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XLIX Walne Zgromadzenie Członków
22 czerwca 2012 r.
Na Walne Zgromadzenie przybyło 361 członków, co stanowi ok. 3,6% uprawnionych. Z dotychczasowych Zgromadzeń to
cieszyło się największą frekwencją (to sprzed pół roku zgromadziło 321 osób). Nie można się jednak temu dziwić, gdyż oprócz
zawiadomień zamieszczanych przez Zarząd już od początku roku kto tylko mógł przypominał o nim nie tylko członkom SM „Jaroty”, ale i mieszkańcom całego naszego województwa.

Prasa i telewizja sprostały potrzebom społeczeństwa i w kilkunastu artykułach oraz wielu audycjach telewizyjnych zapoznawali czytelników i telewidzów, o czym aktualnie dyskutuje
się w pewnym gabinecie kosmetycznym. Wszystko to wielokrotnie poparte autorytetem Pani Poseł, jej starszej siostry lub samej kosmetyczki. Internetowe łącza przez wiele miesięcy z najwyższą trudnością radziły sobie z rewelacjami na temat blisko

stutysięcznych miesięcznych uposażeń każdego z członków
Zarządu z osobna, przekrętów na bliżej nieokreślone sumy, ale
z pewnością kilkudziesięciomilionowe, a wszystko okraszone epitetami w stylu Wojewódzkiego. W końcu cała elita intelektualna
ruszyła do ataku kolportując przy tym 10. 000 ulotek. No, i pełen
sukces. Na to Walne Zgromadzenie przyszło 40 osób więcej.
Gratulacje.
dokończenie na str. 3

Radośnie, wakacyjnie... w wielkim skrócie
Trwają wakacje, czas poświęcony na słodkie lenistwo, na „odrobienie” zaległości np. w czytaniu. Może jest książka, którą
ostatnio chcieliśmy przeczytać, może jest okazja, żeby poświęcić więcej czasu naszym dzieciom. Bo przecież wszyscy wiemy, że
język i czytanie to podstawowe narzędzia myślenia, komunikacji społecznej. Niestety coraz więcej młodzieży nie dość, że słabo zna
język, to czyta mało albo wcale. Za mało rozmawiamy z naszymi dziećmi, za mało poświęcamy im czasu. Media elektronicznie stały
się towarzyszem naszych dzieci, ale one nie uczą mowy, nie uczą refleksji, a często przynoszą wzorce złych zachowań.
Może niech ten wolny czas wyzwoli w nas, dorosłych, pasję
czytania na głos dzieciom. Wystarczy tylko 20 minut codziennie, dla
przyjemności, po to, by pokochały czytanie.
Za kilka lat ta inwestycja zwróci się nam w postaci mądrych
dzieci z ukształtowanym nawykiem czytania i zdobywania wiedzy.
Czyli dziś czytamy im, a za kilka lat czytamy obok siebie, spędzając
razem wakacje. Dlatego my, bibliotekarze, zapraszamy w miesiącach wakacyjnych codziennie. Biblioteka będzie czynna od 10. 00 do
18. 00. Zapraszamy do filii nr 13 znajdującej się przy ulicy Sikiryckiego 9, jednej z bibliotek Miejskiej Biblioteki Publicznej.
A cieszymy się w tym roku podwójnie: z racji dotacji w kwocie 300 złotych na zakup nowych książek, jaką otrzymaliśmy od
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” i Rady Osiedla „Pieczewo” oraz
z tego, że budynek, w którym mieści się biblioteka dzięki pomalowaniu elewacji nabrał wyglądu, w którym instytucja kultury czuje się
dobrze. Jest pięknie, zielono, kulturalnie... ZAPRASZAMY!
Ewa Andrzejczyk
www.biblioteka13.blogspot.com
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
z działalności w 2011 r.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczęła się 25. 06. 2010 r. z chwilą wyboru na XLVI Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Rada Nadzorcza składa się z 12 osób wybranych spośród członków
Spółdzielni według następującego klucza podziału miejsc mandatowych: Jaroty – 5 osób, Nagórki – 4 osoby, Pieczewo – 3 osoby.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Krzysztof Iwulski – przewodniczący, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, Henryk Maniakowski – przewodniczący Komisji
Inwestycyjno-Technicznej, Jadwiga Gazda – przewodnicząca Komisji
Interwencyjno-Regulaminowej, Stanisława Dobrowolska – przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa
Lewczuk, Olga Łozowska, Joanna Markiewicz, Eugeniusz Połomka – członkowie.
W 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła czternaście posiedzeń.
Poza tym odbyło się dwanaście posiedzeń Prezydium RN, po cztery
posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, po trzy posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej i Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji.
W obradach Rady Nadzorczej brał udział Zarząd SM „Jaroty”,
przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie RN pełnili dyżury w siedzibie Spółdzielni dwa razy w miesiącu: w pierwszy
poniedziałek miesiąca interesantów przyjmował przewodniczący Rady
Nadzorczej, natomiast członkowie Rady Nadzorczej przyjmowali spółdzielców w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Ponadto członkowie
RN uczestniczyli jako obserwatorzy przetargów organizowanych przez
Spółdzielnię.
RN oceniała i kontrolowała na bieżąco działalność gospodarczą,
finansową oraz kulturalną Spółdzielni. RN działała zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie. Wszystkie uchwały były podejmowane po uprzednim zapoznaniu się z materiałami i zaopiniowaniu
przez właściwe komisje problemowe. Zgodnie ze Statutem, wszystkie
decyzje Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał. Rada
Nadzorcza w 2011 r. podjęła 121 uchwał, w tym 60 uchwał o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni osób, które zbyły lub utraciły w inny
sposób prawo do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni,
jeżeli było to jedyne przysługujące im prawo i nie wypowiedzieli członkostwa. RN rozpatrzyła 33 wnioski Zarządu o wykreślenie z rejestru
członków, którzy uchylali się od wykonywania swoich zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokalu, RN z tego powodu
wykreśliła z rejestru 25 członków.
Spośród innych uchwał podjętych przez RN do najważniejszych
należą:
– przywrócenie członkostwa pięciu osobom po spłacie należności za
używanie lokalu,
– uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2011 rok,
– zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu remontów wraz z rozliczeniem finansowym za 2010 r.,

– przyjęcie wniosku do Walnego Zgromadzenia o nadanie 282 osobom tytułów „Chorąży SM „Jaroty w Olsztynie”,
– wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2011 r.,
– zmian w regulaminach: rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali; używanie lokali oraz porządku domowego,
– zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni,
– zatwierdzenie programu działalności kulturalno-oświatowej ODK na
2011 r.
Rada Nadzorcza wysłuchała m.in. informacji Zarządu o uczestnictwie Spółdzielni w programie rewitalizacji m. Olsztyna, o wynikach
finansowych Spółdzielni za 2010 r., o założeniach organizacyjno-finansowych zadania inwestycyjnego przy ul. Kanta 40A i 40B.
W 2011 r. została przeprowadzona lustracja problemowa obejmująca działalność inwestycyjną Spółdzielni w 2010 r. Na tle ustaleń
zawartych w protokóle lustracji oraz listu polustracyjnego stwierdzono,
iż działalność inwestycyjna Spółdzielni prowadzona była w sposób
prawidłowy i Związek Rewizyjny nie wydał wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.
W 2012 r. przeprowadzona została lustracja działalności Spółdzielni za okres od 2009–2011 r. Aktualne badania lustracyjne również
nie wykazały nieprawidłowości w działalności Spółdzielni. List polustracyjny Związku Rewizyjnego wynikający z przeprowadzonej kontroli
stwierdza, iż poza kontynuowaniem prowadzonych działań w zakresie
aktualizacji umów na dostawę ciepła, gazu, wody i odprowadzania
ścieków oraz zwiększeniem skuteczności windykacji opłat za używanie lokali, nie formułuje wniosków do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pierwszej uroczystości wręczenia odznaczeń „Chorąży Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty w Olsztynie”, która miała miejsce 4 listopada 2011 r. w auli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie. Spośród 282
dotychczas odznaczonych z rąk członków Rady Nadzorczej odznaki
odebrało 145 osób.
Rada Nadzorcza prowadząc statutową działalność systematycznie i na bieżąco oceniała pracę Zarządu. Biorąc pod uwagę pozytywne
wyniki działalności Spółdzielni, potwierdzone opinią biegłego rewidenta i lustratorów, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni „Jaroty”
za 2011 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok
oraz udzielenie absolutorium za pracę w 2011 roku członkom Zarządu w osobach: prezes Zarządu dr Roman Przedwojski, wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki, wiceprezes ds. ekonomicznych
mgr Jolanta Piechocka.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Czaplejewicz

DYŻURY

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Krzysztof Iwulski

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze
Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka 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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Zarząd SM „Jaroty” w składzie (od lewej): J. Piechocka, P. Wałecki, R. Przedwojski oraz
radca prawny G. Kmieć-Baranowska

Prezydium XLIX Walnego Zgromadzenia Członków

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Członkowie Komisji Wnioskowej
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Zgodnie ze Statutem otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Iwulski. On też przeprowadził głosowanie nad przyjęciem regulaminu obrad oraz wyborem czteroosobowego Prezydium, w skład którego weszli:
Maria Szwejkowska (przewodnicząca), Czesława Przybyś
(sekretarz), Jerzy Krasowski (zastępca przewodniczącego)
oraz Roman Szostek (asesor).
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła
zebranym propozycje grupy członków odnośnie zmian porządku obrad. Dotyczyły one zmiany w składzie osobowym
organów Spółdzielni i zmiany Statutu, a także rezygnacji
z rozpatrywania punktów dotyczących podziału nadwyżki
bilansowej za rok 2011, wniosków polustracyjnych za lata
2009–2011 i przyznawania tytułu „Chorąży SM „Jaroty” w Olsztynie”.
Z uwagi na to, że żadna z propozycji zmiany porządku
obrad nie uzyskała akceptacji zebranych, przyjęto porządek
obrad w kształcie zaproponowanym przez Zarząd.
Następnie przewodnicząca Prezydium zarządziła wybory osób do dwóch komisji ułatwiających prowadzenie obrad.
I tak do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano: Jerzego Hajduka (przewodniczący), Władysława Bystrego (sekretarz), Barbarę Grabowską (członek), Krystynę Pułym
(członek), Mariannę Szlachetkę (członek). W skład Komisji
Wnioskowej weszli: Tomasz Radliński (przewodniczący),
Antoni Gierszewski (sekretarz) i Jan Tenus (członek).
W kolejnym punkcie obrad rozpatrzono dwa odwołania
od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków. Obydwa odwołania rozpatrzono negatywnie,
przez co uchwały Rady Nadzorczej stały się prawomocne.
Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostały przyjęte.
Zebrani przyjęli zaproponowany podział nadwyżki bilansowej powstałej w roku 2011 w ten sposób, że z kwoty
4. 018. 329 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami
z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej przeznaczyli 181. 385 zł, a pozostałą część w kwocie 3. 836. 944 zł
przeznaczyli na zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie obciążającym członków.
Oznacza to, że w okresie od lipca tego roku do czerwca roku
następnego utrzymanie statystycznego metra kwadratowego
każdego mieszkania potanieje o przeszło 48 gr miesięcznie.
Kolejnym punktem programu było zapoznanie z treścią listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, obejmującego okres ostatniego
trzylecia. Działalność Spółdzielni została tam wysoko oceniona i w związku z tym do Walnego Zgromadzenia nie skierowano żadnych wniosków. To między innymi przyczyniło się do
udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
W końcowej części Walnego Zgromadzenia przeprowadzone zostało, na wniosek Rady Nadzorczej, głosowanie nad
przyznaniem 15 osobom tytułu „Chorąży Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”.
Działalność Komisji Wnioskowej zakończyła się posegregowaniem zgłoszonych wniosków i skierowaniem ich według kompetencji do właściwych organów Spółdzielni. Tym razem wszystkie wnioski zostały skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

4

Jaroty ∙

nr 7/2012

III Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego
W sobotę, 30 czerwca 2012 r., na boiskach Szkoły Podstawowej Nr 34 w Olsztynie Rada Osiedla „Jaroty” już po raz trzeci
zorganizowała festyn pn. Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego. O godz. 9. 30 delegacja mieszkańców Jarot udała się do
konkatedry Św. Jakuba, aby złożyć wiązankę kwiatów na grobie biskupa Tomasza Wilczyńskiego. Następnie o godz. 11. 00 w kościele pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej ks. kanonik Romuald Zapadka odprawił mszę świętą w intencji mieszkańców ulicy
T. Wilczyńskiego oraz mieszkańców Jarot.

W pięknej homilii ks. proboszcz R. Zapadka przybliżył zebranym postać biskupa Wilczyńskiego, który żył w latach 1903–
1965 i był pierwszym biskupem mającym rezydencję w Olsztynie.
Święcenia kapłańskie przyjął 1 sierpnia 1926 r. Studiował
w Rzymie. Po otrzymaniu doktoratu z teologii wrócił do Polski
i objął stanowisko rektora w Seminarium Duchownym w Lublinie.
Podczas II wojny światowej biskup T. Wilczyński dawał schronienie kapłanom poszukiwanym przez Niemców, gościł u siebie w Bełżycach ks. Stefana Wyszyńskiego. 29 czerwca 1952 r.
otrzymał święcenia biskupie. W 1964 r. wraz z ks. biskupem Józefem Drzazgą uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego.
1 grudnia 1956 r. został ordynariuszem diecezji warmińskiej,
z pełną władzą biskupa rezydencjalnego. Na Warmii otworzył

Instytut Katechezy w Gietrzwałdzie, również on powołał Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
O godz. 14. 00 „Kaczki z Nowej Paczki” zaingurowały występy artystyczne. Po krótkim koncercie dla dzieci na scenę wkroczył Jerzy Krasowski, przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”,
który przywitał licznie zgromadzonych mieszkańców Olsztyna,
a szczególnie wiceprezydent Miasta Olsztyna Halinę Zaborowską-Boruch, żeglarza Tomasza Cichockiego wraz z żoną Ewą
(który 312 dni spędził w rejsie dookoła świata, podczas festynu
zapowiedział, że na nowym jachcie chce opłynąć cały świat non
stop – my życzymy realizacji marzeń i trzymamy kciuki za pomyślne wiatry), prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” Romana Przedwojskiego, radnych miasta, ks. kanonika Romualda
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Zapadkę, dyrektorów szkół podstawowych osiedla Jaroty i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy.
Występy na scenie rozpoczęły zespoły Osiedlowego Domu
Kultury SM „Jaroty”. Dorośli, młodzież i dzieci w tańcach flamenco, hip-hop, breakdance wspaniale zaprezentowały się publiczności, otrzymując gorące brawa. Następnie do zabawy włączyła
się Karuzela Kultury (MOK). Szczęśliwe były tańczące dzieciaki.
Podczas Święta Ulicy rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą wystawę sklepową. Grand Prix zdobyła restauracja „Na
Rogu Czasu”, natomiast wyróżnienia: sklep „Filiżanka Smaku”, Pracownia Jubilerska W. Jędrzejczyk oraz Salon Kwiatowy „Tina” (B. Czuk).
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Program artystyczny Święta Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego wzbogacił występ uczniów ze Szkoły Yamaha oraz koncert
zespołu „Bombing”. Podczas festynu rozstrzygnięto również konkurs wiedzy o patronie ulicy Wilczyńskiego, poszerzony o wiedzę o osiedlu Jaroty. I miejsce zdobyła Adrianna Rokicka SP 34,
II – Marcelina Gajewska SP 34, III ex aequo Klaudia Albrechczyńska SP 30 i Julia Staryk SP 30. W konkursie plastycznym pn. „Ulica bpa T. Wilczyńskiego oczami dziecka” w kategorii kl. II SP 32
I miejsce zajął Dominik Jarmuszka, II – Wiktoria Oryl, III – Tomasz Skóra; w kategorii kl. III SP 34 I miejsce zajęła Oliwia Dudkiewicz, II – Adrianna Dargiewicz, III – Oliwia Redkowska. Wśród
dorosłych największą wiedzą wykazały się: Regina Czapowicz,
Dorota Kołtko i Marzanna Szostek. Na zwycięzców konkursów
czekały cenne nagrody.
Stoiska z kosmetykami, biżuterią, zabawkami, rękodziełem,
żywnością (watą cukrową też!), występy, konkursy i inne atrakcje
przyciągały wielu mieszkańców (ok. 900 osób). Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Olsztyna, a do współorganizacji
włączyli się: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Szkoła Podstawowa Nr 34 i 30. Impreza z takim rozmachem mogła się odbyć
również dzięki naszym sponsorom, wśród których wymienić należy: PZU, SM „Jaroty”, Chłodnię Olsztyn (zupa i lody), Remondis (fundator głównej nagrody – roweru), Bank Spółdzielczy
w Szczytnie, Centrum Ubezpieczeń i Nieruchomości „GGJ”,
BGŻ – wszystkim pięknie dziękujemy.
Z całą pewności Festyn – Święto Ulicy Biskupa Tomasza
Wilczyńskiego zaliczamy do udanych. Dziękujemy wszystkim za
wspaniałą zabawę i do zobaczenia za rok.
Barbara Kozińska, Lucyna Jaczewska
Fot. Maciej Parkasiewicz
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Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
dla Galerii Warmińskiej
27 czerwca br. radni Olsztyna uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Galerii Warmińskiej. Prace nad planami pozwalającymi budować w Olsztynie centrum handlowe trwają średnio 3 lata.
Inwestor, spółka Libra Project, może teraz wystąpić z przygotowaną dokumentacją o pozwolenie na budowę obiektu.
– Jest to bardzo ważny moment dla naszej inwestycji, która jako jedyny zaawansowany projekt w mieście posiada uchwalony
miejscowy plan – mówi Grzegorz Pękalski, prezes spółki. – Planujemy, że prace budowlane rozpoczniemy na przełomie 2012
i 2013 roku.

Firma przygotowuje również projekt galerii na działce sąsiadującej ze stadionem Stomilu Olsztyn, przy al. Piłsudskiego.
Dla tego terenu również uchwalono plan pozwalający budować tam centrum handlowe.
Galeria Warmińska jest już skomercjalizowana w 50 proc. Znajdą się tu sklepy z modą: m.in. Reserved, Zara, Stradivarius,
Bershka, House, Cropp, New Yorker; elektroniką – Euro AGD RTV czy supermarket delikatesowy – Piotr i Paweł. Będzie także
9-salowe Multikino. Łącznie obiekt pomieści 120 lokali handlowych, usługowych, gastronomicznych, a także klub fitness, kino,
amfiteatr i boisko sportowe.

WSZYSTKICH ZAINTERSESOWANYCH ZAKUPEM MIESZKAŃ
INFORMUJEMY O ORGANIZOWANYM
PRZETARGU
NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH
ODZYSKANYCH DO DYSPOZYCJI SPÓŁDZIELNI
Przetarg odbędzie się 30 lipca (poniedziałek) o godz. 15. 30
i dotyczyć będzie następujących mieszkań położonych na osiedlu Nagórki
Lp.

Adres budynku

Powierzchnia
użytkowa

1

ORŁOWICZA 35

48,3 m2

X

2

135 000 zł

2

MURZYNOWSKIEGO 22

65,3 m2

XI

4

171 000 zł

Piętro

Liczba
pokoi

Cena wywoławcza

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:
•
w „Gazecie Olsztyńskiej”,
•
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni,
•
na stronie internetowej: www.smjaroty.pl

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 30
im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

Drodzy Rodzice i Uczniowie przyszłorocznych
klas czwartych!
Od nowego roku szkolnego 2012/2013 nasza szkoła
wprowadza nowatorskie rozwiązania w ramach czterech
obowiązkowych godzin WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
Rozwiązania te pozwolą na realizację dwóch z powyższych godzin tygodniowo zgodnie z potrzebami
i zainteresowaniami sportowymi dzieci.
W ramach tych godzin uczniowie klas czwartych
będą mieli od września 2012 roku do wyboru jedną
z proponowanych dyscyplin lub zajęć sportowych:
– piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna (chłopcy), piłka koszykowa, gry i zabawy rekreacyjne (ringo, kometka,
unihokej).
Oferta dotyczy wszystkich uczniów, którzy
rozpoczną w nowym roku szkolnym 2012/2013
naukę w klasie czwartej.
Zapraszamy do szkoły przyjaznej dziecku, dającej
poczucie bezpieczeństwa, troski o dziecko
i jego rozwój.
Zapisy codziennie (od poniedziałku do piątku)
w sekretariacie Szkoły, w godzinach 8. 00–14. 00
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Zatrucia i skażenia
O zatruciach i skażeniach częściowo napomknąłem w numerze kwietniowym, jest to jednak tak ważki temat, że rozwinę go w całości jako odrębny
materiał.
Zatrucia i skażenia: mogą być wywołane: spożyciem skażonego lub zarażonego pokarmu, trujących roślin lub grzybów, leków, środków czystości oraz
alkoholu i wielu innych substancji, jak: detergenty – środki piorące i pieniące
się, substancje oleiste, produkty naftowe i inne. Drogi zatrucia bywają różne:
pokarmowa, oddechowa, przez skórę i błony śluzowe.
Przy zatruciach pokarmowych substancje trujące dostają się do organizmu wraz z pożywieniem, wywołując objawy:
– ogólne osłabienie, bóle i zawroty głowy;
– wymioty, biegunkę i bóle brzucha;
– niespokojne tętno, podwyższoną temperaturę ciała, dreszcze i 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 lub leczyć, dlatego: nie należy spożywać
przeterminowanych produktów, a zwracać uwagę na ich wygląd, kolor i zapach.
Przyczyną zatruć mogą być bakteryjno-grzybowe zakażenia pokarmów
przez bakterie, również toksyny z pleśni rosnących na nieświeżych produktach
lub zatrucia jadem kiełbasianym po spożyciu m.in. przeterminowanych konserw
mięsnych, warzywnych lub 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!
WAŻNE! Zatrucia drogą pokarmową substancjami żrącymi, czyszczącymi itp., które stosujemy niemal codziennie, aby się nimi nie zatruć, należy
je właściwie przechowywać, oznakowywać i stosować! Np.: odkamieniacze
– preparaty do usuwania kamienia i rdzy z różnych powierzchni i urządzeń
gastronomicznych – bywają to substancje bez zapachu, bezbarwne lub lekko
jasnożółte, to środki szkodliwe w przypadku spożycia. Należy przechowywać
je w miejscach niedostępnych dla dzieci, właściwie – szczelnie zabezpieczone
i oznakowane, a naczynia zalane ich roztworami w celu odkamieniania należy
oznakować widocznym napisem!
Składnikami odkamieniaczy są z reguły: kwasy organiczne (cytrynowy
lub mrówkowy), fosforowe lub siarkowe, alkohole i często nisko lub całkiem nietoksyczne preparaty antykorozyjne. Są to preparaty drażniące, często lżej lub
bardziej, ale żrące i parzące – działające na oczy i skórę, wdychane (w normalnych warunkach) w zasadzie nie stanowią zagrożenia, wystarczy dopływ świeżego powietrza, zaś bardzo groźne są przy połknięciu. Udzielając pierwszej
pomocy należy traktować ich połkniecie poważnie, tak jak i przy połknięciu bardziej stężonych kwasów czy innych żrących substancji zawierających kwasy!
Pierwsza pomoc: przy skażeniu skóry – zdjąć odzież, przemyć dużą
ilością zwykłej chłodnej wody – nie stosować mydła. Skażone oczy przepłu-

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 37,3 m², 2-pokojowe, II piętro, ul. Janowicza. Tel. 506 871 251.
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 59,50 m² na Pieczewie – zamienię
na 2-pokojowe (Nagórki, ul. Dworcowa, Żołnierska, Wyszyńskiego).
Tel. 692 818 189 lub 89 678 18 63.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m² przy ul. Żurawskiego (parter).
Tel. 508 377 517.
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 39,11 m² w zasobach ZBK w Olsztynie,
parter, kuchnia, łazienka, ogrzewanie centralne gazowe, bez zadłużeń –
zamienię na minimum 3-pokojowe. Tel. 506 843 437.
Łobez (zachodniopomorskie), mieszkanie własnościowe, po kapitalnym
remoncie, II piętro, niezadłużone, o pow. 26 m², 2-pokojowe – zamienię na
małe mieszkanie do 40 m², niekoniecznie własnościowe w Olsztynie lub
w innym mieście. Tel. 695 414 510.
Kupię mieszkanie 2-, 3-pokojowe, może być zadłużone. Natychmiastowa płatność gotówką. Tel. 509 902 704 lub 504 170 692.

kać dużą ilością wody – konieczna pomoc lekarza okulisty. W razie połknięcia
nie wywoływać wymiotów! Przy nieznacznym skażeniu wypłukać usta i podawać do picia sporą ilość zwykłej chłodnej wody, a przy znacznym pieczeniu
w przełyku i podejrzeniu połknięcia nie tylko odkamieniacza, lecz innych silniejszych kwasów - podawać białko jaj kurzych rozmieszanych z wodą (4 białka
na szklankę), poza tym nie podawać niczego doustnie, a zwłaszcza środków
zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.
Przy żrących środkach zasadowych, tak jak i przy kwasach, nie wywoływać wymiotów, a zewnętrznie – przemywać zwykłą chłodną wodą, zaś przy nieznacznym skażeniu pokarmowym wypłukać usta i podawać do picia sporą ilość
zwykłej chłodnej wody, a przy znacznym pieczeniu w przełyku i podejrzeniu
skażenia zasadami o wyższym stężeniu podać wodę z kwaskiem cytrynowym
(10:1) i zapewnić szybki transport do szpitala.
Przy doustnych zatruciach – skażeniach środkami czystości, detergentami i środkami piorącymi czy pieniącymi się, substancjami oleistymi lub produktami naftowymi – występują objawy: ból gardła, bolesne przełykanie, uczucie
szczypania i pieczenia w gardle i przełyku, ślinotok – jedyna pomoc to: usunąć
resztki substancji trującej z jamy ustnej, stosować płukanie wodą jamy ustnej,
można podać niewielką ilość płynów (wody) do picia i wezwać pomoc lekarską.
UWAGA: nie prowokować wymiotów, bowiem środki te albo mogą się
pienić, albo oleiste i pochodne naftowych - nie wywołują odruchów obronnych
po przedostaniu się w okolicę wejścia do krtani i tym samym stwarzają duże
ryzyko zachłyśnięcia się ofiary.
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) też
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, liczbę 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

Zamienię za dopłatą mieszkanie własnościowe M-4 przy ul. Orłowicza 7,
I piętro, na znacznie mniejsze. Tel. 691 768 950.
M-3 o pow. 48 m², przy ul. Burskiego – zamienię na podobne na os. Podgrodzie lub większe na os. Jaroty. Tel. 608 719 130.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, II piętro, ul. Boenigka.
Tel. 696 787 674.
M-5 sprzedam lub zamienię na mniejsze. Tel. 517 620 160.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,3 m² na I piętrze, Nagórki, ul. Murzynowskiego lub zamienię na większe. Tel. 600 015 252.
Sprzedam mieszkanie o pow. 52 m² (4200 zł/m²), rozkładowe, ul. Kanta,
stan deweloperski, odbiór styczeń 2013. Tel. 692 429 966.
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

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, email: sm.jaroty@wp.pl.
Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39.
Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych
materiałach. Nakład 6000 egz.
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WAKACJE W KLUBACH KULTURY SM „Jaroty”
W Klubach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” – „Na Górce” i w „Akancie” trwają półkolonie dla dzieci. Przewidziane są cztery
turnusy w każdym klubie. Ogółem przyjmiemy 240 dzieci w wieku 7–12 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach 8. 00–15. 30. Program jest
niezwykle atrakcyjny. Już byliśmy w BWA na wystawie „Sztuka dla dzieci i dorosłych – fauna, flora i piraci” oraz w „Figlolandii”. Wkrótce popłyniemy „Cyranką” po Jeziorze Krzywym, będziemy w kręgielni, na filmie „Epoka lodowcowa 4”, na spotkaniu z Mikołajem Kopernikiem na
Zamku, w Planetarium i na pikniku u Kojrysa. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

