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Internetowe impresje
Za pomocą internetu niektórzy dzielą się z innymi ciekawymi, wartościowymi informacjami. Część tych ludzi
dzieli się jednak z innymi nawet wtedy, gdy niczego wartościowego do przekazania nie posiada, ale takie są widać reguły internetu.
Przed epoką internetu ci drudzy na ogół żyli w intelektualnej izolacji
od reszty społeczeństwa. Mogła to być dla nich sytuacja nie do zniesienia,
gdyż kłębiącym się myślom nie mogli dać ujścia, a ciśnienie rosło. Dopiero internet przyniósł im ulgę. Poczuli się jakby znaleźli bezpłatny dostęp
do morfiny. Mogą więc pisać do woli, a co najważniejsze, zawsze mają
rację i gotowe rozwiązania nawet w sprawach, które filozofom się nie śniły.
Doświadczyliśmy tego zjawiska, ale dzięki art. 14 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udało nam się
usunąć z internetu sporą liczbę wpisów będących wytworem bolesnego
naporu myśli kilku naszych spółdzielców.

Skutki jednego kliknięcia
Opisywani wyżej internauci, oprócz potrzeby nagłego rozładowania
naporu myśli, mają jeszcze nieodpartą chęć znalezienia dostępu do adresata. Klikają więc w jedną z pozycji książki adresowej i poleciało… Jeżeli
się pomylą z adresem, to też poleci, ale do kogoś innego. Tego zjawiska
także doświadczyliśmy, co ilustruje kopia zamieszczonego obok e-maila
(daty zgodne z oryginałem), którego Spółdzielnia była adresatem:

SM Jaroty Sekretariat
Od:
Andrzej Cieślikowski
Do:
Administracja SM Jaroty <sekretariat@smjaroty.pl>
Wysłano:
29 marca 2012 10:21
Temat: Wnioski
Pani Iwonko! Przesyłam niżej 3 projekty pism, które proszę
uważnie przeczytać, skopiować w komputerze do jakiego swojego
dokumentu i nanieść swe uzupełnienia /dane adresowe itp./.
Potem może Pani sobie wydrukować w
dwóch egzemplarzach. Szybciej byłoby wysłać do zarządu na ich
adres poczty
elektronicznej z gazetki sekretariat@smjaroty.pl . Ja większośc
pism tą droga
przekazuję, ale przedtem w narzędziach trzeba zaznaczyć opcję
żądania
potwierdzenia przeczytania wiadomości! Będzie szybciej dla Pani.
AC
=====
dokończenie na str. 3

WIELKA GALA NA JAROTACH
W piątkowy wyjątkowy wieczór 16 marca 2012 roku w Osiedlowym Klubie Kultury „AKANT” Samorządowa Rada Osiedla „Jaroty”
zorganizowała uroczystą galę wręczenia podziękowań dla Ludzi Wielkiego Serca za wsparcie i pomoc, jak również za włączenie się we
współorganizację uroczystości, np. Odzyskania Niepodległości przez Polskę, imprez, jak: Samochodowy Rajd Rodzinny, choinka dla
dzieci z niezbyt zamożnych rodzin naszego osiedla oraz świąt, np. II Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, organizowanych
przez radę w ubiegłym 2011 roku.

Ludzie Wielkiego Serca – na pierwszym planie Piotr Grzymowicz – prezydent
Olsztyna z przyznaną Statuetką Serce Jarot

Teresa Antczak i Jerzy Krasowski prowadzący galę

dokończenie na str. 6
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Parada na cześć wiosny

22 marca br. dzieci z grup przedszkolnych z Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ulicy Turowskiego 1 w Olsztynie przywitały wiosnę.
Przedszkolaki śpiewając i grając na instrumentach przeszły ulicami osiedla Nagórki. W trakcie marszu dzieci obdarowywały spotkanych po
drodze przechodniów kwiatami z papieru, które własnoręcznie wykonały.

Magdalena Jeziorek

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-5, wykończone. Tel. 517 620 160 lub 89 677 82 19.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 60 m², przy ul. Kanta (w trakcie budowy – termin realizacji: luty 2013 r.). Tel. 697 726 981.
Mieszkanie o pow. 36 m² na Nagórkach (własnościowe, IX piętro, środkowe)
– zamienię na większe. Tel. 880 403 804 lub 89 542 92 29.
Sprzedam M-4 o pow. 60,40 m², 3-pokojowe, na osiedlu Jaroty lub zamienię
na mieszkanie o pow. ok. 30 m². Tel. 661 047 755.
Pilnie zamienię M-5 o pow. 72,8 m², parter/X, na Nagórkach, korzystna lokalizacja – na 2-pokojowe o pow. powyżej 40 m². Tel. 89 542 66 96.
Mieszkanie o pow. 60 m² na Jarotach – zamienię na mniejsze. Tel. 501 312 144.

Tanio sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², przy ul. Żurawskiego, parter.
Tel. 508 377 517.
Tanią kawalerkę kupię (do 100 tys. zł). Tel. 501 578 176, e-mail: mariusz@
gazeta.pl
Sprzedam M-3 o pow. 48 m², przy ul. Leyka, I piętro. Tel. 698 161 989.
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

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM MIESZKAŃ
INFORMUJEMY O ORGANIZOWANYCH
PRZETARGACH
NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH
ODZYSKANYCH DO DYSPOZYCJI SPÓŁDZIELNI
Najbliższy przetarg odbędzie się 7 maja (poniedziałek) o godzinie 15.30
i dotyczyć będzie następujących mieszkań położonych na osiedlu Nagórki:
Liczba
Powierzchnia
Cena wywoławcza
Piętro
pokoi
użytkowa
1
ORŁOWICZA 35
48,3 m2
X
2
148 288 zł
parter
3
200 000 zł
2
MURZYNOWSKIEGO 5
60,4 m2
X
3
170 000 zł
3
BARCZA 5
60,4 m2
XI
4
195 000 zł
4
MURZYNOWSKIEGO 22
65,3 m2
Osoby zainteresowane mogą oglądać mieszkania wystawione na przetarg w godzinach
pracy Spółdzielni. W tym celu prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla „Nagórki”,
ul. Wańkowicza 9, pokój 27, tel. (89) 543-55-70.
Bliższe informacje dotyczące trybu przetargu i warunków uczestnictwa można uzyskać
w dziale mieszkaniowym Spółdzielni, ul. Wańkowicza 9, pokój 24, tel. (89) 543-55-90.
Szczegółowe informacje o przetargach organizowanych przez Spółdzielnię podawane są w drodze ogłoszenia zamieszczanego na 14 dni przed terminem każdego
przetargu:
¾¾ w „Gazecie Olsztyńskiej”,
¾¾ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni,
¾¾ na stronie internetowej: www.smjaroty.pl
Lp.

Adres budynku

Sprzedam lub wynajmę miejsce
zadaszone na parkingu strzeżonym 24 h, ul. Boenigka (przy
ul. Krasickiego). Tel. 514 656 208.

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 maja 2012 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.
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Iwona Możejko 
Adres.
NIC O NAS BEZ NAS
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Olsztyn, 29. 03. 2003
Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty
w Olsztynie

Zwracam się z wnioskiem o przedstawienie pełnej
informacji odnośnie wszelkich form materialnego wspierania
związków wyznaniowych i ich różnych struktur ze środków naszej
spółdzielni w okresie ostatnich trzech lat oraz planowanych na rok
2012 – na jakie konkretnie cele, kiedy, w jakich
kwotach finansowych na każde z nich osobno lub rodzaj innego
świadczenia
materialnego, przez który organ lub komórkę administracji
spółdzielni i na czyj
wniosek. Ponieważ nie docierają takie informacje do mieszkańców
ze strony
zarządu, tym trybem zgłaszam wniosek.
Iwona Możejko

Iwona Możejko 
Adres.
NIC O NAS BEZ NAS

dawcę i nie byli to członkowie zarządu, lecz Iwona M. (nazwisko
znane, lecz skrócone przez redakcję). Rozumiemy, że kopie pism
miały być wzorem dla Iwony M., a Spółdzielnia otrzymała je w wyniku pospiesznego kliknięcia przez Andrzeja C. (nazwisko znane,
lecz skrócone przez redakcję). Nie zrażona wpadką Iwona M. w dniu
3 kwietnia 2012 r. przyniosła do Spółdzielni trzy cudze pisma jako
własne, a znane nam już wcześniej od 29 marca 2012 r. (data kliknięcia pospiesznego).
Jedno w tym wszystkim jest jednak niezrozumiałe, ponieważ
Pani Iwonka w sprawie zarobków członków zarządu dostała już odpowiedź w dniu 5 kwietnia 2012 r., ale na swoje pismo z dnia 7 marca
2012 r. Niebawem jednak, bo w dniu 10 kwietnia 2012 r. otrzymujemy pismo od Andrzeja C. w sprawie ubezpieczeń majątku Spółdzielni i to identyczne w treści z tym, które w dniu 3 kwietnia 2012 r.
przyniosła nam Pani Iwonka jako własne po przepisaniu z wzorca
otrzymanego w dniu 29 marca 2012 r. Czy oni się zakonspirowali tak
dalece, że nawet nie czytają tego, co do siebie piszą? Celem rozwikłania tego zagadnienia przedstawiamy to w uproszczeniu w formie
graficznej:

Olsztyn, 29. 03. 2003

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty
w Olsztynie
Składam wniosek o wydanie mi kopii dokumentów
o decyzjach wszelkich składników płacowych członków zarządu
i głównej księgowej SM Jaroty za okres …../???/ .
Chodzi mi nie tylko o uchwały rady nadzorczej, ale także
decyzje
wszelkich innych organów i jednostek administracyjnych spółdzielni
w tych kwestiach. Przed sporządzeniem kopii koniecznie proszę
o podanie mi wykazu dokumentów bejmujących tę sprawę wraz
z liczbą stronic każdego z nich – i bez powtarzania tych samych
decyzji w kilku różnych dokumentach.
Iwona Możejko

Iwona Możejko 
Adres.
NIC O NAS BEZ NAS
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Olsztyn, 29. 03. 2003

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty
w Olsztynie
Uprzejmie proszę o informację odnośnie ubezpieczeń
w naszej spółdzielni za rok 2011 obejmującej warunki, kwotę łączną
składki, nazwa firmy ubezpieczeniowej i czy osoba pośrednicząca
w ubezpieczeniu jest pracownikiem spółdzielni /wtedy – jaka ma
prowizję od składek/:
a/ ubezpieczenie mienia spółdzielni,
b/ ubezpieczenie budynków mieszkalnych,
c/ubezpieczenie grupowe pracownicze,
d/inne ubezpieczenia, np. w zakresie odpowiedzialności
cywilnej
spółdzielni lub osób, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, itp.
Na ten temat nie docierają do członków i mieszkańców spółdzielni
takie informacje, za nie powinny być tajne.
Iwona Możejko

Otóż członek Spółdzielni podpisujący się inicjałem AC, zwracając się do Spółdzielni per „Pani Iwonko”, instruuje Spółdzielnię,
jak ma do siebie napisać w sprawie wspomagania związków wyznaniowych, wysokości zarobków członków zarządu (można wpisać
dowolną liczbę określającą okres) oraz ubezpieczeń swego majątku.
Problem jest w tym, że pod pismami umieścił już przyszłego na-

Iwonka

Andrzejek

Gruba... Ryba

Wielka Łapa

Na ewentualne zarzuty od razu odpowiadamy, że to jest tylko
nasza sugestia i że dowody mamy tylko na dwa pierwsze ogniwa.
Tak jednak powstaje wiele teorii, a kwestią czasu jest, kiedy potwierdzi się je we wszystkich szczegółach.
Rozumiemy, że o Grubą… Rybę nikt nas nie będzie pytał, więc
podamy tylko próbę rozszyfrowania Wielkiej Łapy. Nam się wydaje,
że może ona symbolizować np. jakieś lobby deweloperów, którym
solą w oku są spółdzielnie budujące taniej. W każdym razie starzy
górale wiedzą, że samo to się tylko grzmi i błyska, a całą resztę musi
ktoś zrobić. A może Gruba… Ryba robi tym razem coś na boku,
wiedziona prywatnymi interesami? Wszystko jest możliwe i sami już
prawie gubimy się w domysłach, ale Grubej… Ryby nie warto pytać,
kłamie jakby żywe żaby jadła.
A już na koniec chcemy powiedzieć, że co do tej teorii przedstawionej graficznie możemy się chwilowo nie upierać, ale tezy o tym,
że niektórym rozsadzają głowę natrętne myśli, będziemy stanowczo
bronić. Tym bardziej że pojawiły się w tej sprawie dowody.
Otóż od Andrzeja C. w dniu 6 kwietnia 2012 r. o godz. 12. 37
otrzymaliśmy e-maila. Był jeden, ale za to dłuższy, więc widać ból
głowy ustąpił. W dniu 9 kwietnia 2012 r. pod wieczór przyszło pogorszenie. Wysłał dwa e-maile. Jeden o godzinie 21. 37 i drugi o 22. 34.
Starczyło tego na jedną krótką noc, bo rano dnia 10 kwietnia 2012 r.
nadeszły prawdziwe drgawki. Wysłał trzy e-maile, jeden za drugim
(8. 11; 8. 34; 9. 48). Rzeczywiście pomogło i mógł się zająć czymś
innym, ale wieczorem był nawrót o godz. 23. 20.
My się boimy, czy to aby nie jest choroba św. Wita?
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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„Płyń sobie Marzanno, szumiącym potokiem,
na morze szerokie, na morze głębokie.
Zgiń, przepadnij zimo i nie wracaj do nas –
Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona.”

nr 4/2012

Marzanna

W Klubie „Na Górce” pożegnaliśmy zimę topiąc „brzydką” kukłę Marzanny wykonaną przez dzieci.

Świąteczny Kiermasz Sztuki
W dniu 3 kwietnia br. w Klubie „Na Górce” odbył się kolejny Świąteczny Kiermasz Sztuki. Na jarmarku wystawiono prace plastyczne
wykonane na papierze: akwarele, pastele oraz obrazy olejne. Tematem były kwiaty, martwa natura i motywy architektury Olsztyna.
Panie z Klubu „Rękodzieło” zaprezentowały zdobione artystycznie pisanki (malowane farbami i oklejane metodą decoupage), wielkanocne przepięknie zdobione kurki i koguty z gipsu, figurki z masy solnej i serwetki oraz inne ozdoby stołu wielkanocnego, które znalazły
szybko swoich nabywców.

Jaroty ∙
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Wiosna w „Akancie”
22 marca 2012 r. w Klubie „Akant” dzieci powitały wiosnę. Była Marzanna i symboliczne jej pożegnanie. Dzieci wymyślały okrzyki, żeby
wygonić już zimę. Były piękne hasła i dobra zabawa.

Taneczny show
W Klubie „Akant” odbył się coroczny wiosenny przegląd formacji tanecznych działających w ODK. 29 marca br. zaprezentowało się
7 różnych zespołów w następujących formach tanecznych: balet, kids dance, taniec towarzyski Studia Tańca „Fokus”, hip-hop, capoeira,
break dance i popping. Liczna publiczność nagradzała występy burzliwymi brawami. Pokazy bardzo się podobały. Zaprosiliśmy dzieci
i młodzież na zajęcia taneczne do naszych klubów.

Dzień Kobiet
Rada Osiedla „Nagórki” dla kobiet z okazji ich święta zorganizowała uroczyste spotkanie w Klubie „Na Górce”. Przewodniczący Rady
Roman Szostek złożył życzenia paniom i wręczył drobne upominki. Atmosfera spotkania była miła i serdeczna.
Z ramienia RO „Nagórki” w spotkaniu uczestniczyli również zastępca przewodniczącego Andrzej Górski, Krystyna Pułym i Hanna
Szostek. 

Krystyna Licznerska – kierownik ODK

6
dokończenie ze str. 1

Jaroty ∙

nr 4/2012
WIELKA GALA NA JAROTACH

Cieszy fakt, iż coraz więcej ludzi, niekoniecznie mieszkających
na naszym osiedlu, włącza się w uświetnienie tych uroczystości. Są to
wyjątkowi ludzie, którym od kilku lat tradycyjnie na początku nowego
roku uroczyście wręczane są podziękowania. Z rąk Teresy Antczak
i Jerzego Krasowskiego – prowadzących tę wyjątkową uroczystość – podziękowania odebrało 110 osób, między innymi: Agnieszka
Szatkowska – Studio Tańca i Fitnesu „Ekspresja”, Roland Bilicki –
Zespół Cygański „Romanca”, Jarosław Jar Chojnacki, Piotr Grzymowicz – prezydent Miasta Olsztyna, Bogusław Żmijewski – doradca
Prezydenta Miasta ds. komunikacji społecznej, Roman Przedwojski
– prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Monika Falej – dyrektor OCOP, Aleksandra Salczyńska – Policealna Szkoła Medyk, Andrzej Karski – dyrektor PCK, Bogusław Woźniak – kierownik Zespołu
Pieśni i Tańca „Kortowo”, od 1949 r. grupa folklorystyczna, Wacław

wiarnia „Na Rogu Czasu”, Oxford Academy Szkoła Języków Obcych,
Telepizza, Statoil Serwis Nr 272, Małgorzata Klusowska, Joanna Wiczewska –Atelier Decor, Hotel „Kur”, Bożenna i Bogdan Raszczyk
– Cukiernia-Kawiarnia „Raszczyk”, Hotel „Star-Dadaj”, Ośrodek Wypoczynkowy „Zalesie” Barczewo, Beata Snopek – Szkoła Języka Hiszpańskiego „La Puerta”, Anna Mularczyk – Studio Zdrowia i Urody,
Przysmak „Bistro”, Gabinet Odnowy Biologicznej i Masażu „Monroe”,
Tomasz Zwierzchowski – Zakład Mięsny „Podlasie” s.c. Mońki, Andrzej Ryński – Remondis Spółka z o.o. Olsztyn, Stefan Brzozowski
– „Czerwony Tulipan”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół
Pieśni i Tańca „Warmia”, Studio Animacji Ruchowej „Rytm”, Karczma
„Łabędź” Nowa Wieś, Piekarnia „Cymes”, „B & W Przemienieccy” –
Szkoła Tańca i Wdzięku, Bolesław Krawczyk – sportowiec amator,
Janusz Kojrys – Stadnina Koni, Urszula Polus – Studio Optyczne,
Salon Kosmetyczny „Klub Piękna”, Hotel „Omega”, Galeria Wellness – Centrum Prawidłowego Odżywiania i Likwidacji Nadwagi, Beata
Szybakowska – Wizaż, Krystyna i Bogdan Kozłowscy – „Ziołowa Dolina” Gospodarstwo Agroturystyczne, Ania – torty.

Wacław Brudek z przyznaną statuetką „Serce Jarot”

Brudek – redaktor Olsztyn24, Paulina Wasilewska – redaktor naczelny ITV, Mirosław Wieczorek i Marcin Wójcik – „Gazeta Olsztyńska”,
Anna Szapiel-Danylczuk i Katarzyna Janków-Mazurkiewicz – „Nasz
Olsztyniak”, Leszek Lik – redaktor naczelny „Nowe Życie Olsztyna”,
Józef Kłosek i Adam Kaczyński – Straż Miejska, Marianna Kunikowska i Barbara Baturo-Warszawska – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”, Marek Parniewicz – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
i Wykroczeń KM Policji, Tadeusz Jan Krzemiński – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie, Bożena Rzepka i Paweł
Wielgan – SP 30, Ewa Kamecka – SP 32, Marek Wąsik i Małgorzata Szmit – SP 34, Stanisław Fąfara i Stefan Rogowski – hobbyści,
SKOK Stefczyka, Telekomunikacja Polska S. A. Salon Sprzedaży TP,
Małgorzata Ulanowska – PPHU „FENIX”, Andrzej Kiński – Cukiernia
„Maja”, Magdalena Maziec – „Salonik Magdy M”, Katarzyna i Jacek
Łabęccy – Kwiaciarnia „Kasia”, Firma Handlowo-Usługowa „Max-Farb”, Salon Strzyżenia i Pielęgnacji Psów, Marzena Paliszewska
– Firma Handlowo-Usługowa, Salon Fryzjerski „Ania”, Kwiaciarnia
„U Miśka”, „Zielona Mila”, B&M TOYS Gąsiory, Fitness Club „Palestra”, Gabinet Kosmetyczny „Afrodyta”, Centrum Urody „Luiza”,
„TESLA-NET” , Instytut Zdrowia i Kosmetyki Estetycznej, Studio Fryzur „DEJA VU”, Nauka Jazdy PHU „Bogumił Ogryzek i córka Marta”,
Salon Fryzjerski „Capri”, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bielizna „Triumph”, Wiesław Jędrzejczyk – Pracownia Jubilerska, Salon
Kosmetyczny „Madmoiselle”, Sklep Zoologiczno-Wędkarski „Skalar”,
Nordea Bank Polska S.A., Head Styler – sklep internetowy, Amatorska Szkoła Tańca „Step One” Bartoszyce, PH „Oskar”, Gabinet
Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, Bank Gospodarki Żywnościowej,
Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział w Olsztynie, „Restauracja Pizzeria u Włocha” Zawroty, Salon Urody „Belleza”, Olsztyńskie Centrum
Bowlingu, Hotel „Anek” Mrągowo, Sławomir Duczek SQUAD, Adam
Żółtowski – Ogrodnictwo-Szkółka – Szczęsne, Natalia Wysocka – wizażystka, Geting Noble Bank S.A. II Punkt Obsługi Klienta Olsztyn,
PHU Sklep Wędkarski „Okoń”, Irena Danielak – Restauracja & Ka-

Występ zespołu „Ekspresja” w tańcach flamenco

Tego wieczoru wręczono również 16 Statuetek „Serce Jarot”,
które odebrali: Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, Wacław
Brudek – przedstawiciel Gazety On-Line Olsztyn24, ks. Romuald Zapadka – proboszcz parafii pw. Błogosławionej Franciszki
Siedliskiej, Zbigniew Duniak – prezes Chłodni Olsztyn i Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”, a także członkowie
Rady Osiedla „Jaroty”: Franciszek Drutel, Antoni Gierszewski,
Irena Hajdamowicz, Lucyna Jaczewska, Elżbieta Konopacka-Romanowska, Barbara Kozińska, Władysław Nowak, Wanda
Oczkowska, Piotr Romanowski, Zbigniew Tomaszewicz i Danuta
Trzeszczkowska. Dodatkowo przyznaną w ubiegłym roku statuetkę
odebrała Teresa Antczak – sekretarz Rady Osiedla „Jaroty”.
Organizatorzy zadbali również o oprawę artystyczną tego uroczystego i tak szczególnego spotkania – w dowód uznania i podziękowania dla Ludzi Wielkiego Serca wystąpił zespół taneczny
Agnieszki Szatkowskiej ze Studia Tańca i Fitnessu „Ekspresja” z tańcami flamenco, Roland Bilicki z Zespołem Cygańskim „Romanca”
oraz wokalista Jarosław Jar Chojnacki z przepięknymi piosenkami
literacko-poetyckimi, wprowadzając wszystkich zaproszonych gości
w wyjątkowo uroczysty nastrój.
Na zakończenie przygotowany został poczęstunek, natomiast
na deser specjalnie na tę okoliczność dwa duże torty upieczone
przez Cukiernię-Kawiarnię „Raszczyk” oraz Cukiernię „Maja” za co
serdecznie dziękujemy.
Tekst i zdjęcia:
Teresa Antczak – sekretarz Samorządowej RO „Jaroty”
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Wiosennie, świątecznie i bezpiecznie
No i mamy wreszcie wiosnę, słońce będzie częściej i mocniej
przygrzewać, cieplejsze dni będą się jednak przeplatać z zimowym
chłodem. A dalej niemal do końca kwietnia trwać będzie tylko wiosna, bez niespodzianek: śniegu czy ujemnych temperatur.
Będziemy, więc mogli cieszyć się słoneczną aurą i – jak na tę
porę roku – wysokimi temperaturami. W połowie miesiąca termometry wskażą 20 st. C, a w 3 dekadzie – nawet 25 st. C, czyli prawdziwie letnia pogoda. Niestety, końcówka kwietnia nie będzie sprzyjać
wiosennym spacerom. Temperatura spadnie, pojawią się opady
deszczu, a to może być zapowiedź „mokrego maja”, co dobrze wróży na cały rok. Tyle z analizy prognoz i przepowiedni meteorologów,
a jak będzie zobaczymy.
Już widać, że to prawdziwa wiosna, oto pojawiają się służby
miejskie: łatają dziury w jezdniach, gdzieniegdzie sprzątają, naprawiają. Po zniknięciu śniegu niby wyrzut sumienia wyłania się wszędzie brud – niestety nasz produkt! Słoneczko przygrzewa, a i bazie
czy też zieleniejące pączki na krzewach i drzewach widać, ale bardziej widać plastikowe torby i siatki wśród gałęzi – to nie zwiastun
wiosny – to „kwiaty” naszej bezmyślności i śmiecenia. Przedświąteczne sprzątania i święta za nami, ale wiosenne porządki – i te domowe, jak i w otoczeniu, osiedlu, na działce czy w mieście jeszcze
długo będą trwały.
Sprzątajmy i pracujmy starając się wykorzystywać dobra, które
budząca się wiosna niesie – słońce, powietrze przepełnione zapachami „nowego życia”, ciepło i rodzącą się wizję spędzania coraz to
więcej czasu na łonie przyrody.
Nie zapominajmy jednak i łączmy pojęcie porządków i sprzątania z przewidywaniem: udrożnienia odpływów wody, często zapchanych po roztopach lodu i śniegu – to realna ochrona przed zaskoczeniem wielorakimi zagrożeniami, podtopieniami czy zalaniami po
możliwych gwałtownych opadach deszczu.
Przy okazji bardzo ważny apel do wszystkich – zawsze wiosną
wzrasta ilość interwencji strażaków. Bezmyślne podpalenia traw to
problem, to celowe działanie nieodpowiedzialnych ludzi, którzy po
tylu latach uświadamiania szkodliwości i zagrożeń wypalania traw
– dalej to czynią, a każdy taki pożar stanowi zagrożenie dla ludzi,
środowiska i mienia. Nie tak dawno spowodowało to ogromny pożar
na Słowacji – palił się zabytkowy zamek Krasna Horka!
Dzieje się tak i wokół naszych osiedli i w samych osiedlach
– to nie tylko głupota, to również przestępstwo, ścigane i podlegające karom jako czyn niedozwolony! Interweniujmy, gdy zobaczymy,
że ktoś usiłuje wypalać trawę, zwracajmy uwagę na małolatów, dla
których to często swoista zabawa. Jeżeli 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 powiadom straż pożarną tel. 998 lub 112 (podaj
najważniejsze informacje: co się pali, gdzie się pali, jakie jest zagrożenie dla życia ludzkiego lub mienia, nr telefonu, z którego dzwonisz
oraz swoje imię i nazwisko).
Kwiecień, święta, wiosna i tzw. 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 dopadnie 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 świecie. Ruch na świeżym powietrzu

– dotlenienie organizmu i sen oraz właściwa dieta – to ogólnie znane
zalecenia. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że w tym okresie mogą nas dopaść alergeny (największy okres pylenia: olcha,
leszczyna, wierzba, topola, brzoza, grab i wiele innych). Nie zapominajmy również o uzupełnianiu witamin, mikroelementów i odpowiednim nawodnianiu organizmu – trzeba pić dużo wody, a w chłodne,
wietrzne wieczory warto rozgrzać organizm filiżanką gorącej herbaty
z łyżeczką miodu.
Wiosna – wiosną, a teraz trochę z zasad prozaicznego bezpieczeństwa, a mianowicie – dziś zatrucia i skażenia: mogą być
wywołane spożyciem skażonego czy zarażonego pokarmu, trujących roślin lub grzybów, leków, środków czystości oraz alkoholu
i wielu innych trujących czy niebezpiecznych substancji. Drogi zatrucia bywają różne: pokarmowa, oddechowa, przez skórę i błony
śluzowe. Przy zatruciach pokarmowych substancje trujące dostają
się do organizmu wraz z pożywieniem, wywołując następujące objawy: ogólne osłabienie, bóle i zawroty głowy, wymioty, biegunkę,
bóle brzucha, niespokojne tętno, podwyższoną temperaturę ciała,
dreszcze, omdlenie, a nawet utratę przytomności. Przed wezwaniem lekarza – pierwsza pomoc to: wywołanie wymiotów (tylko
u przytomnych), podanie do picia osolonej wody (1 łyżka soli na
szklankę wody) lub wody z sokiem malinowym, podanie węgla leczniczego w postaci zawiesiny (chłodna woda ze sproszkowanym węglem lekarskim – 5 tabletek na szklankę wody). Zapobiegać lepiej
niż ratować czy leczyć – dlatego: nie należy spożywać przeterminowanych produktów, powinniśmy zwracać uwagę na ich wygląd, kolor
i zapach. Przyczyną zatruć mogą być bakteryjno-grzybowe zakażenia pokarmów, również toksyny z pleśni rosnących na nieświeżych
produktach lub zatrucia jadem kiełbasianym po spożyciu m.in. przeterminowanych konserw mięsnych, warzywnych (owocowych). Przy
podejrzeniu zatrucia grzybami bądź lekami należy natychmiast
wezwać fachową pomoc lekarską – samemu nic nie podawać –
jedynie określić lub zabezpieczyć (resztki czy wymiociny) – czym
ofiara mogła się zatruć! Pamiętajmy: większość zatruć i skażeń
powstaje z naszej winy – przez złe oznakowanie i przechowywanie, a przede wszystkim stosowanie niebezpiecznych i szkodliwych
środków chemicznych, leków i innych preparatów.
Przy wszelkich zatruciach i skażeniach ważne jest, aby wiedzieć, czym ofiara została skażona czy się zatruła – od tego zależy pierwsza pomoc – zawsze jednak przemycie oczu, skóry czy
jamy ustnej zwykłą chłodną wodą, a także podanie niewielkiej jej
ilości do popicia – pomoże, a nie zaszkodzi. Trzeba wiedzieć, że
wywołanie wymiotów pomaga przy zatruciach pokarmowych – nie
wolno ich jednak wywoływać przy zatruciach: kwasami, zasadami oraz środkami żrącymi innego pochodzenia, jak i przy środkach
pieniących się czy naftopochodnych. Nigdy nie podajemy niczego
do picia ani nie wywołujemy wymiotów ofiarom zatruć, gdy są nieprzytomne! Wzywając pomocy (pamiętaj często z firmy na pogotowie (999) dzwoni się przez ZERO) i podajesz: 1. Imię i nazwisko,
miejsce zdarzenia (ulica i numer domu, instytucji, w której doszło do
zdarzenia). 2. Co się stało, ilość poszkodowanych i ich stan (przytomni, oddychają – udzielana pomoc itd.). Nigdy jako pierwszy nie
odkładaj słuchawki, możesz dopiero uczynić to wtedy i tylko wtedy
gdy dyspozytor powie: ,,dziękuję, przyjąłem zgłoszenie". Gdy dyspozytor udzieli ci jakiś wskazówek dostosuj się do nich i spokojnie
oczekuj na pomoc.
Cdn
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz
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„Trzynastka” otworzyła swoje podwoje
W środę, 4 kwietnia 2012 r., w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera zorganizowany został Dzień Otwarty. Społeczność
szkolna starała się w interesujący sposób zaprezentować swoją szkołę oraz przekonać przybyłych gości, że właśnie tutaj warto kontynuować naukę. Najliczniejszą grupę odwiedzających „Trzynastkę” stanowili uczniowie oraz opiekunowie klas szóstych
SP 34 oraz SP 30. Szkołę odwiedzali także rodzice przyszłych gimnazjalistów. W trakcie zwiedzania można było zapoznać się
z ofertą edukacyjną, porozmawiać z nauczycielami i uczniami, wczuć się w atmosferę panującą w murach gimnazjum.

Na gości przybyłych w tym szczególnym dniu czekało wiele
atrakcji. Na korytarzach szkolnych ustawionych było wiele dekoracji
i stanowisk, które prezentowały wieloletni dorobek oraz osiągnięcia
w różnych dziedzinach nauki, sportu, aktorstwa teatralnego, działalności społecznej. Przedstawiono sylwetkę patrona szkoły – Huberta
Wagnera. Można się też było zapoznać z historią szkoły w zaprezentowanej bogatej kronice. Dzień Otwarty uświetniła prezentacja
filmu opowiadającego o życiu szkoły.
W owo środowe przedpołudnie sale chemiczne, fizyczne i biologiczne zamieniły się w laboratoria, w których przeprowadzono
wiele ciekawych eksperymentów. Uczniowie mieli również okazję
sprawdzić się w łamigłówkach matematycznych, które wcale nie
należały do łatwych, a także wziąć udział w grach oraz zabawach

językowych i historycznych. Wiele emocji wzbudzały gry i zabawy
na sali gimnastycznej.
Szóstoklasiści byli bardzo zainteresowani pokazami ratownictwa medycznego, pochylali się nad fantomem, dokonując symulacji
udzielania pierwszej pomocy. Z uwagą słuchali informacji o pracy
szkolnego pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. Chętnie
częstowali się kulinarnymi smakołykami, przygotowanymi przez uczniów przy współpracy z paniami kucharkami.
Po zakończeniu zwiedzania każda grupa otrzymała słodki upominek i certyfikat upoważniający do ubiegania się o przyjęcie do grona uczniów Gimnazjum Nr 13. Wielu kandydatów na gimnazjalistów
zapewniało, że wrócą tu we wrześniu.
Hanna Duszkiewicz

Trwa kontrolny
odczyt wodomierzy
Od początku marca do końca czerwca bieżącego roku trwa w naszej Spółdzielni kontrolny odczyt
wodomierzy w mieszkaniach członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”. Zwracamy się z prośbą do
Państwa o umożliwienie jego dokonania. Szczegółowy harmonogram z podaniem terminu oraz godzin
wywieszany jest na klatkach schodowych.
Niestety, wiele osób ignoruje odczyty i nie można
ich zastać w mieszkaniach. Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców o udostępnienie mieszkań w wyznaczonych terminach. Upoważnieni do kontroli odczytów
są pracownicy Spółdzielni wyposażeni w odpowiednie
legitymacje, o pokazanie których możemy poprosić
przed wpuszczeniem ich do mieszkania, by mieć pewność, iż na pewno są to ludzie ze Spółdzielni. Odczyt na
poszczególnych osiedlach odbywa się w następujących
terminach:
* NAGÓRKI – od poniedziałku do czwartku
w godzinach 11. 00–19.00;
* JAROTY – od poniedziałku do czwartku
w godzinach 10. 00–14. 00 i 16. 00–20. 00;
* PIECZEWO – od poniedziałku do piątku
w godzinach 12. 00–20. 00.

Ośrodek Szkolenia Kierowców
w Olsztynie

Zapraszamy na kursy samochodowe
kat. „B”
Gwarantujemy bezstresowe i rzetelne
szkolenie na pojazdach Fiat Grande Punto
(identyczne jak na egzaminie państwowym)
UWAGA: – teorię możesz realizować w godz. 10.00 – 19.00
nawet w trybie indywidualnym
– jazdy w dowolnych godzinach – 7.00 – 22.00
– możliwe szkolenie „EXPRESS” – całość w 20 dni
Adresy ośrodków:
10 - 686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25A
tel. 89 541 53 42
10-507 Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 3
tel. 89 534 60 66
Adres internetowy: www.auto-kurs.pl
e-mail: auto-kurs@auto-kurs.pl

