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Szanowni Mieszkańcy
Informujemy, że dobiegają końca prace związane z wdrożeniem nowych usług elektronicznych w ramach projektu „Poprawa
jakości obsługi klientów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” poprzez wdrożenie nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, m.in. uruchomienie modułu
e-usługi. W ramach tego modułu użytkownicy lokali posiadający tytuł prawny do lokalu, którzy dokonają aktywacji konta internetowego
uzyskają dostęp do aplikacji:
e-saldo
możliwość bieżącego śledzenia salda opłat oraz historii wpłat i obciążeń finansowych;
e-naliczenia
możliwość bieżącego śledzenia składników i stawek składających się na naliczone opłaty za lokal;
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 rezygnacji lub zamawiania książeczek opłat z indywidualnym numerem rachunku lokalu;
e-awarie
przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach;
e-remonty
przyjmowanie zgłoszeń remontów zasobów spółdzielni;
e-zaświadczenia możliwość występowania o wystawienie różnych zaświadczeń.
W związku z powyższym Spółdzielnia sukcesywnie będzie wysyłała imienne powiadomienia do osób posiadających tytuł prawny
do lokalu o możliwości skorzystania z ww. usługi informatycznej. Regulamin funkcjonowania modułu informatycznego e-usługi zamieszczony
jest na naszej stronie internetowej www.smjaroty.pl
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

KOMUNIKAT!

MIKOŁAJKI

Informujemy że,

Rada Osiedla „Nagórki”
SM „Jaroty”
Klub „Na Górce”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”

w wymienionych poniżej dniach pracuje
w następujących godzinach:

ul. Wańkowicza 9
tel. 89 543 55 99
_________________
Zapraszają
na zabawę

13 grudnia 2013 r. (piątek), 7. 00 – 15.00
14 grudnia 2013 r. (sobota), 7. 00 – 13.00
31 grudnia 2013 r. – S
 YLWESTER (wtorek),
7. 00 – 13.00
Natomiast
24 GRUDNIA 2013 R. (WIGILIA)
biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
Administracje Osiedlowe:
Nagórek, Jarot i Pieczewa
oraz Kluby
Osiedlowego Domu Kultury

BĘDĄ NIECZYNNE!

z

Mikołajem

1 grudnia 2013 r.
o godz. 12.00
Będą słodkie niespodzianki
i… dużo dobrej zabawy!!!

Wstęp wolny!
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Nowe inwestycje na Pieczewie

Z HALINĄ MIKULSKĄ – przewodniczącą Rady Osiedla „Pieczewo”
rozmawia Małgorzata Gieczewska
– Osiedle Pieczewo jest jednym z najmłodszych osiedli Olsztyna, położonym malowniczo w zakątku lasu. Przez wielu postrzegane jest jednak jako typowa „sypialnia” dużego miasta, w której
praktycznie brak zaplecza kulturalnego. Tę lukę starają się wypełniać członkowie Rady Osiedla. Jakie inicjatywy służące integracji
tak wielkiej społeczności mieszkańców podejmuje Rada Osiedla?
– Mamy wiele pomysłów, podejmujemy również wiele inicjatyw,
m.in.: rokrocznie wspólnie z Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera
współorganizujemy Festyn z okazji Warmińskich Dni Rodziny oraz Festyn Zimowy, ze Szkołą Podstawową nr 33 Święto Pieczonego Ziemniaka, Turniej o Puchar Przewodniczącej Rady Osiedla czy z parafią Matki
Boskiej Fatimskiej od wielu lat Biesiady Pieczewskie. To najważniejsze
i cykliczne imprezy na naszym osiedlu, w których uczestniczą niejednokrotnie całe rodziny. Ponadto realizujemy wiele mniejszych inicjatyw, ale
równie ważnych dla naszych mieszkańców, wśród nich pragnę wymienić
organizowaną pomoc w postaci paczek świątecznych dla dzieci z rodzin
nie najlepiej sytuowanych, uczęszczających do SP nr 33, a także organizowane w kościele Matki Boskiej Fatimskiej grudniowe spotkania dzieci
z Mikołajem. W swojej pracy staramy się podejmować wysiłki nie tylko
na rzecz dzieci i młodzieży, ale również seniorów.
Ponadto w bieżącym roku przeprowadziliśmy już po raz czternasty
na naszym osiedlu konkurs adresowany do dorosłych na najpiękniejszy
balkon i ogródek przydomowy.
– Uliczki na naszych osiedlach są wąskie i bardzo ciasne. Samochodów przybywa, a o miejsca parkingowe jest coraz trudniej. Tych
brakuje przede wszystkim mieszkańcom bloków Jeziołowicza 14 i 16.
– Rzeczywiście, jest to problem. Wiele zatok postojowych powstało przy ul. Gębika, Sikiryckiego czy Żurawskiego, natomiast o budowę
parkingu przed blokami Jeziołowicza 14 i 16 mieszkańcy monitują już od
1990 roku. Wciąż o nie zabiegaliśmy, umieszczając je rokrocznie w propozycji planów remontów. Problem pogłębił się, gdy wspólnota mieszkaniowa bloków Jeziołowicza 25 i 27 ogrodziła swój teren, odcinając
miejsca postojowe. Mieszkańcy zmuszeni byli do parkowania na terenie
przed swoimi blokami, który zaimprowizowano na parking, jednak pozostawia on wiele do życzenia, gdyż jest to praktycznie klepisko wyjeżdżone przez liczne samochody. W końcu udało się pokonać istniejące
bariery i w przyszłym roku inwestycja związana z budową w tym miejscu
parkingu zostanie zrealizowana wspólnie przez Urząd Miasta Olsztyna
i Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty”. Zaplanowano utworzenie na nim
65 miejsc postojowych, więc sądzę, że rozwiąże on również problem
parkowania mieszkańców bloków Jeziołowicza 22 i 23.

– Od wielu lat członkowie Rady Osiedla zabiegają również
o utworzenie z prawdziwego zdarzenia parku przy ul. Świtycz-Widackiej. Wiele już zrobiono, ale to jeszcze nie wszystko. Jakie
plany wiążą się z zagospodarowaniem tego miejsca?
– W przyszłym roku ruszy budowa siłowni zewnętrznej, określanej
nazwą Park Zdrowia, przy ul. Świtycz-Widackiej i Sikiryckiego. Zaplanowaliśmy umieszczenie w nim zestawu obejmującego osiem urządzeń,
posiadających atest, bezpiecznych i dostosowanych do naszych warunków. Planujemy, by „klub fitness pod chmurką” przyciągnął w czasie
wolnym dzieci, młodych ludzi oraz starszych i zachęcał ich do spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że Park Zdrowia stanie
się atrakcyjną alternatywą dla telewizora i komputera. Poprawi naszą
kondycję, samopoczucie, stanie się popularnym, chętnie odwiedzanym
miejscem nie tylko przez mieszkańców Pieczewa, ale również sąsiednich osiedli i nie tylko.
– Gdzie i kiedy mieszkańcy Pieczewa mogą spotkać się
z członkami Rady Osiedla?
– Poza miesiącami wakacyjnymi spotykamy się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00, w siedzibie Administracji Osiedla
„Pieczewo”, przy ul. Jeziołowicza 11.
– Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów i satysfakcji
z pracy na rzecz mieszkańców Pieczewa.

„W baśniowym świecie Hansa Christiana Andersena”

Pasowanie na Świetlika

18 października 2013 roku w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 25 im. H. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie odbyła
się impreza „W baśniowym świecie Hansa Christiana Andersena – Pasowanie na Świetlika”.
Koordynatorem „Pasowania na Świetlika” była Magdalena
Brzozowska, nauczycielami wspomagającymi: Barbara Brzozowiec, Elżbieta Budrejko, Aleksandra Wąsik i Jędrzej Kołakowski. Celem tej imprezy było przyjęcie dzieci z klas pierwszych w poczet świetliczan, jak również integracja tej grupy.
Uczniowie w czterech grupach zapoznawali się i tworzyli zwyczaje świetlicowe. Było też kilka zadań dotyczących patrona szkoły
i świetlicy H. Ch. Andersena, między innymi przyporządkowanie bohatera do określonej baśni.
Egzaminem na Wzorowego Świetlika był taniec „Kaczuchy”,
który pokazał, że wszystkie dzieci są już gotowe do złożenia przyrzeczenia. Potwierdziła to również pani wicedyrektor, podziwiając
umiejętności dzieci i ich wiedzę.
Swój udział w imprezie dzieci potwierdziły wpisami do pamiątkowej Kroniki Świetlicowej i wspólnym zdjęciem. Otrzymały również pamiątkowe zapinki z logo świetlicy, ufundowane przez Radę Rodziców.
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JAROTY
Można śmiało powiedzieć, że lato i jesień tego roku na osiedlu Jaroty upływają pod znakiem wzmożonej aktywności wandali. W tym okresie
niepokojące zachowania nieznanych sprawców spowodowały niemałe
straty w mieniu Spółdzielni. Nie licząc licznych, ale mniej kosztownych
bohomazów na ścianach, w wyniku umyślnych podpaleń całkowitemu

lub częściowemu zniszczeniu uległy osłony śmietnikowe przy ul. Jaroszyka 1, Boenigka 4, 11, 40 oraz przy ul. Burskiego 13 – którego zniszczenia
były największe. Konieczne stało się jego natychmiastowe zamknięcie,
gdyż istniało zagrożenie zawalenia się przepalonego dachu, a następnie rozbiórka i odbudowa od podstaw. Straty powstałe w wyniku opisanych zdarzeń oszacowano na kwotę 33.800 zł. Remonty śmietników
zostały rozpoczęte w październiku br., termin zakończenia przewidziano
na 20 listopada 2013 r. Obecnie realizowany jest remont śmietnika przy
ul. Burskiego 13, natomiast pozostałe prace remontowe zostały zakończone.

Całe mienie Spółdzielni, w tym także mała architektura, objęte jest ubezpieczeniem od opisanych powyżej zdarzeń, jednak procedury z tym związane są długotrwałe i zanim poniesione nakłady
zostaną zwrócone, należało je pilnie wyłożyć ze wspólnej kasy Spółdzielni. Wszystkie zdarzenia zostały zgłoszone Policji w celu ścigania i ukarania sprawców.
Irena Zaborowska

NAGÓRKI

Podpalenia nie były jednak jedynymi niepokojącymi aktami
wandalizmu. Tuż po zakończeniu prac związanych z dosadzaniem
lub wykonaniem całkowicie nowych nasadzeń różnych gatunków
roślin na terenach osiedla nieznany kolekcjoner roślin pod osłoną
nocy dokonał wielokrotnej ich kradzieży. Najwięcej roślin skradziono
z terenu wokół budynków przy ul. Boenigka 1 i 1A, wśród których
były sosny górskie, berberysy, jałowce płożące, tawuły na łączną
kwotę około 1.000 zł.
Jak by i tego było mało, na przełomie października i listopada
z korytarzy piwnicznych budynku przy ul. Kanta 1 złodziej (chyba
elektryk) pozrywał i wyniósł całą instalację elektryczną oświetlenia
piwnic. Ten wyczyn to kolejne około 1.500 zł straty – aby mieszkańcy
mogli w bezpieczny sposób korzystać ze swoich komórek piwnicznych, instalacja została niemal natychmiast odbudowana.

Na bieżąco realizowane są zadania związane z remontami,
konserwacją oraz utrzymaniem w należytym stanie zasobów osiedla Nagórki.
W ostatnim czasie nasz region dosyć często nawiedzają gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Nawałnice z silnymi wichurami i opadami deszczu miały miejsce szczególnie na początku lipca br. Na
naszym osiedlu zniszczeniu uległo 12 drzew, a zerwane gałęzie spowodowały niemało szkód, w tym połamane konary uszkodziły 2 auta
osobowe: przy budynku Murzynowskiego 2 oraz Barcza 11.
Obecnie dobiegają końca remonty realizowane w ramach programów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmujące kompleksowy remont klatek schodowych oraz
wymianę dźwigów osobowych w 11 budynkach wysokich (prace trwają
jeszcze w dwóch budynkach: Orłowicza 2 i Murzynowskiego 10).
W ramach realizacji planu remontów prowadzone są prace na
klatkach schodowych, tj. malowanie wraz z wymianą stolarki okiennej, układanie terakoty, wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych.
Zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej w lokalach
użytkowych przy ul. Wańkowicza 4 i Barcza 7. Na ukończemiu jest
realizacja wykonania modernizacji instalacji ppoż. w budynku przy
ul. Murzynowskiego 22.
dokończenie na str. 6
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„Przedszkolaki mają głos”
25 października 2013 r. w Klubie Kultury „Akant” odbyła się impreza „Przedszkolaki mają głos”, podczas której jury w składzie: Andrzej
Brzozowski, Mirosław Łoszewski, Andrzej Nowicki (zespół „Kaczki z Nowej Paczki”) oceniając repertuar, efekt sceniczny i artystyczny
wyłoniło ze zgłoszonych placówek przedszkolnych następujące grupy: I miejsce – Przedszkole „Śmieszek” – grupa „Starszaki”, tytuł utworu „Jesteśmy żaby”; II miejsce – Przedszkole „Bajkoland” – grupa „Przyjaciele Muminków”, tytuł utworu „Deszczowy blues”; III miejsce
– Przedszkole „Art School” – grupa „4-latki”, tytuł utworu „Lata mucha”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy i słodycze.

KLUB TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
„MUZA”
zaprasza
dzieci i młodzież

KLUB KULTURY
„AKANT”
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40
ZAPRASZA
NA

„MIKOŁAJKI”
7 grudnia 2013 r.
o godz. 11.00

na zajęcia
do Osiedlowego Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Zajęcia prowadzą Dorota i Krzysztof Trętowscy
Zapisy u trenerów: tel. 600 557 367, 604 538 253

W programie:

zabawa z Mikołajem
konkursy z nagrodami
słodki poczęstunek
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„Halloweenowe wariacje z dynią”…
…to impreza, która odbyła się 31 października 2013 r. w Klubie Kultury „Akant”. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursie, a przy
wykonywaniu lampionów z dyni świetnie się bawiły. Jury w ogłoszonym konkursie na „Najciekawsze przebranie halloweenowe” nagrodziło
zarówno strój chłopca, jak i dziewczynki.
Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”

Biblioteka w kolorach jesieni
Od pewnego czasu możemy podziwiać taniec spadających liści, słońce coraz rzadziej się do nas uśmiecha, a my nie tryskamy
już wakacyjną energią... Zapewne wielu z Was zastanawia się, co robić, aby długie jesienne wieczory nie kojarzyły się tylko z nudą.
Może warto wykorzystać ten czas na poszerzanie swoich horyzontów czytelniczych? Gdy za oknem deszcz, wieczór spędzony
z książką i kubkiem gorącej herbaty, to wymarzona perspektywa. Niech ten czas wolny wyzwoli w nas pasję czytania!

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do codziennego odwiedzania naszej filii, która mieści się przy ul. Sikiryckiego 9. U nas
sezon na czytanie trwa przez cały rok. Jeśli zastanawiacie się, co
warto przeczytać, mamy dla Was wiele propozycji. Trzynastkowe
zbiory cały czas wzbogacają się o nowe pozycje.
Aby nie popaść w jesienną melancholię Miejska Biblioteka
Publiczna przygotowała rewelacyjną receptę na jesień z dreszczykiem. W tym sezonie OLSZTYN CZYTA kryminały!
Filia nr 13 przygotowała cykl zajęć dla dzieci pod wspólnym
tytułem „Na tropie z detektywem Pozytywką”, a już w połowie listopada wyruszymy w podróż do krainy baśni. Są to spotkania
z najmłodszymi czytelnikami, które mają na celu pomóc maluchom
w przezwyciężaniu lęków oraz w zrozumieniu otaczającego ich świata. Zajęcia odbywają się w sobotnie przedpołudnia o godz. 11.30.
Ponadto w naszej bibliotece działa Akademia Rękodzieła – spotkania organizowane w środowe popołudnia o godz. 16.30, podczas

których uczestnicy, wykonując biżuterię, dekoracje oraz upominki,
poznają różnorodne techniki plastyczne i rękodzielnicze. Adresatami
zajęć są dzieci starsze, młodzież oraz dorośli.
Warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci oraz Akademia Rękodzieła to nie jedyne nasze działania. W filii nr 13 realizowany jest
również kurs języka angielskiego dla dorosłych. Zajęcia prowadzone
są przez lektorkę języka angielskiego i odbywają się dwa razy w tygodniu (środa – grupa zaawansowana, piątek – grupa początkująca). Współpracujemy również z osiedlowymi przedszkolami, przygotowując lekcje biblioteczne dla maluchów.
Jesień to magiczna pora roku, tak jak magiczna jest biblioteka. Tu czas staje w miejscu: słychać szelest przerzucanych kartek,
śmiech dzieci, ciche kroki między regałami uginającymi się od ciężaru książek... Zachęcamy wszystkich mieszkańców Jarot i Pieczewa
do skorzystania ze zbiorów naszej biblioteki.
Aleksandra Dobies (www.biblioteka13.blogspot.com)
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dokończenie ze str. 3

Ponadto wykonano naprawę uziomów instalacji piorunochronnej budynków wysokich – zakres wynikający z przeglądu instalacji
odgromowej.
W ramach usuwania awarii, która wystąpiła podczas uruchamiania sezonu grzewczego w naszej Spółdzielni, dokonano wymiany
fragmentu rury centralnego ogrzewania w węźle budynku Barcza 12,
zasilającym budynki Barcza 8 i Barcza 10.
W związku z sezonem jesienno-zimowym zespół konserwatorów
dokonuje niezbędnych napraw dachów i instalacji burzowej z jednoczesnym usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń (liście i inne śmieci).
Uciążliwą bolączką są szczury, pojawiające się zarówno w piwnicach budynków, jak też w ich pobliżu. Systematycznie – przynajmniej dwa razy w roku oraz na zgłoszenie mieszkańców – wykonywana jest deratyzacja, tj. odszczurzanie poprzez wysypanie
środków chemicznych w specjalnie do tego celu przygotowanych
stacyjkach, aby nie dopuścić do kontaktu ludzi i zwierząt domowych
z trutką. Stacyjki ustawiane są w korytarzach piwnicznych, węzłach
c.o., komorach zsypowych i osłonach śmietnikowych. Ze względu na
fakt, że szczury przebywają i gromadzą się tam, gdzie mają zapewniony łatwy dostęp do żywności i schronienia, starajmy się im tego
nie ułatwiać. Nie pozostawiajmy wody lub żywności (np. dla kotów)
w korytarzach piwnicznych, a okienka piwniczne starajmy się systematycznie zamykać. Te niesprawne zgłośmy do administracji celem
wykonania naprawy. Szczury oprócz tego, że niszczą plony i zanieczyszczają żywność, to przede wszystkim roznoszą wiele groźnych
chorób, więc wspólnie starajmy się uniemożliwić im rozprzestrzenianie się w naszym środowisku. Higiena i utrzymanie porządku wraz
z odpowiednimi środkami ochronnymi mają podstawowe znaczenie
w zapobieganiu i ograniczeniu inwazji tych szkodników.
Elżbieta Berk

PIECZEWO
Na bieżąco realizujemy za pośrednictwem Zakładu Konserwacji
i Zieleni „KRZAK” zadania całoroczne w zakresie utrzymania czystości
i porządku na osiedlu. Przed okresem zimowym zostały uporządkowane tereny (wygrabianie terenów zielonych z opadłych liści). W ramach
konserwacji zieleni dokonano nasadzeń uzupełniających krzewów
ozdobnych przy bududynkach Wachowskiego 1, 2, 12 i Jeziołowicza 3.
Natomiast z inicjatywy i z materiałów powierzonych przez mieszkańców budynku Krasickiego 11, firma dokonała nasadzeń żywopłotu.
W zamian za usunięte drzewa (zły stan zdrowotno-techniczny, lokalizacje na istniejących sieciach, w bliskiej odległości od okien budynków,
zacienienie mieszkań, obumarcie drzew itp.), w ramach nasadzeń zastępczych posadzono nowe drzewa przy budynkach: Turkowskiego 3,
Gębika 1, 13, Jeziołowicza 13, 15, Sikiryckiego 6 i Wachowskiego 1.
Jak co roku, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Olsztyn, przeprowadzono kompleksową deratyzację, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych we wszystkich

budynkach mieszkalnych na osiedlu. W dalszym ciągu można zaopatrzyć się w administracji w bezpłatne woreczki na odchody zwierzęce.
Niestety, nie obyło się bez awarii sieci ciepłowniczej. Przy pawilonie Sobocińskiego 2 wykryto nieszczelność na instalacji centralnego ogrzewania, doprowadzającej ciepło do budynków mieszkalnych
przy ul. Jeziołowicza 6, 8, 10, 12. Z tego tytułu nastąpiła przerwa
w dostawie energii cieplnej. Awarię usuwały służby Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

W ramach rozpoczęcia sezonu grzewczego konserwatorzy
administracji na bieżąco usuwali usterki na instalacji centralnego
ogrzewania poprzez odpowietrzanie instalacji, grzejników, wymianę
niesprawnych odpowietrzników, ustawianie przepływów. Ponadto
zespół konserwatorów odmalował część obudów śmietnikowych,
które ładnie komponują się z otaczającymi budynkami.
Robert Zdunek
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Jesiennie i zimowo – też może być bezpiecznie
Jest jesień i choć pogoda się przeplata, a prognozy zmienne – nie
jest źle. Czy tak, czy inaczej, zarówno jesień, jak i zima być muszą, a my po
prostu musimy przygotować się na niedogodności tego okresu.
Tak było, jest i niech pozostanie. Nie chciałbym jakichś „rewolucyjnych”
zmian klimatyczno-pogodowych, nawet gdyby ocieplenie sprawiło, że u nas
byłoby cały czas lato, a tylko trochę chłodniej w czasie wiosny i jesieni!
Przyjmując więc z „dobrodziejstwem całego inwentarza” niedogodności i zagrożenia jesienne i zimowe, już teraz przypomnijmy sobie, co powinniśmy zrobić, by odpowiednio przygotować się na nadchodzące tygodnie, co
powinniśmy wiedzieć i czego się spodziewać.
Przewidujmy takie objawy tego okresu, jak deszcze, wichury, a nawet
śnieżyce, może być przy tym ślisko – uważajmy na zagrożenia: błoto i kałuże. Może być mroźno i woda zamarznie, często poza ślizgawkami będą
to groźne pułapki: nieposypane piaskiem śliskie chodniki, schody i jezdnie
zagrażające bezpieczeństwu pieszych i kierowców. Jeśli pojawi się lód na
stawkach i jeziorach pamiętajmy, że może być słaby, kruchy i niebezpieczny
– bądźmy na to wyczuleni.
Powtórzę się znowu – jak co roku… ale nawet, gdy mrozy stężeją i jeziora zamarzną na fest pamiętajmy o przeręblach, przewidujmy możliwe zagrożenia. Wielki apel do wędkarzy – co roku zimą giną ludzie łowiący spod
lodu bez zachowania właściwego bezpieczeństwa – giną i inni, bo pozostawione przeręble są śmiertelnym zagrożeniem!
Listopad i początki grudnia bywają zdradliwe, zmienność pogody
usypia naszą uwagę i przewidywanie. Nie dajmy się zwieść i pamiętajmy
o dostosowywaniu właściwych ubiorów do różnorodności pogody – zwłaszcza u dzieci i ludzi w podeszłym wieku. A to, że raz pada, innym razem
zaświeci słoneczko niech nam nie przeszkadza – zachowując umiar i zdrowy rozsądek – w korzystaniu ze świeżego powietrza, wszak ono uodparnia,
a i zdrowiu pomaga.
Jesień i zima bywają piękne. Niosą radość dzieciom i dorosłym. Sporty
zimowe to frajda, ale bywa też zimno i pluchowato: mróz, wiatr i ewentualne
opady śniegu czy deszczu – łatwo wychłodzić organizm, przemoczyć obuwie
i ubranie.
Należy też pamiętać o ochronie skóry twarzy. Przemarznięcia, przeziębienia czy odmrożenia mogą się przydarzyć zawsze i każdemu. Czy będzie
bardziej jesiennie czy mniej, a raczej zimowo – ten czas niesie wiele uciążliwości i zagrożeń.
Pamiętajmy o pierwszej pomocy: stłuczenia, skręcenia i złamania
mogą zdarzyć się każdemu. Pierwsza pomoc, ta najzwyklejsza – ludzka,
to zapytać, co się stało, co boli, podnieść lub zabezpieczyć, wezwać fachową pomoc lub tylko gdzieś podprowadzić. To wiele, a tak niewiele - bądźmy
wobec siebie życzliwi i wzajemnie sobie pomocni, to „nie boli” i nie kosztuje,
a tak wiele daje. Wymagajmy od odpowiedzialnych służb i od nas samych
wszelkich niezbędnych działań – niech jesień, zima i ich uroki będą atrakcją,
zaś dotkliwości starajmy się łagodzić i neutralizować, aby były mniej groźne.
Przewidujmy zagrożenia, uważajmy i pomagajmy sobie wzajemnie.
I tu przypomnienie i (w moim rozumieniu) GRATULACJE – dla systemu zarządzania kryzysowego państwa! Wielu z nas nie zwróciło na to uwagi
lub zapomniało, a pod koniec października br. w Olsztynie (i w wielu polskich
miastach) między godziną 10.00 a 10.15 zawyły syreny – były to ćwiczenia

DYŻURY

ostrzegające przed zagrożeniem terrorystycznym. Tak było m.in. od Warszawy po Szczecin i dalej. Chodziło o test systemu wykrywania i ostrzegania
na wypadek zagrożenia terrorystycznego z powietrza i morza. Sprawdzone
zostały m.in. siły i środki dedykowane do zabezpieczenia szczytu klimatycznego zaplanowanego na listopad. W ramach ćwiczeń został uruchomiony
trzyminutowy modulowany dźwięk syreny. Odwołanie alarmu nastąpiło poprzez dźwięk ciągły ok. godz. 11.00. Jak wynika z dostępnych informacji, syreny przeszły test pomyślnie – uważam, że jest to dobre działanie systemów
zarządzania kryzysowego.
To dla naszego wspólnego bezpieczeństwa swego czasu na łamach
naszego miesięcznika publikowałem wszystkie sygnały alarmowania i komunikaty ostrzegawcze z odpowiednim komentarzem. Była to kartka możliwa do
wycięcia z naszej gazetki, do zachowania i uświadomienia nam istoty sprawy
– a to w naszym „zabieganym” życiu ważne! Nawet gdybyśmy tego nie zachowali lub zapomnieli – zacytuję z tamtego tekstu najważniejszą sentencję:
„JEŚLI NIE PAMIĘTASZ, CO OZNACZA DANY SYGNAŁ ALARMU
CZY OSTRZEŻENIA – Z A P A M I Ę T A J: JEŻELI WYJE SYRENA lub
BIJE DZWON czy GONG przez 3 MINUTY TO JEST TO SYGNAŁ DLA
CIEBIE – WŁĄCZ RADIO czy TV – pasmo lokalne – SŁUCHAJ I PYTAJ,
RÓB CO KAŻĄ”.
Jesień, zima i już w perspektywie święta, a zatem bieganina po sklepach, przygotowania i nerwowość z towarzyszącym temu roztargnieniem –
STOP! Przewidujmy i zabezpieczajmy się: rozsądek w zakupach, uwaga na
naciągaczy, złodziejaszków i kieszonkowców.
Wcześniej zacznijmy też planowanie w sprawach choinki, środków
pirotechnicznych i innych świątecznych atrakcji, obowiązkowo z przewidywaniem i zapoznaniem się, co i jak chcemy osiągnąć zachowując zasady
bezpieczeństwa. Bacznie przyglądajmy się w tym czasie naszym dzieciom
i wnukom. „Fachowcy” od sprzedawania petard, sztucznych ogni itp. potrafią docierać do najmłodszych w rozmaity sposób, jakże często bez naszej
wiedzy i zgody.
Przecież rokrocznie widzimy i słyszymy, jak bez nadzoru i wiedzy dorosłych w naszych osiedlach od listopada do stycznia wybuchają petardy i błyskają sztuczne ognie – czasami miewamy tego dość. Zacznijmy też myśleć
o tym, że nie tylko nas to denerwuje i nam przeszkadza, ale realnie zagraża
zdrowiu i życiu tym młodym ludziom. Nie bagatelizujmy tego, jeśli trzeba interweniujmy: powiadamiajmy Straż Miejską i Policję, a jak mamy opory, to
zgłaszajmy sprawę na anonimowy telefon zaufania policji: 89 522 33 99.
Powtarzam się znowu: są, żyją wśród nas – ludzie bezdomni, bezrobotni, chorzy i zapomniani. Różne ich losy i zachowania, odwracamy się od
nich lub ich „nie widzimy”, a teraz, jesienią i zimą, są oni narażeni szczególnie nawet na śmiertelne zagrożenia! Czasy są takie, jakie są, ale z odruchu
serca i wrażliwości – jeśli zauważymy leżącego, śpiącego „gdzieś kogoś”
– nie odwracajmy się, jeśli nie możemy czy nie chcemy pomóc sami, zawiadommy służby miejskie lub policję.
Przewidywanie, zabezpieczanie i wzajemna pomoc w obliczu
zagrożeń, także tych prozaicznych jesienno-zimowych, to nasz ludzki
obowiązek i przywilej. 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 grudnia 2013 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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Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy
I cieszcie się życiem sto lat albo dłużej
I niech Was nie bolą biodra i kolana
Byście mogli tańczyć do białego rana

DZIEŃ SENIORA

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzony jest na świecie 1 października. Jego odpowiednikiem w Polsce jest utworzony z inicjatywy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Dzień Seniora – obchodzony w różnych jesiennych terminach, a jego celem jest zwrócenie szczególnej
uwagi na ludzi starszych i niepełnosprawnych, żyjących pośród nas, na ich problemy, troski, kłopoty.

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 13 „Pieczewo” świętowali 18 października br. w klubie
„Akant”. Spotkanie swoją obecnością uświetnili m.in.: Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna, Roman Przedwojski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Jan Łoziński – przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZERiI, Halina Mikulska – przewodnicząca
Rady Osiedla „Pieczewo”, Teresa Biała oraz w imieniu kierownika
Osiedlowego Domu Kultury Barbara Markun.
Wszystkich przybyłych powitała Krystyna Kosman, przewodnicząca Koła Nr 13 „Pieczewo”, która powiedziała m.in.: „Oprócz blasków życie seniorów ma także swoje cienie, jest wiele barier, które
mają wpływ na ich codzienne życie i samopoczucie. W pierwszej
kolejności wymienię zdrowie. Nie dotyczy to wszystkich osób, ale
liczba niezadowolonych wzrasta wraz z wiekiem. Drugą wielką barierą są warunki materialne i dochody, szczególnie emerytów z tak
zwanego starego portfela. Emeryci postrzegają swoją sytuację jako
gorszą od innych grup społecznych, bo w wielu przypadkach prowadzą gospodarstwo jednoosobowe, sami utrzymują mieszkania i sporo wydają na leki. Trzecią barierą jest bariera fizyczna, która nie pozwala im swobodnie poruszać się po okolicy – wysokie krawężniki,
krzywe i dziurawe chodniki, strome schody, brak wind czy barierek,
brak życzliwości i zrozumienia. Im seniorzy są bardziej schorowani,
biedniejsi i samotni, tym bardziej te wszystkie bariery im doskwierają. Dla seniorów dużą barierą jest też poczucie samotności, dokuczliwa niemożność porozmawiania wtedy, kiedy by się chciało, dlatego
część osób korzysta z zajęć Akademii Trzeciego Wieku”.
Piotr Grzymowicz podkreślił, iż coraz więcej osób starszych
jest coraz młodszych duchem. Podziękował Seniorom za ich aktyw-

ność i zaangażowanie społeczne, za pełnienie ważnej w społeczeństwie roli przekazywania wartości, tradycji i rodzimej historii oraz
życzył wielu dalszych pięknych i radosnych dni w życiu.
Licznie przybyli seniorzy (ok. 60 osób) mile spędzili czas. Były
życzenia, drobne upominki, słodki poczęstunek, a w części artystycznej wystąpił zespół instrumentalno-wokalny „KANTATA”,
w którego skład wchodzą członkowie Jarockiej Akademii Trzeciego
Wieku. W śpiew powszechnie znanych piosenek z ochotą włączyli
się wszyscy. My również składamy Seniorom serdeczne życzenia
długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła.
Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy
niespełnionych.
Małgorzata Gieczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe
M-2, M-3 pilnie kupię. Może być zadłużone. Natychmiastowa płatność
gotówką. Tel. 504 170 692.
M-4 o pow. 60,4 m², ul. Barcza, IV piętro, z windą, 3 pokoje, po kapitalnym
remoncie – zamienię na M-3 o pow. 48 m² na Nagórkach + dopłata. Tel. 664
095 088.
Sprzedam własnościowe atrakcyjne M-3 o pow. 38 m² na Pojezierzu,
ul. Pana Tadeusza, II piętro w bloku 4-piętrowym. Tel. 795 641 552.
Mieszkanie o pow. 72,8 m², II piętro, ul. Wiecherta – sprzedam lub zamienię na mniejsze o pow. 47 m², I piętro, Jaroty. Tel. 886 720 206.
Sprzedam M-4 o pow. 62 m² (III piętro z windą), przy ul. Orłowicza – po
generalnym remoncie (w 2012 r.). Tel. 600 583 896.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.

Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48 m², ul. Kanta, osiedle Jaroty,
III piętro. Mieszkanie posiada księgę wieczystą. Cena 180 tys. zł, bez pośredników. Tel. 601 380 983.
Sprzedam M-5 o pow. 72,1 m² (III piętro) w bloku 4-piętrowym na Nagórkach. Tel. 600 365 702.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, Jaroty, ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
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

