII Walnego Zgromadzenia został Jerzy Krasowski, zastępcą przewodniczącego Roman Szostek, sekretarzem
Maria Szwejkowska, a asesorem Ryszard Kordalski.
dokończenie na str. 3
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Rękodzieło

Od września ub.r. w Klubie "Na Górce" odbywają się zajęcia rękodzieła dla dorosłych, które mają już swoją wieloletnią tradycję. Spotkania organizowane są dwa razy w miesiącu – w soboty w godz. od 10. 00 do 14. 00.
W programie spotkań jest wiele ciekawych zajęć, m.in.: malowanie na szkle, decoupage, stroiki okolicznościowe i ozdoby choinkowe.
Przed świętami Bożego Narodzenia robiliśmy figurki z masy solnej, stroiki na wigilijne stoły z wykorzystaniem gipsowych odlewów
i ozdabialiśmy bombki na choinkę. Powstało wiele pięknych prac.

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem instruktorek Jolanty Białek i Barbary Markun, ale uczestnicy zajęć wnoszą wiele własnych
pomysłów i ciekawych rozwiązań. Spotkania rękodzieła cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców naszych osiedli.
Zapraszamy zainteresowanych i chętnych do wspólnego tworzenia.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

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 lutego 2012 r. – pełni Olga Łozowska

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.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m², przy ul. Panasa. Tel. 501 058 748.
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,7 m² przy ul. Sikiryckiego, I piętro, środkowe, duży balkon. Tel. 513 727 068.
Sprzedam M-4 o pow. 59,50 m² na Pieczewie, III piętro, środkowe, duży balkon. Tel. 695 092 710.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m² w centrum Jarot, I piętro, cena do
uzgodnienia. Tel. 23 673 62 26, 513 958 894.

Zamienię mieszkanie o pow. 50 m² w Jezioranach, 2 pokoje,
II piętro – na identyczne lub mniejsze w zasobach SM „Jaroty”.
Może być zadłużone. Tel. 664 695 196.
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

dokończenie ze str. 1
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Nadzwyczajne XLVIII Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie 30 grudnia 2011 r.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Bez problemu przegłosowano wprowadzenie punktu
„Wolne wnioski”. Poruszenie wywołał wniosek pochodzący od grupy 11 członków (w tym 9 pochodzących z tzw. Smerfowa). Dotyczył
on wprowadzenia punktu „Zmiany w składzie organów spółdzielni”.
Ponieważ 199 osób było przeciwnych wnioskowi (56 było za), więc
nie wprowadzono tego punktu pod obrady. Przy okazji należy zaznaczyć, że uzasadnienie wnioskodawców o dokonanie tak drastycznych zmian (odwołanie całych składów osobowych Zarządu, Rady
Nadzorczej i Rad Osiedlowych) oparte było na błędnym przekonaniu,
iż wybory do organów samorządowych przeprowadzone na Walnym
Zgromadzeniu w roku 2010 odbyły się niezgodnie z prawem. Odwołanie Zarządu uzasadniono natomiast „przedstawianiem przez zarząd
niektórych ważnych projektów uchwał na Walnym Zgromadzeniu
obarczonych wadami prawnymi” (dotyczyło to Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2011 r.).
Po przyjęciu porządku obrad zebrani wybrali trzy komisje w następującym składzie:
Komisja mandatowo-skrutacyjna i wyborcza (od lewej):
Alicja Wiśniewska – przewodnicząca, Krystyna Pułym – sekretarz, Władysław Bystry – członek, Ryszard Cichowicz – członek,
Władysław Nowak – członek.

Komisja statutowa (od lewej): Czesław Ragin przewodniczący, Kamila Cieślińska – sekretarz, Tomasz Radliński – członek,
Jadwiga Gazda – członek, Kazimierz Stępień – członek.

Komisja wnioskowa (od prawej): Roman Rudnik – przewodniczący, Antoni Gierszewski – sekretarz, Janusz Marchlewicz –
członek

Po wyborze komisji na sali przebywały 293 osoby.
Z kolejnego punktu programu wynikało, iż zebrani będą analizować uchwały Rady Nadzorczej o wykreśleniu 5 członków z uwagi
na wysokie zadłużenie i brak widoków na szybkie spłacenie długów. Efektem tej części obrad było wykreślenie z rejestru członków
3 osób.
Podział Spółdzielni stanowił główny punkt obrad i jedyny powód
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po wypowiedzeniu się wiceprezes Zarządu Jolanty Piotrowicz, przedstawiającej
uchwałę o podziale Spółdzielni oraz przedstawicieli wnioskodawców, przystąpiono do dyskusji i głosowania. Za przeprowadzeniem
podziału było 213 osób, natomiast przeciw były 3 osoby i to z grupy
członków wnioskujących o podział.
W kolejnych punktach członkowie wyrazili zgodę na zbycie
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Olsztyn (powiększenie
obszaru objętego lodowiskiem przy ul. Jeziołowicza) oraz dokonali
wyborów uzupełniających do Rad Osiedlowych. Skład Rady Osiedla
„Jaroty” uzupełniła Czesława Przybyś, a do Rady Osiedla „Nagórki”
wszedł Jan Tenus.
Drugim punktem obrad pod względem ważności były „zmiany w Statucie”. Osiem kosmetycznych zmian zaproponowanych
przez Zarząd uzyskało wymaganą większość 2/3 głosów, natomiast
20 poprawek zaproponowanych przez grupę 11 członków nie. Powodem takiego podejścia członków była prawdopodobnie nadmierna
egzotyczność niektórych propozycji. Mianowicie zaproponowano
powołanie nowego organu samorządowego Spółdzielni w postaci
Sąsiedzkich Rad Nieruchomości w składzie minimum 564 osoby
oraz Rad Osiedlowych w składzie 188 osób (obecnie trzy Rady
Osiedli grupują 54 osoby). W jakimś stopniu o odrzuceniu poprawek
do Statutu według projektu grupy 11 członków zadecydował fakt, iż
zaraz po uchwaleniu podziału Spółdzielni wnioskodawcy tych poprawek opuścili salę obrad. Z drugiej strony mogło to wpłynąć na przyspieszenie zakończenia obrad, które i tak trwały do godziny 2. 00.
Na koniec zebrani dokonali korekty Regulaminu Rady Nadzorczej, który nie odpowiadał już zapisom statutowym. Tym punktem
obrad XLVIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zakończyło swoje nadzwyczajne posiedzenie bez
przyjęcia jakichkolwiek wniosków zgłoszonych w punkcie „Wolne
wnioski”.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

4

Jaroty ∙

nr 1/2012

„NA GÓRCE”

MIKOŁAJKI W KL

W dniu 3 grudnia ub.r. do świątecznie udekorowanego Klubu „Na Górce” przyjechał Święty Mikołaj. Zaprosił wszystkie dzieci do
wspólnej zabawy. Bawiono się w parach, w kółkach z rodzicami. Dzieci pozowały do zdjęć z Mikołajem. W trakcie zabawy do klubu dotarła
„Mikołajowa Drużyna” z Rady Osiedla „Nagórki” z koszami słodyczy. Była to wielka niespodzianka i dodatkowa atrakcja, która wzbudziła
ogromną radość dzieci.

Katarzyna Enerlich w Szkole Podstawowej Nr 33
Katarzyna Enerlich – autorka wielu powieści i opowiadań – spotkała się 15 listopada 2011 roku z młodymi czytelnikami,
by opowiedzieć im o swojej pasji i wprowadzić dzieci w magiczny świat literatury. Organizatorką spotkania była pani Elżbieta
Kłodawska-Dulka.
Katarzyna Enerlich pisze książki dla dorosłych, ale nie przeszkodziło jej to w zdobyciu serc dzieci. W Szkole Podstawowej Nr 33
im. Narodu Funduszów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF odbyły się dwa spotkania z najmłodszymi czytelnikami.
Na pierwszym spotkaniu pt. „Być dziennikarzem” zebrali się
uczniowie klas II i III, którzy przeprowadzili wywiad z pisarką. Pani
Katarzyna Enerlich chętnie odpowiadała na pytania dzieci. Zwierzyła
się młodym dziennikarzom, iż pierwszą książkę napisała w wieku lat
dziewięciu.
Drugie spotkanie zgromadziło uczniów klas I, uczestniczących
w cotygodniowym czytaniu baśni i legend regionalnych. Pani Katarzyna pięknie odczytała
Marii Zientary-Malewskiej.
W nawiązaniu do niej opowiadała ciekawostki o warmińskich i mazurskich zwyczajach oraz tradycjach.
Na obu spotkaniach było bardzo serdecznie. Wielu uczniów zachęconych przez pisarkę postanowiło pisać książki. Katarzyna Enerlich obiecała dzieciom książkę specjalnie dla nich i zapowiedziała
kolejne odwiedziny. Trzymamy za słowo i czekamy z niecierpliwością.
Małgorzata Kowalewicz
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„AKANT”

Z Klubu „Na Górce” Święty Mikołaj pojechał do Klubu „Akant”. Swoje przybycie obwieścił dzwonkiem. W sali udekorowanej choinkami
czekały na niego dzieci wraz z rodzicami. Zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy, podczas której nagrodził najmłodszych słodyczami.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
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Wigilijne spotkanie seniorów
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Tak śpiewa w swojej niezapomnianej piosence Seweryn Krajewski i chyba każdy z nas utożsamia się z nim i przeżywa ten
dzień w sposób szczególny. Za oknami ponuro, szybko zapada zmrok. Pogoda na święta była byle jaka, ale przeżycia świąteczne niezapomniane, gdyż Boże Narodzenie to czas szczególny, z którym wiążą się piękne zwyczaje i wspaniała tradycja. Trudno
sobie wyobrazić te święta bez wieczerzy wigilijnej, sianka pod obrusem, kolorowej choinki, śpiewu kolęd oraz serdecznych życzeń,
składanych sobie wzajemnie podczas dzielenia się białym opłatkiem.

Taką chwilę przeżyli również seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którą 16 grudnia ubiegłego roku zorganizowała dla nich w Klubie „Akant” Rada Osiedla „Pieczewo” wraz z przewodniczącą Haliną Mikulską. W spotkaniu uczestniczyło ponad
80 seniorów zrzeszonych w związku wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach: Roman Przedwojski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”, wiceprezesi – Jolanta Piotrowicz oraz Piotr Wałecki, ksiądz prałat Marian Matuszek – proboszcz parafii Matki Boskiej Fatimskiej,
Jan Łoziński – przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI oraz Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury.

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem, gdy składamy sobie najlepsze życzenia, gdy z radością zasiadamy do wspólnej wieczerzy, myślami wracając do wydarzenia sprzed wielu, wielu lat, gdy w ubogiej stajence narodziło się Dziecię Jezus, a my obecnie rokrocznie
wspominamy to wydarzenie i świętujemy, ciesząc się ze wspólnego spotkania. I nie jest ważne, ile kto ma lat, gdyż każdy przeżywa je
w dziecięcym oczekiwaniu i ogromnej radości.
Michał Gieczewski
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I CO NAM ZAGRAŻA, CZY ZIMA?
Gdy piszę artykuł do aktualnego styczniowego wydania „Jarot”
jest połowa grudnia 2011 r. Za oknem widać zieloną trawę, w okno
świeci słoneczko. Gdzie ta zima i jej zagrożenia? Powinienem się
jak zwykle odnieść do zagrożeń, jakie mogą nas spotkać w styczniu.
Normalnie pewnie byłoby to przypominanie o mrozach, śnieżycach
itp. – po prostu typowych zimowych zagrożeniach w naszej strefie
klimatycznej, ale coś tu nie tak! Śledzę doniesienia meteorologów
i naukowców zajmujących się wszelkimi zagrożeniami w Europie i na
świecie, czytam komunikaty o anomaliach i grożących kataklizmach.
Co mogę przekazać, na co zwrócić uwagę? Otóż naukowcy alarmują, że występuje coraz więcej anomalii klimatyczno-pogodowych, co
może sprzyjać powodziom i suszom, ale i nasze środki przekazu
donoszą, że wiele obszarów Polski dotkniętych jest suszą – teraz
w zimie, kiedy to normalnie bywaliśmy zasypani śniegiem i martwiliśmy się „na zaś”, co będzie wiosną, gdy lody stopnieją i „ruszą”,
a śniegi zaczną topnieć i będą podtopienia, zalania czy powodzie!
A tu dyskusje – kiedy zaczną się opady deszczu i śniegu, co
robić, bo w rzekach najniższe od lat stany wód?! „Na świecie jest
coraz goręcej, bieżący 2011 rok to jeden z najcieplejszych od
lat. Rosnące temperatury przyniosą więcej powodzi i susz na
Ziemi” – głosi raport ONZ opublikowany w Durbanie, gdzie trwały rozmowy o redukcji emisji gazów. Według Światowej Organizacji
Meteorologicznej (WMO), pod względem globalnej średniej temperatury 13 najcieplejszych lat było w ciągu 15-lecia od 1997 roku.
Wpłynęło to na ekstremalne warunki pogodowe, które zwiększyły
intensywność zarówno susz, jak i ulew na całym świecie. Wynika
z tego, że to my – ludzie sami sobie fundujemy zagrożenia – tym
razem klimatyczno-meteorologiczne! Cóż mogę dodać od siebie –
miejmy nadzieję, że „wielcy” tego świata dogadają się i przestaną
niszczyć nasze środowisko naturalne. Uważam, że i natura sama
wymusi na ludzkości szacunek do normalności i … że zima wreszcie do nas dotrze, wysuszone pola i łąki przyjmą wodę z deszczów
i roztapiających się śniegów, a rzeki odzyskają normalne stany wód
i choć raz wiosną nie będzie zagrożenia powodziowego. Ale, ale –
z ostatniej chwili: „Nad Polskę powoli nadciąga zima, śnieg spadł
m.in. w Warszawie, Kielcach, Łodzi (…) kierowców czekają spore utrudnienia, będzie ślisko na drogach. Dodatkowo będzie
wiał silny wiatr”. Ten wiatr wielokrotnie dawał nam się we znaki
– to ostatnio najbardziej realne zagrożenie, bowiem wychłodzenie
organizmu to nie tylko skutek mrozu, ale właśnie wilgotnego powietrza i silnego, a zimnego wiatru – przewidujmy to i bądźmy ostrożni!
Skoro jednak tak jakoś ciężko wyszukać realne na „już” zagrożenia, to choćby z racji swojej specjalności minionego zawodowego życia – oficera wojsk chemicznych przedstawię to, co jest
niby dalekie i właściwie niewidoczne, nawet dla wielu abstrakcyjne,
a mianowicie zagrożenie skażeniem promieniotwórczym, a także
toksycznym.
Bezpośrednio u nas w zasadzie takiego nie ma, elektrownie
jądrowe w krajach ościennych według komunikatów oficjalnych są
bezpieczne, a pociągi z odpadami radioaktywnymi od lat nie przejeżdżają przez Polskę. Jednak skażenia promieniotwórcze, choć są
niewidoczne i enigmatyczne – dla niezorientowanych – są i rozprzestrzeniają się, a przynajmniej mogą docierać i do nas w różnym czasie i wielu formach. I tu w oficjalnych komunikatach – choć wielu nie
zwraca na nie uwagi – bo to przecież daleko, na drugim końcu świata, w Japonii, a jednak – czytamy: „…z elektrowni atomowej Fukushima w Japonii, która ucierpiała w wyniku tsunami w marcu
2011 r. – wyciekło ostatnio 45 ton wysoce radioaktywnej wody.
Niewielka część cieczy mogła przedostać się do Pacyfiku –

podał operator elektrowni spółka TEPCO. Do wycieku doszło
w pobliżu systemu odkażania wody elektrowni Fukushima I –
sprecyzował operator. Wyciek radioaktywnej wody stwierdzono
w niedzielę 4 grudnia 2011 roku ok. południa. Po wyłączeniu
systemu odkażania wyciek najprawdopodobniej został zatrzymany. Pracownicy znaleźli później rysę w betonowej zaporze,
którędy mógł nastąpić wyciek. Do kanału prowadzącego do
oceanu mogło przedostać się ok. 300 litrów wody – poinformował przedstawiciel TEPCO. Eksperci sprawdzają, czy woda
dostała się do oceanu”. Wyciek radioaktywnej wody do Pacyfiku
w tygodniach marcowej katastrofy wywołał obawę o bezpieczeństwo owoców morza w strefie przybrzeżnej. Pomiar radioaktywności wody zebranej wokół systemu odkażania w niedzielę (4 grudnia
ub.r.) wykazał, że zawartość cezu 134 i cezu 137 przekroczyła rządowe normy bezpieczeństwa odpowiednio 270 razy i 322 razy – tak
podał obywatelski ośrodek informacji nuklearnej w Tokio. Położona
240 kilometrów na północny wschód od Tokio elektrownia została
zrujnowana 11 marca ub.r. przez trzęsienie ziemi i towarzyszące mu
tsunami. W części jej reaktorów wskutek awarii systemu chłodzenia
doszło do stopienia się prętów paliwowych. Była to największa awaria nuklearna od czasu wybuchu reaktora w elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku. To tak daleko i tak „niewinnie” wygląda, że czego
ja się właściwie czepiam? A tak czepiam się, bo stale coś, gdzieś
podwyższa zagrożenie naszego zdrowia i życia skażeniami, tak
promieniotwórczymi, jak i chemicznymi – bagatelizujemy to (dzięki
wysoko opłacanym „wyciszającym” komunikatom wielkich korporacji
itp. organizacji, a w tym politycznych lobby). Mnie wystarczą takie
komunikaty, niby nic, ale: „…w Japonii w mleku w proszku dla
dzieci wykryto niewielkie ilości radioaktywnego cezu. Producent zapowiedział, że wycofa kilkaset tysięcy puszek mleka”.
Firma Meiji produkuje mleko tylko na rynek japoński. Fabryka znajduje się 320 kilometrów od zniszczonej trzęsieniem ziemi elektrowni
atomowej Fukushima. Mleko w proszku to kolejny japoński produkt
żywnościowy, w jakim wykryto radioaktywny cez. Wcześniej była
to wołowina i ryż. Kto mnie zapewni, że to „świństwo” nie dotrze
i do nas, w innej formie, nazwie i przez innego pazernego pseudobiznesmena rozprowadzone w ramach tzw. promocji?! Wracając
do sprawy skażeń żywności i wody – tego, czym żyję na co dzień
i wynikających z tego zagrożeń, mnie wystarczają do obaw w tym
zakresie takie oto komunikaty (małą czcionką napisane): „skażenia wody i żywności w Niemczech...”, „…skażenia i degradacja
środowiska naturalnego nie ominęły niestety Polski, a poziom
zanieczyszczenia środowiska w naszym kraju ocenia się jako
poważny”, „Brytyjskie Tesco poinformowało, że wycofuje z półek chińskie cukierki w związku z aferą ze skażonym melaminą mlekiem w proszku. Cukierki wycofano także ze sprzedaży
w sklepach Tesco w innych krajach. Polska sieć supermarketów Tesco zapewnia, że nie ma w swojej sprzedaży chińskich
cukierków”. A mnie to wystarcza. Uważam, że zagrożenia te, a zwę
je cywilizacyjnymi, są i realnie zagrażają. Uważajmy co, gdzie i jakiego pochodzenia kupujemy, bądźmy ostrożni przy tzw. promocjach.
Miało być spokojnie i nastrojowo, bo jak dotąd jesień się przedłuża
i jest łaskawa, zimy nie widać, karnawał przed nami, a ja tu o skażeniach, toksynach i wszelkich zagrożeniach robienia codziennych
zakupów bez rozeznania, bo w promocji albo pod szyldem zdrowej
żywności. Czytajmy, co wchodzi w skład produktów, które kupujemy i sprawdzajmy, skąd pochodzą – uważać nie zaszkodzi!
Życzę wesołego karnawału ze zdrowymi produktami!
cdn.

St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

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, email: 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.

8

Jaroty ∙

nr 1/2012
Mikołajki w „Fatimie”

Spotkania dzieci z Mikołajem w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej są już od kilku lat tradycją. Ostatnie z nich odbyło się w niedzielę,
4 grudnia 2011 r. W tym dniu do świątyni, na zaproszenie księdza Mariana Matuszka – prałata tejże parafii, po raz kolejny zawitał Święty
Mikołaj, w którego wcielił się – podobnie jak w latach ubiegłych – Tadeusz Wojarski – członek Rady Osiedla „Pieczewo”. Ubrany był w piękny
czerwony strój, a na plecach niósł ogromny wór pełen czekolad. Swoją obecnością zaszczycili nas także goście specjalni: Prezydent Olsztyna – Piotr Grzymowicz, a także Radny Miasta Olsztyn – Mirosław Gornowicz, którzy wspólnie z Mikołajem oraz przewodniczącą Rady
Osiedla – Haliną Mikulską obdarowywali dzieci słodkościami. Fundatorami czekolad była Rada Osiedla „Pieczewo” oraz Zakład Usług
Bankietowych „Viktoria” Teresa Biała. Podczas dwóch Mszy św. o godz. 10.00 i 13.00 słodkimi przysmakami obdarowano ok. 700 dzieci,
na których twarzach widać było promienisty uśmiech i radość. Był to z pewnością dzień, które dzieci przeżyły i zapamiętały w sposób szczególny. Zapanowała atmosfera dobroci i wzajemnej życzliwości. Oby ta życzliwość, uśmiech i radość towarzyszyły nam codziennie, nie tylko
od święta.
Michał Gieczewski

„Pomost” dla osób starszych

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost” w Olsztynie, przy ul. Leyka 17 (budynek byłego Osiedlowego Domu Kultury
„17”) zaprasza osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów, w szczególności dotkniętych chorobą Alzheimera do wspólnego spędzania wolnego czasu.
ŚDS „Pomost” działa od 2 listopada 2011 r. Celem powołania placówki było stworzenie uczestnikom zabezpieczenia potrzeb towarzyskich, zdrowotnych, kulturalnych, edukacyjnych, a także podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia, a tym samym odciążenie rodziny od codziennej opieki. Osoby starsze, samotne, ze schorzeniami pamięci mogą znaleźć tu drugi
dom, aktywnie spędzić czas i rozwijać się.
ŚDS „Pomost” jest placówką dziennego pobytu czynną 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8:30 do 16:30. Dom posiada 50
miejsc, specjalistyczną kadrę oraz doskonale wyposażone pracownie. Uczestnicy mogą tu zjeść ciepły obiad, skorzystać z opieki internisty, psychiatry, pielęgniarki i rehabilitanta. Prowadzone są zajęcia muzykoterapeutyczne, plastyczne oraz komputerowe, na których
doskonalone są umiejętności korzystania z Internetu. Ponadto istnieje możliwość zasięgnięcia porad psychologiczno-socjologicznych.
Rodziny, w których jest osoba chora na Alzheimera mogą skorzystać z usług placówki i przynajmniej na czas pracy ośrodka mogą
być odciążone w obowiązkach.

***

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w ŚDS „Pomost” przy ul. Leyka 17 lub pod numerem
tel.: 89 523 72 39 (w godzinach 8. 30–16. 30), a także w najbliższym Punkcie Pomocy Społecznej.

