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Koniec sezonu grzewczego
Sezon grzewczy 2011/2012 zakończony. Oficjalnie ciepło przestało płynąć do grzejników w mieszkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w dniu 7 maja br. Patrząc z perspektywy czasu rodzi się pytanie, czy nie za późno podjęto tę decyzję?
Zawsze przy wyłączaniu i włączaniu ciepła kierujemy się prognozami pogody, a te – wiadomo, albo się sprawdzą, albo nie. Tak
było i tym razem. Decyzja jest jeszcze trudniejsza, gdy w perspektywie jest długi weekend, a w tym roku majowe święta stworzyły wyjątkową okazję do ich wykorzystania na dziewięciodniową przerwę
w pracy. O ile synoptycy byli zgodni, że od 27 kwietnia do 1 maja br.
będzie piękna, słoneczna pogoda, a temperatura w ciągu dnia przekroczy 25oC, to co do drugiej części weekendu takiej zgodności już
nie było. Prognozy zapowiadały duże ochłodzenie, w naszym regionie nawet do 1oC w godzinach rannych. Dlatego postanowiliśmy nie
wyłączać ogrzewania wiedząc, że pomoże nam automatyka pogodowa zainstalowana w węzłach. Automaty po ustawieniu odpowiednich parametrów sterują dopływem ciepła do mieszkań w zależności
od temperatury zewnętrznej. Kiedy temperatura rośnie, automat zaczyna ograniczać ogrzewanie, a gdy temperatura na zewnątrz spada, wówczas budynki znów są ogrzewane. Dysponując zaworami
termostatycznymi w mieszkaniach możemy dostosowywać temperaturę do indywidualnych potrzeb.
Ile kosztuje utrzymanie w gotowości urządzeń cieplnych w okresach przejściowych, tj. wiosną i jesienią, pisaliśmy w „Jarotach”
w październiku 2010 r. Dla przypomnienia podajemy – przy średniodobowej temperaturze 12,7oC budynek mieszkalny o powierzchni

ponad 4 tys. m2 zużywa w ciągu doby niewiele ponad 1 GJ energii.
Przy obecnych cenach ciepła jest to koszt około 40 zł, czyli mniej niż
1 grosz na 1 m2 powierzchni.
Zbyt wczesne zakończenie sezonu grzewczego w okresie
przejściowym i wychłodzenie lokali przy dłuższym spadku temperatur może spowodować konieczność ponownego uruchomienia
centralnego ogrzewania. A to dodatkowo kosztuje, gdyż tylko jedno
włączenie i wyłączenie jest bezpłatne. Tak więc wczesne wyłączenie
ogrzewania wiosną to tylko pozorne oszczędności.
Reasumując, miniony sezon grzewczy trwał w naszej spółdzielni 214 dni i był krótszy od sezonu 2010/2011 o 31 dni. Na ogrzewanie
mieszkań zużyliśmy mniej o 7,5% energii niż w minionym sezonie.
Nie oznacza to jednak, że zapłacimy mniej za ogrzewanie mieszkań, bowiem w tym samym okresie ceny za energię cieplną wzrosły
o około 6%. Sezon był o tyle nietypowy, że po łagodnym grudniu
i styczniu, w lutym mieliśmy prawdziwy sprawdzian sprawności systemu grzewczego. Długo utrzymujące się mrozy sprawiły, że tylko
w tym jednym miesiącu zużyliśmy prawie 45 tys. GJ, co stanowi blisko 25% zużycia energii w całym sezonie grzewczym.
Małgorzata Kotecka
Kierownik działu rozliczeń, remontów i eksploatacji
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

XLIX Walne Zgromadzenie Członków
22 czerwca 2012 r.
Na dzień 22 czerwca 2012 r., tj. na piątek, na godzinę 17.00 zaplanowano rozpoczęcie kolejnego Walnego Zgromadzenia. Tradycyjnie odbędzie się ono w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7, przy ul. Krasickiego 2.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie regulaminu obrad.
Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego,
sekretarza i asesora.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji:
a. mandatowo-skrutacyjnej,
b. wnioskowej,
c. statutowej.
Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
Informacja o realizacji uchwał i wniosków XLVII i XLVIII
Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. –
dyskusja i podjęcie uchwały.
Zmiany w Statucie – dyskusja, podjęcie uchwały.

10. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2011 – dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2011 – dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Wnioski wynikające z listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2009-2011 – dyskusja i podjęcie
uchwały.
13. Wybór dwóch delegatów na Zjazd przedkongresowy w celu
wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości – dyskusja i podjęcie uchwały.
14. Przyznanie tytułów „Chorąży SM „Jaroty” w Olsztynie” –
dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – dyskusja
i podjęcie uchwał.
16. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków
zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Wiosenny przegląd osiedli „Wiosna `2012 r.”
JAROTY
Począwszy od pierwszych dni marca Administracja Osiedla
„Jaroty” przystąpiła do wykonywania prac związanych z wiosennymi porządkami oraz pracami zapewniającymi bezpieczeństwo
mieszkańców osiedla. Pogoda niezbyt sprzyjała wykonywaniu
prac porządkowych, pomimo to wszystkie nieczystości po zimie
były już usunięte w drugiej połowie marca. Wygrabiono trawniki,
oczyszczono chodniki, uliczki, zatoki postojowe z zalegającego
po zimie piasku i innych śmieci. Ponadto wykonywane były cięcia sanitarne drzew i krzewów, dokonano wymiany piasku w piaskownicach, przeprowadzono deratyzację we wszystkich budynkach Spółdzielni na osiedlu.

ny, niewykoszona trawa, walające się papiery, butelki, liście przy
ul. Pieczewskiej (między przedszkolem a żłobkiem i Szkole Podstawowej Nr 30) przy ul. Leyka, przy ul. Wilczyńskiego (w okolicy
poczty), wzdłuż ul. Boenigka od 24A do 18 (od strony ZSO Nr 7).
Wszelkie uchybienia i wnioski pokontrolne przekazano do
realizacji według kompetencji do odpowiednich służb.
Irena Zaborowska

Dokonano przeglądu i konserwacji placów zabaw. Wszystkie stwierdzone uszkodzenia urządzeń zabawowych zostały naprawione, zdewastowane elementy wymieniono na nowe i tak na
placach zabaw przy ul. Herdera 1, Wiecherta 1, Janowicza 32, 34
dokonano wymiany desek w piaskownicach, przy ul. Boenigka 1,
1A wymieniono deski w piaskownicy, dokonano wymiany konstrukcji huśtawki, daszka w zestawie, półwałków w zestawach.
Na placu przy ul. Wiecherta 35 pomalowano urządzenia zabawowe, przy ul. Burskiego 8, 10 wymieniono konstrukcję huśtawki
łańcuchowej podwójnej, podobne prace wykonano również na
wielu innych placach zabaw. Nadal staramy się na bieżąco usuwać zaistniałe usterki. Na terenie osiedla wymieniane są systematycznie uszkodzone i brakujące listwy w ławkach.
26 marca 2012 r. z inicjatywy Rady Osiedla „Jaroty” przeprowadzony został wiosenny przegląd osiedla, w którym uczestniczyła Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Zarząd
Dróg i Mostów oraz przedstawiciele administracji. Przeglądem
objęto tereny Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” i Gminy Olsztyn. Komisje dokonujące przeglądu zwracały uwagę nie tylko
na porządek panujący na osiedlu, ale również na stan techniczny chodników, uliczek osiedlowych, utrudnienia w parkowaniu
samochodów. Wszystkie zaobserwowane spostrzeżenia i uchybienia, które ujęte zostały w protokole z przeglądu, dotyczyły
terenów gminnych. Niepokojącym dla komisji była powtarzająca
się od lat sprawa złego stanu technicznego chodników przy ul.
Boenigka, Leyka, Pieczewskiej, Herdera, Kanta, nawierzchni
ulic na wysokości przy ul. Boenigka 7. Wiele zastrzeżeń budziły
zdewastowane przez parkujące samochody i zaśmiecone pasy
zieleni przy ul. Boenigka, Malewskiego, Leyka, zaniedbane tere-

PIECZEWO
Jak co roku przystąpiono do komisyjnego przeglądu osiedla. W dniu 27 marca 2012 r. z udziałem przedstawicieli: Zarządu
Zieleni Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Zarządców
Nieruchomości (WAM) oraz Administracji Osiedla „Pieczewo”
dokonano przeglądu w zakresie czystości i porządku oraz stanu
technicznego dróg i chodników na osiedlu. W przeglądzie wzięli
również udział członkowie Rady Osiedla „Pieczewo” i przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie.
Pozytywnym przykładem tegorocznego przeglądu jest natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia w zakresie czystości
i porządku na terenach należących do Gminy Olsztyn, tj. oczyszczenie oczka wodnego przy pętli autobusowej przy ul. Wilczyńskiego oraz oczyszczenie zieleni w pasach drogowych.

Ponadto w trakcie przeglądu komisja zwróciła szczególna uwagę na zły stan techniczny chodników i ulic miejskich na
osiedlu. Niektóre z nich wymagają natychmiastowej naprawy
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lub przełożenia. Stan techniczny chodników i ulic przedstawiają
zdjęcia.
Komisja wnioskuje o ujęcie w planach inwestycji miejskiej
ułożenie nowych centralnych chodników przy ul. Gębika od nr 1
do nr 13 oraz od nr 2 do nr 28, jak również pozostałych przy
ul. Wachowskiego 14, Turkowskiego 3, 6, Gębika 1A (wykruszone, ubytki płytek).
Dotkliwie dokucza mieszkańcom brak miejsc postojowych,
co powoduje, że parkują gdzie się da. W wielu miejscach na
osiedlu pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej funkcji, rozjeżdżone są przez parkujące tam samochody. Istnieje możliwość
utworzenia w tych miejscach dodatkowych miejsc postojowych.
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• Jak co roku mieszkańcy zgłaszali konieczność usunięcia z
budynków i daszków balkonów niebezpieczne gniazda szerszeni. Zadanie to wykonał wyspecjalizowany zakład DDD.
Wraz z nadejściem wiosny i nastaniem cieplejszych dni
w obudowach śmietników notorycznie pojawiają się osoby bezdomne, które nocują w nich i często je zanieczyszczją. W tych
przypadkach prosimy o interwencję Straż Miejską, a posadzki
śmietników w miarę potrzeb na bieżąco chlorujemy.
					

Krystyna Walacik

NAGÓRKI
Jak co roku wiosną przedstawiciele Administracji Osiedla,
Rady Osiedla „Nagórki” i służb specjalnych przeprowadzili przegląd osiedla dotyczący stanu utrzymania porządku i czystości.
Wnioski pokontrolne zostały skierowane do właścicieli nieruchomości (Administracji „Nagórki”), wspólnot mieszkaniowych, MZZ
i MZDiM przy Urzędzie Miasta), w celu usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Cieszy nas bardzo fakt, że Państwo również zgłaszacie do nas swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące porządku
na osiedlu. Są one dla nas bardzo cenne.
Wraz z nadejściem wiosny konserwatorzy administracji
mają również wiele zadań do wykonania. Jesteśmy w trakcie naprawy dziur w osiedlowych uliczkach i na parkingach, które znajdują się na terenie naszego utrzymania. Oczyściliśmy studzienki
burzowe, rynny, rury spustowe, dachy i daszki z nieczystości po
zimie. Systematycznie dokonujemy wymiany listew w ławkach
przy budynkach i na placach zabaw wraz z dorabianiem do nich
oparć. Firma „Clinex” zakończyła już wymianę piasku w piaskownicach i obecnie przystąpiła do koszenia traw. Przeprowadziliśmy
przegląd urządzeń placów zabaw i aktualnie dokonujemy ich napraw. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń są dewastacje, dlatego
prosimy o czujność i zgłaszanie tego typu zachowań na Policję.
Brak reakcji odbierany jest przez sprawców jako przyzwolenie.
Niebezpieczna i dotkliwa dewastacja miała miejsce w czasie
świąt wielkanocnych – spalono całą osłonę śmietnikową wraz
z zawartością przy ul. Orłowicza 16.

Ponadto:
• Dokonano przeglądów i konserwacji placów zabaw.
Uszkodzone, zdewastowane elementy zostały naprawione i wymienione.
• Wszystkie piaskownice zostały oczyszczone ze starego
piasku i uzupełnione nowym, przez co zabawa dzieci odbywać się może w higienicznych warunkach. W tym miejscu apelujemy do właścicieli zwierząt o niewprowadzanie
zwierząt domowych do miejsc wydzielonych do zabaw
dla dzieci, a w szczególności piaskownic.
• Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Olsztyn
przeprowadzono kompleksową deratyzację, polegającą
na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych we wszystkich (108) budynkach mieszkalnych
na osiedlu.

W okresie wiosenno-letnim mieszkańcy remontują swoje
mieszkania. Szczególnie wiele osób decyduje się na wymianę
grzejników w kuchni i łazience. Pamiętajmy, by planując roboty
remontowe najpierw ich zakres przedstawić do akceptacji administracji, by uchronić się przed zagrożeniami wynikającymi z wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto
uchroni nas to przed dodatkowymi kosztami, gdyż niezgodności
spowodują nakaz przywrócenia do stanu zgodnego z prawem.
Sylwia Porbacka
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„Mamo, Tato bądźmy razem”
30 maja br. (środa), w godzinach 14. 00–18. 00 w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – które w tym roku
przebiegają pod hasłem „Mamo, Tato bądźmy razem” – na boiskach Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie, przy ul. Jeziołowicza 2, odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez społeczność Gimnazjum i Radę Osiedla
„Pieczewo”.

W programie festynu:
Występy na estradzie: konkurs piosenki „You can sing”, taniec nowoczesny, pokazy aikido, muay tai, copoeira,
występy muzyczne i taneczne klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
Konkursy i zabawy: konkurs fryzur i makijażu, turniej szachowy i warcabowy, samochody i motocykle, przejażdżki kucykami, stoisko dla najmłodszych „Rysowanie, wyklejanie”, konkurs i stoisko ekologiczne, rowerowy tor przeszkód organizowany przez Policję.
Gry i zabawy sportowe: m. in. bieg przełajowy, turniej unihokeja, piłka siatkowa na wesoło, przeciąganie liny, piłka
nożna, klasowe sztafety, konkurs siłowy, szermierka w wykonaniu uczestników festynu oraz wiele innych atrakcji.

KONKURS `2012

„Balkony w kwiatach”

Już po raz kolejny mieszkańcy naszych osiedli będą mogli wziąć udział w konkursie na najpiękniejsze balkony i ogródki
przydomowe, bowiem ruszają jego kolejne edycje: na Jarotach – XVI, na Pieczewie – XIII i na Nagórkach X, jubileuszowa edycja.
Od dawna wiadomo, że wśród wielu elementów decydujących o komforcie życia w osiedlach mieszkaniowych ważne miejsce zajmuje
zagospodarowanie przestrzeni między budynkami, ale również ukwiecenie własnych balkonów i ogródków przy budynkach. Nie tylko ze
względu na ich piękno, ale również na fakt, iż mają pozytywne działanie psychologiczne. Już dawno bowiem stwierdzono, że kolorowe, piękne otoczenie przyrodnicze poprawia nastrój, a tym samym ma wpływ na stosunki międzyludzkie. Jednak, aby zieleń i kompozycje kwiatowe
tworzyły z budynkami harmonijną całość, estetyczny obraz, należy o nie systematycznie dbać i odpowiednio je pielęgnować. Cieszy również
fakt, iż wzrasta liczba tych, którzy ten wysiłek doceniają kulturą postępowania.
Organizatorami konkursu „Balkony w kwiatach” są Rady Osiedla „Nagórek”, „Jarot” i „Pieczewa”. Jak co roku komisje składające się
z ich członków oceniają względy estetyczne, kolorystykę i zagospodarowanie balkonów i ogródków.
Przypominam, że o zwycięstwie decyduje sukcesywne dbanie o rośliny przez całe lato. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu,
a o wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane jesienią na łamach
„Jarot” wraz z podaną listą zwycięzców.

Małgorzata Gieczewska

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:

18 czerwca 2012 r. – pełni Henryk Maniakowski

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
Własnościowe M-3 o pow. 48 m² (na Jarotach, wysoki parter, wyremontowane) – zamienię na mieszkanie o takim samym metrażu lub na
mniejsze. Tel. 89 514 10 42, po godz. 14. 00.
Atrakcyjne mieszkanie na Jarotach o pow. 72 m² sprzedam bez pośredników. Tel. 506 549 479.
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 65 m², ul. Hallera – sprzedam lub
zamienię na mniejsze. Tel. 514 741 100 po godz. 16. 00.
Zamienię M-4 o pow. 64,7 m² (os. Generałów – Jaroty) na mieszkanie
M-2 (2-pokojowe) o pow. od 37–48 m². Tel. 89 541 41 78.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe (wschód-zachód, I piętro).
Tel. 514 368 707.

Sprzedam M-3 o pow. 48,5 m² do remontu. Tel. 89 677 83 72.
Własnościowe M-5 o pow. 72,5 m² z balkonem, Nagórki – zamienię z dopłatą na M-3 (parter lub I piętro) w zasobach SM „Jaroty”.
Tel. 89 542 76 47 lub 789 157 214.
Kupię mieszkanie o pow. 24 m² na Nagórkach, w przystępnej cenie.
Tel. 692 016 662.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m² przy ul. Żurawskiego (parter).
Tel. 508 377 517.
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

Dyktando ‘2012
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Konkurs ortograficzny w Klubie „Akant”

13 kwietnia br. w Klubie „Akant” przy współpracy Katedry Polonistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się
12 edycja konkursu ortograficznego. Jury w składzie: dr Renata Makarewicz – przewodnicząca, dr Joanna Szydłowska i dr Joanna
Chłosta-Zielonka wyłoniło następujących zwycięzców:
W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce – Daniel Nette, kl. Vc, SP 34, nauczyciel Iwona Mikołajczyk; II miejsce – Paulina Staniszewska, kl. VI d, SP 25, nauczyciel Grażyna Bandrowska-Cybowicz, Witold Studniarz, kl. VI e, SP 30, nauczyciel Dorota Staszewska;
III miejsce – Julia Pazik, kl. VI b, SP 34, nauczyciel Beata Krymska.
W kategorii gimnazja: I miejsce – Martin Mańka, G-13, kl. III b, nauczyciel Izabela Kraszewska-Szmidt; II miejsce – Monika Golianek, G-8, kl. III, nauczyciel Małgorzata Stolarczyk.
W kategorii licea i dorośli dyplomy za udział otrzymali: Joanna Lech i Agata Staniszewicz – uczennice IX LO kl. II b, nauczyciel
Joanna Toczko.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Zwycięzcom i ich nauczycielom gratulujemy.

„Wielkanoc na wsi”
W kwietniu br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Wielkanoc na wsi”, zorganizowany dla dzieci szkół podstawowych klas I–III. Do Klubu „Akant" wpłynęło bardzo dużo prac ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie osiedli Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty". Prace były bardzo ładne, ciekawe, przygotowane zgodnie z techniką określoną w regulaminie konkursu.

Komisja konkursowa w składzie: Mirosława Smerek-Bielecka – przewodnicząca, Jolanta Białek, Hanna Łukaszewicz przyznała
następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Zuzanna Bałdyga, kl. II d, SP 25; II miejsce – Cezary Suchecki, kl. II d, SP 25, Julia Osmólska, kl. I d, SP 33; III miejsce –
Sandra Faltynowska, kl. I SP 25, Oliwia Dobosz, kl. I SP 25.
W Y R Ó Ż N I E N I A zdobyli: Czarek Słowik, kl. III SP 25, Alicja Czwartek, kl. I SP 25, Natalia Bilińska, kl. III SP 25, Alicja Spychalska,
kl. III SP 25, Jakub Milan, kl. III SP 25, Adrianna Dargiewicz, kl. III SP 34, Zuzanna Kulikowska, kl. I a SP 33, Ola Opala, kl. II b SP 33, Natalia
Fąk, kl. II b SP 33, Julia Szmyt, kl. II SP 25, Aleksandra Tałan, kl. I a SP 33, Aleksandra Kot, kl. I a SP 33, Magda Serafinowska, kl. I a SP 33,
Sylwia Stachura, kl. III SP 25, Krzysztof Kamiński SP 25.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
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Uciążliwe gabaryty

Piwniczne korytarze pełne są porzuconych mebli,
zużytych wersalek, biurek, krzeseł, pordzewiałych lodówek i pralek. To widok niechlubny, z którym co jakiś czas
staramy się uporać.
Tak zwane gabaryty są utrapieniem nie tylko samych
mieszkańców danego budynku, ale również administratorów.
Składowane w piwnicznych korytarzach bez ładu i składu, bo
może się jeszcze przydadzą, w gruncie rzeczy stanowią utrudnienie przejść, a nade wszystko stanowią zagrożenie pożarowe,
nie wspominając o tym, że są doskonałym siedliskiem dla różnego rodzaju insektów i robali. A o estetyce nie wspomnę. Innym
problemem jest to, gdzie i jak wyrzucamy. Wielu mieszkańców
– jeśli nawet nie wstawi zbędnych gabarytów do korytarza piwnicznego, suszarni lub wózkowni, a pofatyguje się na śmietnik,
to najczęściej rzuca je byle gdzie, nie przestrzegając przyjętych
w poszczególnych osiedlach terminów wywozu gabarytów. Spółdzielnia zawarła umowy na sprzątanie terenów osiedlowych
z firmami, które są zobowiązane uprzątać teren z niepotrzebnych rupieci. Dla przypomnienia podaję dni, kiedy spod obudów
śmietnikowych są one zabierane:
• NAGÓRKI: w poniedziałki (ul. Murzynowskiego i Orłowicza) i we wtorki (ul. Wańkowicza i Barcza);
• JAROTY: we wtorki i piątki;
• PIECZEWO: we wtorki i w razie potrzeby również w piątki.
Niedozwolone jest umieszczanie i przechowywanie
w pomieszczeniach ogólnego użytku lub wewnątrzbudynkowych ciągach komunikacyjnych przedmiotów należących do
poszczególnych mieszkańców. W razie stwierdzenia tego faktu, administracja zamieszcza na klatce schodowej pisemne
wezwanie do usunięcia ich w wyznaczonym terminie. W końcu jednak pracownicy Spółdzielni, po upływie określonego
od wywieszenia ogłoszenia terminu z prośbą o uprzątnięcie,
robią za mieszkańców danego budynku porządek, wynosząc
i wywożąc rzeczy. W takim przypadku właściciel usuniętych
przedmiotów nie ma prawa żądać odszkodowania.
Ponadto w tym miejscu przypomnę „Regulamin używania lokali oraz porządku domowego”, który dostępny jest również na naszej stronie internetowej www.smjaroty.pl, w którym
w paragrafie 14 w pkt 2 czytamy: „Nieczystości pochodzące
z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemników
w śmietnikach lub do zsypów na śmieci w taki sposób, aby
nie zanieczyszczać otoczenia”, natomiast w tym samym paragrafie w pkt 3: „Niedozwolone jest wrzucanie twardych
i ciężkich przedmiotów, takich jak np. kamienie, złom, gruz,
zużyty sprzęt domowy itp., do pojemników na śmieci. Gruz
pochodzący z remontu lokali mieszkańcy zobowiązani są
wywieźć na wysypisko we własnym zakresie. Wielkogabarytowe odpady, w tym elektryczne i elektroniczne (np. zużyte
meble, okna, lodówki, telewizory itp.) w określony dzień tygodnia wywożone są przez Spółdzielnię po ich uprzednim
wystawieniu przez mieszkańców pod śmietnik”.
Przypominam, iż do pojemników na śmieci nie powinien
trafić gruz z remontu mieszkania, resztki glazury czy terakoty
bądź inne odpady budowlane, bowiem kontenery śmietnikowe
przeznaczone są wyłącznie na odpady komunalne. Natomiast
do obowiązku wykonującego remont mieszkania należy wywiezienie powstałego w trakcie robót gruzu oraz innych odpadów.
Wyrzucając je pod śmietnik obciążamy kosztami ich usunięcia
naszych sąsiadów.
Obok zamieszczam kilka „kwiatków” z niedzielnego spaceru po osiedlach oraz apel do nas wszystkich, dbajmy o ład, porządek i estetykę, wszak to nasze wspólne podwórko.
Małgorzata Gieczewska

Nasze osiedla z niepotrzebnych rupieci w określone dni tygodnia uprzątają pracownicy
firm, z którymi Spółdzielnia ma podpisane umowy
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Norwid, a nasze bezpieczeństwo
Zapewne moi Szanowni Czytelnicy pomyślą, że coś ze mną
nie tak, no bo co ma Norwid do naszego bezpieczeństwa, a ja uważam, że ma! Cyprian Kamil Norwid był poetą, artystą i postacią nieprzeciętną, a wśród jego zainteresowań odnaleźć można rozważania na temat historii, społeczeństwa i narodu. Twórczość Norwida
była niezrozumiała dla ówczesnych, był krytykowany za głoszone
poglądy ideowo-polityczne. I cóż, jaki tu związek z naszym bezpieczeństwem, a taki, że właśnie Norwid odważył się publicznie powiedzieć prawdę, bolesną prawdę o nas – o Polakach, narodzie i społeczeństwie polskim.
Tak, prawdy te bolały i powinny nas boleć nadal – naród według Norwida to Polacy, społeczeństwo to ludzie i pisał: „naród wielki
społeczeństwo żadne”, albo „Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy naród”. Obecnie docenia się twórczość Norwida, przyznaje rację jego filozoficzno-ideologicznym wywodom, ale
na tym koniec! Na nic zdały się „nauki”, jakie dała nam przez wieki
historia, dalej łatwiej nam „machać szabelką dla glorii” niż uczciwie
tworzyć dobra i dbać o rozwój obywatelskiego społeczeństwa.
Od października 1997 roku – tak od prawie 15 lat, ściśle współpracując i wzorując się na założeniach Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, co roku powtarzam
pewne tematy z zakresu bezpieczeństwa i są to niemal identyczne
sprawy, tyle że podawane w różnych kontekstach. I czynione jest to
również cyklicznie, aż do znudzenia przez wspomniane podmioty,
od przedszkoli, przez szkoły i uczelnie, po media włącznie. A jakie
to daje efekty? Jak odbierane jest przez szeroko pojęte społeczeństwo, ano „naród nasz butny”, co to nas będzie ktoś pouczał czy
straszył – Polak wie, co może!!!
Gdy zbliża się zima, a potem wiosna ostrzegamy, alarmujemy
i apelujemy do świadomości społecznej: nie wchodźcie na kruchy
i zdradliwy lód na jeziorach i innych zbiornikach wodnych – odzew
społeczny wsparty polską przekorą jest taki, że statystyki ofiar śmiertelnych zatrważają! Kiedy zwracamy się do wszystkich uczestników
ruchu drogowego: kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej
ostrożności, zwłaszcza jesienią i na przedwiośniu, apelujemy m.in.:
zapinajcie pasy, ostrożnie z prędkością i dość jazdy i chodzenia „po
pijaku”! Chyba nie muszę komentować efektów tych akcji, rannych
i zabitych coraz więcej – tragedie i rozpacz, a kiedy jest najgorzej?
Przy wyjazdach i powrotach świątecznych, w tym najwięcej z okazji
Święta Zmarłych, tu już nie tylko społeczne i obywatelskie zasady
łamiemy. Pytam, gdzie sumienie narodu mieniącego się najbardziej
chrześcijańskim, wszak nie tylko ten winien, co pijany prowadzi pojazd czy włazi pod koła samochodu, ale i ci, którzy żegnają się z nim
przed podróżą czy razem jadą?
Kiedy nadchodzi lato – dzieci i młodzież mają wakacje, a i my
chętnie korzystamy z kąpieli, co dają nasze apele i ostrzeżenia: utonięcia, połamane kręgosłupy, a potem pretensje do wszystkich i łzy!
Od lat, wśród wielu apeli, napomnień i akcji powtarzamy retoryczne
pytanie: „CZY WIESZ, GDZIE JEST I CO ROBI TWOJE DZIECKO”?!
Przypominamy, wyjaśniamy i wskazujemy, co kiedy i jak może się
dziać z naszymi pociechami... i nic! Narkotyki, alkohol i rozboje, nie
ma nadzoru nad dziećmi w czasie wolnym, kompletny brak reakcji
na ich niewłaściwe zachowanie, nawet tuż pod domem, gdy strzelają
z fajerwerków i petard, piją, palą i demolują urządzenia placów zabaw itp. E tam, słyszymy – jak ma dzieciak TV, komputer i komórkę,
to resztę mamy z głowy, ale jeśli nie ma przy tym kontroli, kontaktu
i właściwych relacji wychowawczych, to potem mamy tragedie: zagi-

nięcia, kontakty z sektami, pedofilami i środowiskami kryminalnymi.
Gdzie więc nasze społeczne i obywatelskie podejście, wszak to nasze dzieci i często wnuki, to przyszłość naszego NARODU!
Nasze społeczeństwo się rozwarstwia i zmienia, są bogaci,
przybywa też ubogich, bezdomnych i bezrobotnych oraz takich, którzy „ledwo, ledwo ciągną”, ale mimo tego modny staje się szpan
– kochamy pieski i koty, często kochamy na trochę, na jakiś czas,
aż się nie znudzi lub gdy trzeba wyjechać na wakacje. Kochamy
też wszelkie inne zwierzęta, często tak kochamy, że skatowane
i zagłodzone, porzucone czy wręcz przywiązane do drzewa w lesie
czy parku – lądują (jak mają szczęście) w schroniskach czy innych
azylach.
A wracając do psów – nie pamiętam, aby było ich tak dużo
w osiedlach jak obecnie, prowadzane bez smyczy i kagańca, załatwiające na oczach właścicieli i współobywateli swoje potrzeby fizjologiczne wszędzie, nikt nikomu nie zwraca uwagi, nikt nie sprząta
(czynią to nieliczni), ale wszyscy narzekają, a sprawa smyczy i kagańca czy braku właściwej opieki nad psami „bojowymi”, groźnymi
i niebezpiecznymi wywołuje wrzawę dopiero, gdy wydarzy się tragedia i wtedy też wszyscy są winni, ale nie ci, którzy w imię polskiego
JA – „gdzieś” mają zasady społeczeństwa obywatelskiego, prawa
i porządku, odpowiedzialności i właściwego współżycia społecznego.
Skoro o zwierzętach mowa, często napominamy i apelujemy,
aby nie karmić gołębi, zwłaszcza na balkonach i parapetach mieszkań – raz, że odbieramy tym ptakom instynkt samożywienia się i dostarczamy im często nie takie pokarmy, jakie są dla nich właściwe,
a po wtóre, są one nosicielami pasożytów, które z ich pozostawionych na parapetach odchodów dostają się do naszych mieszkań
zagrażając zdrowiu i życiu, zwłaszcza dzieci.
Jesteśmy wielkim NARODEM – historia pełna jest nazwisk
wspaniałych Polaków. Bywa, żeśmy z tego dumni, ale bywa, że
w sondażach nikły procent badanych potrafi o tym cokolwiek powiedzieć, a jacy jesteśmy jako społeczeństwo?
Zastanówmy się i rozejrzyjmy, brudno wszędzie, totalna dewastacja wokół nas, agresja już od dzieci – gimnazjalistów poczynając,
bezkrytyczna negacja i krytyka wszystkiego, co ze społeczeństwem
i obywatelskim obowiązkiem, prawem i zasadami się wiąże, pieniactwo, tak dla zasady i jakże często człowiek człowiekowi wrogiem, tu
ciśnie się na usta: „Polak, Polakowi”!!!
Cyklicznie, bez względu na porę roku powtarzamy apele: nie
śmiećmy, szanujmy przyrodę, wszak jesteśmy jej integralną częścią,
nie zatruwajmy siebie i innych stosowanymi niezgodnie z przepisami preparatami na działkach czy spalanymi w ogniskach nośnikami trujących dymów (plastiki, gumy i inne tworzywa niebezpiecznej
chemii).
Bez przerwy mówimy o zagrożeniach pożarowych i zasadach
działania w wypadku pożaru, apelujemy o niewypalanie traw i zwracanie na ten proceder uwagi z powiadamianiem odpowiednich służb
w wypadku zauważenia takich działań – efekty, to tragedie i ofiary,
straty materialne i… wstyd!!!
Już wiele lat jesteśmy w pełni wolnym, demokratycznym państwem – członkiem zjednoczonej Europy, czy nie czas, aby stać się
również europejskim społeczeństwem i zmienić twierdzenie Norwida na: „naród wielki i społeczeństwo obywatelskie”?!
cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz
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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 publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Akcja Lato ‘2012
dla dzieci członków SM „Jaroty”
wiek uczestników 7–12 lat
* 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 dniach 2. 07.– 24. 08. 2012 r.
w godz. 8. 00–15. 30

Liczba miejsc ograniczona!
Turnusy:

I – 2. 07–13. 07. 2012 r.
II – 16. 07–27. 07. 2012 r.
III – 30. 07–10. 08. 2012 r.
IV – 13. 08–24. 08. 2012 r.
Informacje i zapisy w Klubach od 1 czerwca 2012 r.
pn–czw w godz. 10. 00–20. 00, pt w godz. 10. 00–18. 00

nr 5/2012
„Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć”

Kartezjusz

Drogi Gimnazjalisto!

IX Liceum Ogólnokształcące
to szkoła, którą polubisz i w której możesz osiągnąć swój sukces!

Znajdziesz się we wspaniałym otoczeniu
i będziesz pewny, że jest to miejsce dla Ciebie !!!
Absolwentom gimnazjów proponujemy naukę w jednej z czterech klas:
I A klasa humanistyczno-społeczna
99przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 	język polski
i historia
I B klasa filologiczna
99przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 	język angielski
i historia
I C klasa matematyczno-biologiczna
99przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 	matematyka
i biologia
I D klasa ekologiczno-turystyczna
99przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 	biologia i geografia
Ponadto szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych !!!

Informacje i zapisy od dnia 2 lipca 2012 r.,
pn–pt w godz. 8. 00–16. 00

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1
tel: 89 542 93 68 fax: 89 542 67 06 email: szkol@lo9.zso3.olsztyn.pl
http://www.lo9.zso3.olsztyn.pl

TRWAJĄ ZAPISY !!!

TRWAJĄ ZAPISY !!!

na najciekawsze półkolonie językowo-artystyczne
w Szkole Języków Obcych Oxford Academy

do nowego
przedszkola językowego

przy ul. Żurawskiego 1A na Pieczewie.

przy ul. Żurawskiego 1A na Pieczewie

na Pieczewie, Jarotach i Nagórkach

Codziennie 4 godziny
ciekawych zajęć i dobrej zabawy.

Tygodniowe półkolonie tylko 300 zł!
www.oxfordacademy.pl
biuro@oxfordacademy.pl
Telefon komórkowy: 604 54 60 60
Telefon stacjonarny: 89 672 60 60

Dlaczego Junior Academy:

* atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych w cenie czesnego;
* plac zabaw tylko dla wychowanków przedszkola;
* doświadczona kadra i zrównoważony program zajęć.
www.junioracademy.pl
biuro@junioracademy.pl
Tel. 89 672 30 50
Tel. kom. 662 27 30 50

