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Do dwóch razy sztuka,
czyli jak przebiegały starania o unijne pieniądze
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie stała się beneficjentem unijnego wsparcia finansującego podejmowane przez nią działania. We wrześniu 2011 r. Spółdzielnia zawarła dwie umowy o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury na lata
2007–2013.
Pierwszy projekt to „Humanizacja blokowisk w zakresie
kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego, Wańkowicza
w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury”, obejmujący
12 budynków:
* Barcza 3; Orłowicza 33 – w zakresie: wymiana dźwigów
osobowych;
* Barcza 11; Wańkowicza 6, 16, 18; Orłowicza 2, 29, 35 –
w zakresie: remont klatek schodowych i piwnic, wymiana
dźwigów osobowych;
* Murzynowskiego 7, 14 – w zakresie: remont klatek schodowych i piwnic;
* Murzynowskiego 22 – w zakresie: modernizacja systemu
zasilania w ciepło i wodę.
Łącznie wymienionych zostanie 20 szt. dźwigów osobowych, w pełnym zakresie zostaną wyremontowane 22 klatki
schodowe, tj. ściany, schody i podesty, instalacja elektryczna
w częściach wspólnych, łącznie z montażem nowych opraw
oświetleniowych sterowanych czujnikiem ruchu, a także nastąpi
dostosowanie instalacji domofonowej dla osób niewidomych. Za-

danie będzie realizowane w latach 2012–2013. Łączna wartość
projektu wynosi 6. 066. 000 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie obejmuje kwotę 2. 999. 637 zł.
Obecnie projekt jest w trakcie realizacji. W kwietniu został rozstrzygnięty przetarg na wymianę dźwigów osobowych,
a w maju ogłoszono przetarg na remonty klatek. W najbliższym
czasie rozpoczną się prace w poszczególnych budynkach.
Droga do uzyskania unijnego dofinansowania nie była prosta. Spółdzielnia rozpoczęła starania już w 2006 r., gdy w Urzędzie Miasta Olsztyna Biuro Strategii przymierzało się do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta
Olsztyn na lata 2007–2013 (LPR). Aby mieć możliwość ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej, należało najpierw
ująć nasze zamierzenia w LPR i dopiero wówczas można było
przystąpić do konkursu „Humanizacja Blokowisk – Poprawa
warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty”. Działania te miały na celu poprawę warunków technicznych poprzez modernizację i remonty wspólnych
części budynków wielorodzinnych:

Tablica informacyjna dotycząca projektu kompleksowej rewitalizacji wybranych budynków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty“

Budynek przy ul. Orłowicza 2, objęty programem rewitalizacji w zakresie: remont klatek
schodowych i piwnic, wymiana dźwigów osobowych
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SAMOCHODOWY RAJD RODZINNY
Rada Osiedla „Jaroty” w ramach obchodów XIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku przebiegają pod
hasłem ”MAMO, TATO BĄDŹMY RAZEM” zorganizowała w dniu 19 maja br. XIV Samochodowy Rajd Rodzinny. Uczestniczyło
w nim 21 załóg, 42 osoby dorosłe – pilot i kierowca oraz 52 dzieci wytypowanych przez pedagogów ze szkół podstawowych
nr 30, 32 i 34 z naszego osiedla.
Przed wyruszeniem na trasę uczestnikom kolejny raz przypomniano o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Organizatorzy udzielili kilku wskazówek dotyczących zadań, jakie załogi
muszą rozwiązać podczas przejazdu, a trzeba wiedzieć, że trasa do
Pasymia i Butryn została podzielona na cztery etapy. O godz. 9. 00
sprzed SP nr 34 pod eskortą Policji ruszyła kolumna samochodów
przejeżdżając ulicami: Krasickiego, Synów Pułku na parking przy
ul. Pstrowskiego. Start załóg odbył się w chłodny poranek, lecz
piękna trasa, cudowna zieleń naszych lasów sprawiły, że atmosfera
stała się gorąca, a radość dzieci, szczególnie tych, które po raz
pierwszy uczestniczyły w naszej wyprawie ogromna.

Po dwóch etapach szczęśliwie przejechanych i po rozwiązaniu
trudnych rebusów dojechaliśmy o właściwym czasie na rynek w Pasymiu. I tu czekała na młodych turystów pierwsza niespodzianka
– lody podarowane przez Olsztyńską Chłodnię. Tym razem w programie wyprawy było zwiedzanie kościoła pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa, gdzie po raz czternasty nieocenionym przewodnikiem
był ksiądz kanonik Romuald Zapadka. Kościół został zbudowany
w roku 1876 na fundamentach dawnego zamku krzyżackiego. Gospodarzem odwiedzanego, pięknego kościoła jest ksiądz kanonik
Józef Grażul, który w wieku dziesięciu lat został wywieziony wraz
z rodziną do Kazachstanu. Uczestnikom wycieczki powiedział kilka
zdań w języku kazachskim, czym wzbudził szczególne zaciekawienie nie tylko dorosłych, ale również dzieci, a na koniec spotkania
uczniowie zostali obdarowani prezentami. Podziękowania dzieci
skierowane do obu kapłanów zakończyły niezwykle miły i pouczający fragment wyjazdu.

Czas nieubłaganie goni do przodu i załogi ruszają na kolejne
odcinki rajdu. Na mecie w Butrynach meldują się wszystkie załogi
(chociaż kilku kierowców pomyliło trasę) o wyznaczonym czasie. Tu
rozpoczyna się prawdziwa walka sportowa. Konkurencje: przeciąganie liny, strzelanie na bramkę czy też dyscypliny zręcznościowe
przebiegały niezwykle sprawnie, zawodnicy bardzo często zdobywali maksymalne liczby punktów. Organizatorzy stwierdzili, że
w pełni zrealizowało się hasło „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Po
wysiłku na świeżym powietrzu (i to bez komputerów i monitorów)
przyszedł czas na posiłek, który tym razem stanowił dodatkowe zadanie – należało samemu upiec kiełbaskę na prawdziwym ognisku.
Wszyscy uczestnicy zdali egzamin na piątkę.
Kolejnym ciekawym punktem wyjazdu było ogłoszenie wyników sportowych, wręczenie pierwszym trzem załogom pamiątkowych medali, pozostałym dzieciom paczek ze słodkimi łakociami.
Ostatnia radość dla dzieci – to loteria fantowa i to niezwykła loteria,
albowiem wszystkie losy były „pełne”. I tu ciekawostka – najwięk-

szego misia – przytulankę wylosowała najmniejsza uczestniczka
rajdu – co wzbudziło niesamowitą radość wśród zebranych. Jak co
roku do organizacji Samochodowego Rajdu Rodzinnego - oprócz
organizatorów - znacznie przyczynili się: dyrektor SP nr 30 Bożena Rzepka, dyrektor SP nr 34 Marek Wąsik, pedagodzy jarockich
szkół podstawowych oraz rodzice. Czternastoletnia impreza integruje środowisko „Jarot”, które jest najbardziej zaludnionym i największym osiedlem w Olsztynie. Spotykają się rodzice, nauczyciele, dzieci, członkowie Rady Osiedla. Wszyscy bawią się znakomicie
w myśl hasła MAMO, TATO BĄDŹMY RAZEM.
dokończenie na str. 5
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– zmiany w bryłach architektonicznych, tj.: dachu, elewacji
zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej;
– odnowa głównej struktury budynków, tj. klatek schodowych, korytarzy, windy;
– podnoszenie efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja);
– wymiana wewnętrznych instalacji technicznych budynków.
W wersji LPR opracowanej w 2010 r. okazało się, że Spółdzielnia nie spełnia kryteriów, które umożliwiałyby uczestnictwo
w konkursie. A wymogi te, poza warunkami technicznymi, nie były
– jak by się mogło wydawać – łatwe do spełnienia. Obszary objęte
rewitalizacją wyznaczone w ramach poddziałania 4. 1. 1. (Poprawa
warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii
z wielkiej płyty) musiały spełniać łącznie 3 kryteria:
• wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
• wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
• niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
Każde kryterium było określone przez co najmniej jeden
wskaźnik. Obszary wyznaczone przez Spółdzielnię nie spełniły
jednak wymaganych warunków. Poziom przestępczości na naszych terenach okazał się… za niski. Z jednej strony był to powód
do radości, bo nasze osiedla okazały się bezpieczne, ale z drugiej
strony uciekła nam możliwość unijnego dofinansowania.
Tak więc do pierwszego konkursu, jaki ogłosił Urząd Marszałkowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” nie mogła przystąpić.
W 2011 r. pojawiła się kolejna szansa. W lutym 2011 r. Urząd
Marszałkowski ponownie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast. Równocześnie Urząd Miasta rozpoczął prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olsztyn (LPR),
gdyż warunkiem koniecznym złożenia wniosku o dofinansowanie
było zakwalifikowanie planowanych przedsięwzięć do obszaru rewitalizacji. W dniu 28 lutego przeprowadzono konsultacje społeczne i przystąpiono do ponownej aktualizacji LPR w oparciu o możliwość rozszerzenia działań rewitalizacyjnych, przyjmując zasadę
analizy statystycznej łącznej. Ostatecznie do obszaru rewitalizacji
zakwalifikowano 15 budynków mieszkalnych w osiedlu NAGÓRKI:
Barcza 3, 5, 11, 18; Murzynowskiego 7, 10, 14, 22; Wańkowicza 6,
16, 18; Orłowicza 2, 29, 33, 35 i zostały one wpisane do Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Olsztyn na lata 2007–2015.
To umożliwiło nam przystąpienie do konkursu i w dniu
1 kwietnia 2011 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek
i studium wykonalności dla projektu: „Humanizacja blokowisk
w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie 106
w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego, Wańkowicza w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury”. Ze względu
na ograniczenie dofinansowania do kwoty 3 mln zł, stanowiącej
50% wydatków kwalifikowanych, uwzględniając istniejący stan
techniczny ograniczyliśmy projekt do 12 budynków wymienionych
na wstępie.
Pomimo przyjętych w wyżej przedstawionym projekcie ograniczeń już w październiku 2011 r. pojawiła się kolejna szansa,
a mianowicie Urząd Marszałkowski ogłosił jeszcze jeden konkurs
z zakresu Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast – Humanizacja blokowisk. Spółdzielnia ponownie przystąpiła do konkursu z projektem obejmującym 4 budynki:
* Barcza 3, 18, Orłowicza 33 – w zakresie: remont klatek
schodowych i korytarzy piwnicznych z wymianą instalacji
elektrycznej i domofonowej
* Murzynowskiego 10 – w zakresie: wymiana dźwigów osobowych, remont klatek schodowych i korytarzy piwnicznych
z wymianą instalacji elektrycznej i domofonowej.

Wartość projektu wynosi 2. 107. 440 zł, a wnioskowana kwota
dofinansowania 999. 980,28 zł.
Do konkursu z naszego województwa złożono 46 projektów,
z tego 23 zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym
i merytorycznym i znalazły się na liście kwalifikujących się do dofinansowania. Projekt Spółdzielni otrzymał 76 pkt., co stanowi 95%
maksymalnej liczby punktów i został umieszczony na drugim miejscu listy rankingowej.
Drugi projekt – „Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” poprzez wdrożenie nowych
usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe”
– zakłada wdrożenie nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółdzielnią – postępowanie przetargowe jest w toku,
a zakończenie i wdrożenie projektu jest planowane na koniec
2013 r.
Historia pozyskania środków dla tego projektu jest następująca - w lutym 2011 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach konkursu Nr 01/11/7. 2. 2 z zakresu osi priorytetowej 7: Infrastruktura społeczeństwa informatycznego, Działanie
7. 2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług informatycznych, poddziałanie 7. 2. 2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Do konkursu przystąpiliśmy z projektem: „Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” poprzez wdrożenie nowych usług
elektronicznych wspomagających procesy” – wniosek złożono
4 kwietnia 2011 r. Projekt jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury informatycznej Spółdzielni o możliwość wdrożenia e-usług
oraz nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania. Do
jego realizacji należy ponieść koszty na zakup nowego oprogramowania i sprzętu komputerowego, w tym serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i bazą danych.
W skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółdzielnią
wchodzą moduły: zarządzanie i planowanie, finansowo-księgowy,
centrum informacji o kliencie, należności i zobowiązania, środki
trwałe, obrót towarowo-materiałowy, kadry, płace, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie obiegiem informacji, e-aplikacje. Najważniejszym rezultatem tego przedsięwzięcia mają być nowe usługi
dla mieszkańców:
* e-saldo – możliwość bieżącego śledzenia salda opłat oraz
historii wpłat i obciążeń finansowych,
* e-naliczenia – możliwość bieżącego śledzenia składników
i stawek składających się na naliczony czynsz,
* e-osoby – możliwość zgłaszania zmian osobowych w lokalu,
* e-zaliczki – możliwość zgłaszania zmian zaliczek na zimną
i ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie,
* e-media – możliwość podawania odczytów liczników zimnej
i ciepłej wody,
* e-książeczki – możliwość zamawiania książeczek opłat z indywidualnym rachunkiem lokalu,
* e-awarie – przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach,
* e-remonty – przyjmowanie zgłoszeń remontów zasobów
spółdzielni,
* e-zaświadczenia – możliwość występowania o wystawienie
różnych zaświadczeń.
Realizacja tego projektu zakończy się w 2013 r. Łączna
wartość projektu wynosi 557. 400 zł, uzyskane dofinansowanie
268. 798,21 zł.
Mamy nadzieję, że uzyskane wsparcie finansowe ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprawi jakość
życia w budynkach objętych rewitalizacją, a wszystkim mieszkańcom zostanie ułatwiony dostęp do informacji poprzez internet.
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”
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DZIECI MAMOM
Pod tym hasłem przebiegała impreza w Klubie „Na Górce” zorganizowana wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”, która
była fundatorem słodyczy dla mam i dzieci. Popisywały się dzieci z zespołów tanecznych: baletu klasycznego, kidsdance, breakdance, capoeiry. Było dużo radości i zabawy.

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
W dniu 2 czerwca br. w Klubie „Na Górce” odbył się finał XV edycji Konkursu Recytatorskiego „Turniej Jednego Wiersza”. Komisja w składzie: Iwona Łazicka-Pawlak – przewodnicząca, Katarzyna Andrulonis – członek i Agnieszka Reymus-Kniezievic przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
Kat. I – dzieci kl. I–III szkoły podstawowej: I miejsce – Oliwia Stopińska
SP Nr 25, kl. IIIc, II – Julia Wróblewska SP Nr 25, kl. IIe, III – Mikołaj Terlecki SP
Nr 32, kl. IIb. Wyróżnienia: Jakub Pawluczuk Społeczna SP Nr 101, kl. I, Oliwier
Kotecki SP Nr 32, kl. IIa, Aleksandra Gołębicka SP Nr 25, kl. IIId.
Kat. II – dzieci kl. IV–VI szkoły podstawowej: I miejsce – Mateusz Pawluczuk Społeczna SP Nr 101, kl. VI, II – Damian Gynżu SP Nr 25, kl. VI, III – Julia
Wądołowska SP Nr 30, kl. Vd. Wyróżnienia: Piotr Stompór Społeczna SP Nr 101,
kl. V, Mateusz Chwietczuk SP Nr 25, kl. VI, Aleksandra Pajdak SP Nr 30, kl.
VIb, Zuzanna Filipkowska SP Nr
25, kl. IV, Michał
Krawczyński Niepubliczna SP „Absolwent”, kl. V.
Kat. III – Gimnazjum: I miejsce – Marta Olszewska Gimnazjum nr 13,
kl. IIIb . Wyróżnienie: Joanna Paszko Społeczne Gimnazjum Nr 101, kl. II.
Rada Osiedla „Nagórki” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” laureatom
wszystkich kategorii wiekowych ufundowała statuetki „Mądrej Sowy”, które
wręczyli Roman Szostek – przewodniczący RO „Nagórki” i Krystyna Pułym
– przewodnicząca Komisji Kultury RO „Nagórki”. Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie otrzymały dyplomy i książki.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
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Wręczenie nagród w konkursie i zabawa z okazji...

...Dnia Dziecka

W dniu 1.06.12 r. na zabawie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka zostały wręczone nagrody i dyplomy w konkursie literackim „Z bajką przez życie”. Jury w składzie: dr Renata Makarewicz, dr Joanna Szydłowska, dr Joanna Chłosta-Zielonka oceniając zgodność z wymogami gatunku, jakie stawia bajka oraz artysyczne wykonanie pracy wyłoniło nastepujących zwycięzców:
W kategorii klas I–II
I miejsce: Natalia Ejdys kl. IId, SP 25, opiekun Małgorzata Pszczółkowska; II miejsce: Mikołaj Terlecki kl. IIb, SP 32, opiekun Jolanta Szwedyk; III miejsce: Marcelina Dowgierd kl. I SP 101, opiekun Anna Rudnicka.
W kategorii klas III–IV
I miejsce: Anna Nawacka kl. III SP 101, opiekun Anna Węgierska; II miejsce: Oliwia Zyśk kl. IVe SP 30, opiekun Alicja Zapał;
III miejsce: Jakub Milan kl. IIIc Sp 25, opiekun Ewa Diaków.

Po oficjalnej części dzieci bawiły się w świecie lalek z wodzirejem Tadeuszem Sobczakiem, aktorem teatru.

Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

dokończenie ze str. 2
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Przy okazji organizatorzy składają serdeczne podziękowania Zarządowi Chłodni Olsztyn oraz Wydziałowi Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Z obowiązku kronikarskiego podajemy załogi, które zajęły
pierwsze pięć miejsc: I miejsce załoga nr 6 w składzie: Marek
Wąsik, Maciej Wąsik, Łukasz i Paweł Kwiatkowscy. II miejsce
załoga nr 11 w składzie: Katarzyna Jurkian, Anna Staryk, Nina
Gawrońska i Angelika Jodakis. III miejsce załoga nr 15 w składzie: Zbigniew Tomaszewicz, Karolina Tomaszewicz, Anna
i Iza Michalskie. IV miejsce załoga nr 17 w rodzinnym składzie:
Edward, Beata, Milena i Krzysztof Januszewiczowie. V miejsce zajęła załoga nr 9 w składzie: Michał i Mariola Matusiak
oraz Jowita i Kacper Lubińscy.
Lucyna Jaczewska, Barbara Halina Kozińska – RO „ Jaroty”
Fot. Lech Gulmontowicz

KONKURS…

…na najładniejszą
wystawę sklepową
Organizatorzy obchodów święta ulicy Biskupa Tomasza
Wilczyńskiego ogłaszają konkurs na najładniejszą wystawę
sklepową w placówkach znajdujących się przy tejże ulicy. Konkurs trwa do dnia 25 czerwca br., kiedy to komisja składająca się
z członków Rady Osiedla „Jaroty” zakończy przeglądnie wystaw i
wybierze najładniejszą, biorąc pod uwagę aranżację otoczenia sklepu, czyli wejścia do sklepu, okno sklepowe, wystawę w oknie. Nie
ma potrzeby zgłaszania pisemnego bądź telefonicznego, po prostu
komisja przejdzie, zobaczy, oceni i wytypuje do nagród trzy najładniejsze wystawy.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości
podczas obchodów święta ulicy, tj. 30 czerwca br.

Rada Osiedla „Jaroty”
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Balkony w kwiatach `2012

Uwaga mieszkańcy Pieczewa
Rokrocznie od wielu lat członkowie Rady Osiedla od czerwca do końca sierpnia przemierzają ulice Pieczewa, by wyłonić najbardziej ukwiecone, pięknie zadbane balkony, które cieszą oczy nie tylko ich właścicieli, ale i nas, mieszkańców. Obecnie na Pieczewie
ruszyła XIII edycja konkursu „Balkony w kwiatach”. W związku z tym ogłaszamy konkurs fotograficzny, którego celem jest wyłonienie przez mieszkańców Pieczewa najładniejszego osiedlowego balkonu lub ogródka przydomowego.
Zdjęcia (każdy z autorów może przesłać do konkursu 3 fotografie) w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max
w plikach nieprzekraczających 1 MB należy nadsyłać na adres sm.jaroty@wp.pl do 31 sierpnia br. Fotografie, na których będą się
znajdować jakiekolwiek znaki bądź cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. W treści maila/listu elektronicznego należy podać: ulicę
i numer budynku sfotografowanego balkonu lub ogródka przydomowego, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2012 r., a udział w nim jest równoznaczny
z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
O zwycięstwie laureat zostanie poinformowany telefonicznie i otrzyma nagrodę ufundowaną przez Radę Osiedla „Pieczewo”.
Halina Mikulska
Przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”

,,Afrykańskie spotkanie”
W dniu 31 maja 2012 r. z okazji Dnia Dziecka w świetlicy SP Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H.CH. Andersena
w Olsztynie odbyło się „afrykańskie spotkanie”.

Mimo brzydkiej pogody, jaka panowała na zewnątrz, w świetlicy szkolnej była iście afrykańska atmosfera. Gorącym rytmem rozbrzmiewały tam-tamy, wibrowała muzyka i śpiew dzieci, a wokół wirowały kolorowe, afrykańskie stroje. A wszystko to
za sprawą małych artystów z Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Olsztynie, którzy wraz z wychowawczynią, Kasią Kobusińską,
przybyli do świetlicy ze wspaniałym spektaklem pt.: „Afryka w oczach dziecka – kolory Afryki”. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zabawach w języku suahili, cibemba, a także „pobębnienia” na afrykańskim bębnie.
A. Gromelska, A. Tomaszewicz, R. Żukowska

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m² na osiedlu Jaroty, ul. Wiecherta 27,
Zamienie lub sprzedam M-2 o pow. 32 m² przy ul. Gotowca na osiedle
Jaroty. Tel. 792 097 877.
w dobrym stanie – lub zamienię na mieszkanie o pow. 30 m² z dopłatą.
Tel. 661 047 755 lub 516 252 729.
Spółdzielcze M-4 o pow. 60,3 m² (IV piętro) – zamienię na M-3 o pow.
48 m² na I lub II piętrze. Tel. 790 778 002.
Zamienię na mniejsze lub sprzedam M-4 o pow. 60,4 m².
Tel. 509 854 368.
Tanio sprzedam M-5 o pow. 72,8 m² (parter/X), na Nagórkach lub zamienię na 2-pokojowe o pow. powyżej 40 m². Tel. 89 542 66 96.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m² (3-pokojowe, piętro I/IV) na osiedlu Jaroty, przy ul. Leyka. Tel. 519 864 810.
Sprzedam M-4 o pow. 59,5 m², IV piętro, przy ul. Kanta. Tel. 501 303 267.
Własnościowe o pow. 36 m², środkowe, 2-pokojowe, zadbane, ul. BoeSprzedam M-4 o pow. 60,4 m², po generalnym remoncie, przy ul. Wańnigka, I piętro – sprzedam lub zamienię na własnościowe M-4, ok. 60–70 m²,
kowicza, III piętro. Tel. 664 491 660.
I lub II piętro, z dużym balkonem, bez zadłużenia. Tel. 532 843 323.
Mieszkanie na Podgrodziu o pow. 48,5 m² (3-pokojowe) – zamienię na
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,2 m², II piętro przy ul. Jeziołowicza.
mieszkanie na Nagórkach o pow. ok. 60 m² (3-, 4-pokojowe), na parterze,
I piętrze lub wyżej z windą. Może być zadłużone. Tel. 89 523 73 76.
Tel. 89 541 98 33.
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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Udzielanie pierwszej pomocy
Miesiące letnie, więc i planów przed nami wiele, zawsze się zatem przyda przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach.
1. ATAK SERCA: objawy – silny ściskający, rozrywający ból w klatce
piersiowej za mostkiem, często promieniujący do szyi, szczęki, ramion, górnej części brzucha (co może przypominać objawy niestrawności). Chory odczuwa silny niepokój, jest blady, twarz pokryta zimnym
potem. Uwaga! To może być Z A W A Ł serca! Chory powinien leżeć
spokojnie, należy rozluźnić mu krępujące ubrania, jeśli jest przytomny
jedyny lek, jaki można podać, to jedna tabletka aspiryny – NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA!
2. ZATRZYMANIE ODDECHU – AKCJI SERCA: chory nie oddycha
(przyłożone do ust lusterko nie zaparowuje) – może to być wynikiem
urazu, porażenia prądem, utonięcia itp. Sprawdzić i jeśli trzeba oczyścić jamę ustną (wyjąć ewentualne sztuczne szczęki), położyć na plecach (na twardym podłożu), odchylić głowę do tyłu, utrzymywać ją
odchyloną w czasie sztucznego oddychania przez uciskanie ręką na
czoło i stosować sztuczne oddychanie metodą usta – usta w rytmie
10–12 oddechów na minutę. W wypadku równoczesnego braku akcji serca (brak wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej lub osłuchowo),
zastosować pośredni masaż serca (dwiema rękami ułożonymi płasko
jedna na drugiej na klatce piersiowej (dolna, trzecia część mostka)
i energicznie uciskać klatkę piersiową w tempie 60–70 razy na minutę.
Po każdych 30 uciskach wykonać 2 wdmuchnięcia powietrza do płuc.
Gdy ratujących jest dwóch: jeden wykonuje sztuczne oddychanie, drugi masaż serca, wówczas co pięć ucisków serca robi się jeden oddech.
Ważne: ratowany w czasie pośredniego masażu serca musi leżeć na
twardym podłożu.
3. UTONIĘCIE: oczyścić jamę ustną, gdy nie oddycha: zastosować
sztuczne oddychanie, gdy nie ma akcji serca: zastosować jednocześnie pośredni masaż serca (jak w punkcie 2).
4. OMDLENIE: gwałtowne zblednięcie, silne pocenie się, zawroty głowy. Chorego ułożyć wygodnie z głową odchyloną na bok, nogi uniesione nieco do góry, zapewnić dostęp powietrza, rozluźnić garderobę,
twarz skropić zimną wodą, nie podawać nic do picia, chyba że jest
przytomny, wówczas podać parę łyków zimnej wody! Jeśli w kilka minut nie odzyska przytomności – wezwać lekarza.
5. KRWOTOKI:
– tętniczy: z rany tryska żywoczerwona krew. Zatrzymać krwawienie
zakładając opatrunek uciskowy: na ranę kładziemy jałową gazę,
grubszy gazik, watę i bandażujemy. Nawet przy znacznych krwotokach stosujemy gruby opatrunek uciskowy, a wyjątkowo można założyć powyżej rany opaskę uciskową: typowa taśma, gumowa rurka,
pasek itp. Zaznaczyć godzinę założenia ucisku (nie może trwać on
dłużej niż 1,5–2 godz.), wezwać lekarza;

DYŻURY

– żylny: z rany wypływa krew ciemna – wystarczy założyć opatrunek
uciskowy;
– z nosa: chorego posadzić wygodnie, nie kłaść! Do nosa włożyć mokre tampony, na czoło i kark położyć zimne kompresy.
6. RANY: otarcia i małe skaleczenia przemyć wodą utlenioną, zajodynować, nałożyć mały opatrunek lub poloplast; większe rany oczyścić
(opłukać wodą utlenioną) nie ruszać zranienia, założyć jałowy opatrunek i skierować do lekarza, gdyż może wymagać zszycia oraz ewentualnego szczepienia przeciw tężcowi.
7. OPARZENIA:
– oparzenie rozległe: nie ruszać rany, nałożyć jałową gazę skierować
do lekarza;
– oparzenia małe: schłodzić zimną wodą, założyć jałowy opatrunek
(niczym nie smarować, nie robić okładów itp.);
– na oparzenia twarzy i rąk nic nie stosować, nie smarować niczym,
z poparzonych rąk zdjąć obrączki, pierścionki itp.
8. UDAR SŁONECZNY: rezultat zbyt długiego przebywania na słońcu z odkrytą głową. Objawy: wysoka gorączka, dreszcze, wymioty,
a nawet utrata przytomności. Chorego umieścić w zacienionym przewiewnym miejscu, na głowę, klatkę piersiową i twarz przykładać zimne
kompresy, podawać zimne, dobrze osolone napoje, jeśli trzeba, wezwać lekarza.
9. ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA: nie nastawiać, nie ruszać jedynie, gdy jest przy tym rana lub krwotok założyć opatrunek
(ucisk) i unieruchomić tak, aby nie było bólu, przy zastosowaniu wszelkich dostępnych materiałów do unieruchomiania (szyna typowa, deski
– łupki, patyki itp.). Generalna zasada unieruchomiania: przy urazach
kości – unieruchamia się z dwoma sąsiednimi stawami; przy urazach
stawów z dwoma sąsiednimi kośćmi. Okryć ciepło, gdy jest w pełni
przytomny podać również coś do picia. Przy podejrzeniu złamania
(urazu) w obrębie kręgosłupa czy miednicy, chorego nie należy ruszać
ani przenosić, wezwać pomoc!
10. CIAŁO OBCE W GARDLE: człowiek kaszle, ma trudności z oddychaniem, dusi się, sinieje. Poszkodowanego należy przewiesić przez
kolano i silnie uderzyć między łopatki. Jeśli jest to kość lub ość samemu nic nie robić, wezwać lekarza!
11. STŁUCZENIA: do 24 godzin od urazu stosować zimne okłady
z lodu lub spirytusu bez ceratki, później okłady rozgrzewające z wody
Burowa lub wody z octem na ceratce (pod ceratkę na stłuczenie watę)
– stłuczenia rozległe skonsultować z lekarzem.
W kolejnym numerze przedstawię dalsze zasady udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym w warunkach zarówno wycieczkowo-urlopowych, jak i w czasie pracy w biurach itp. cdn
St. 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:

16 lipca 2012 r. – pełni Teresa Kojło-Wąsowska

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; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska,
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 publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Festyn rodzinny na Pieczewie

Jak co roku, tradycyjnie w maju, w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Gimnazjum nr 13 oraz Rada Osiedla „Pieczewo”
zorganizowały Festyn Rodzinny. W tym roku zaprosiliśmy wszystkich chętnych na wspólną zabawę 30 maja w godz. 14. 00–18. 00.
Festyn przebiegał pod hasłem „Mamo, Tato bądźmy razem”. Ponieważ jest to festyn rodzinny, przygotowaliśmy wiele atrakcji, które
były adresowane zarówno do młodszych, jak również i do starszych uczestników zainteresowanych spędzeniem czasu w gronie
swoich najbliższych oraz przyjaciół. Organizatorzy zadbali o to, żeby każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Imprezy odbywały się na terenie szkoły oraz na pobliskim boisku OSiRu.
Oferta zajęć rekreacyjno-sportowych była bardzo bogata. Odbyły się różnorodne konkursy, gry i zabawy sportowe. Reprezentacje klas brały udział w turniejach unihokeja, piłki siatkowej oraz piłki
nożnej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny oraz
piłka siatkowa na wesoło, a także rowerowy tor przeszkód, zorganizowany przez Policję. Odbył się także bieg przełajowy o tytuł Mistrza
Szkoły. Można było sprawdzić się w konkursie siłowym na rękę,
zagrać w ping-ponga, w kości plenerowe dla maluchów oraz wziąć
udział w szermierce na wesoło.
Konkursy i zabawy odbywały się nie tylko na boiskach szkolnych, lecz także w budynku szkoły, gdzie można było zagrać w chińczyka, bierki, domino, szachy i warcaby, a także ułożyć puzzle lub
też namalować swoją rodzinę.

Wielu zainteresowanych przyciągały również stoiska zorganizowane przed szkołą. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna promowała zdrowy tryb życia, a na stoisku ekologicznym można było wziąć
udział w konkursie i dowiedzieć się, jak możemy dbać o ekologię.
Szkoła Cosinus przygotowała także swoje stoisko, gdzie uczniowie
prezentowali różnorodne zabiegi kosmetyczne.
Nie obyło się bez poczęstunku, który przygotowały, jak co roku,
nasze wspaniałe panie kucharki. Długie kolejki ustawiały się, aby
spróbować sałatek, naleśników, pasztetu, bigosu oraz hot dogów,
które były bardzo smaczne i przygotowane zgodnie z zasadami
zdrowej kuchni.
Niestety, kapryśna pogoda pokrzyżowała nam trochę szyki.
W pewnym momencie zaczął padać deszcz, który przerwał na chwilę

W holu znajdowały się wystawy pokonkursowe, na których
prezentowane były prace uczniów naszej szkoły, którzy brali udział
w konkursie plastycznym „Mamo, Tato bądźmy razem”, w konkursie literackim „Fraszka, wiersz o mojej rodzinie” oraz fotograficznym
„Najpiękniejszy zakątek jest obok mnie”.
Szkolny Teatr Światło i Cień zaprezentował przedstawienie
„Ocet”, w którym wystąpili uczniowie i absolwenci naszej szkoły.
Na scenie również wiele się działo. Swoje umiejętności wokalne prezentowali uczniowie naszej szkoły, odbyły się pokazy tańca
nowoczesnego oraz pokazy Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”, a na boisku pokazy samochodów i motocykli.

naszą zabawę, ale niezrażeni tym organizatorzy szybko przenieśli imprezę na salę gimnastyczną oraz korytarze szkolne i... zabawa trwała
dalej. Podziwialiśmy pokazy tańców, aikido, muay tai oraz capoeiry.
Z całą pewnością festyn „Mamo, Tato bądźmy razem” można zaliczyć do udanych. Odwiedziło nas wielu rodziców ze swoimi
dziećmi, którzy pokazali, że najważniejsze w rodzinie jest bycie razem. Dziękujemy wszystkim za wspaniała zabawę, a sponsorom,
wśród których byli: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 13, SKOK STEFCZYKA, Szkoła Języków Obcych OXFORD ACADEMY, BOŚ,
CHŁODNIA OLSZTYN – za ufundowanie części nagród oraz pysznych lodów… i do zobaczenia za rok. 
Waleria Czołgoszewska

