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Jak sprzątano, jak sprzątaliśmy, a jak będziemy sprzątać?
W ostatnich tygodniach miało miejsce kilka interwencji mieszkańców, osobistych i korespondencyjnych, w sprawie wprowadzenia sprzątania ich nieruchomości za pośrednictwem Spółdzielni. W związku z powyższym uznaliśmy za stosowne poszerzenie
tej problematyki poprzez przedstawienie wcześniejszych prób zrealizowania tego zamiaru na tle obecnie stosowanych.
Jak sprzątaliśmy?
Jak sprzątano?
Do tematu wrócono już w roku 1993, zarówno na Zebraniach
Do końca lat osiemdziesiątych sprzątaniem powierzchni
Grup Członkowskich, jak i na forum Zebrania Przedstawicieli Członogólnego użytku, tak wewnątrz budynków, jak i ich otoczenia, zajmowali
ków, ale decyzji przywracającej sprzątanie przez Spółdzielnię lub za
się etatowi gospodarze domów. Za ich czynności mieszkańcy płacili
jej pośrednictwem nie podjęto. Sugerowano wówczas, że na rynku
poprzez wnoszenie opłat eksploatacyjnych, proporcjonalnie do
pojawiły się już firmy sprzątające, którym mieszkańcy sami mogą
powierzchni zajmowanych mieszkań. W okresie początkowej euforii,
zlecać utrzymanie czystości. Wiemy, że takie rozwiązania przez wiewynikającej z faktu doczekania się wymarzonego mieszkania, relacje
le lat funkcjonowały, ale nigdy nie miały charakteru powszechnego.
między dozorcami a ich sąsiadami układały się w miarę pomyślnie.
Dochodziło dość często także do takich sytuacji, że w obrębie jednej
Z czasem jednak część tych pracowników nabierała nawyków, jak
klatki schodowej część mieszkańców zlecała usługę sprzątania na
dozorca Zenek z piosenki Rosiewicza. Skutkiem tego postępujące
zewnątrz, część sprzątała sama, ale nie brakowało także i takich,
niezadowolenie mieszkańców doprowadziło do rezygnacji z tego
którzy latami uchylali się od jakiejkolwiek formy współudziału.
modelu utrzymywania czystości. Działo się to etapami na przełomie
Model ten miał zarówno zwolenników, jak i przeciwników
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a w miarę ubywania
w zależności od tego, jak mieszkańcy danej klatki schodowej
dozorców, mieszkańcy sami brali miotły w swoje ręce, a Spółdzielnia
potrafili rozkładać między siebie obowiązki utrzymania czystości.
stosownie obniżała im opłaty eksploatacyjne.
W efekcie w roku 1997 na Zebraniach Grup Członkowskich większość
Względna sielanka trwała zaledwie parę lat, a to głównie
spółdzielców ponownie wnioskowała o rozstrzygnięcie tego problemu
za sprawą zróżnicowanego podejścia mieszkańców do realizacji
na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli Członków. I tam właśnie
zbiorowego obowiązku czynnego udziału w utrzymywaniu czystości
zdecydowano, by w formie ankiety uzyskać stanowisko mieszkańców.
w obrębie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych. W skrajnych
Uczyniono to za pośrednictwem reaktywowanego wówczas
przypadkach pojawiały się nawet tęsknoty za znielubianymi swego
miesięcznika „Jaroty” (nr 1, wrzesień 1997 r.).
czasu dozorcami.
dokończenie na str. 3

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-3 o pow. 36 m², I piętro, mieszkanie środkowe, spółdzielcze, własnościowe, ul. Boenigka. Możliwa zamiana na M-4, z dużym balkonem, piętro I–III, wyłącznie na osiedlu Jaroty. Bez pośredników. Tel. 532 742 860 lub 532 742 861, po godz. 16.00.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Sprzedam M-4 o pow. 60,20 m² – Jaroty, IV piętro. Tel. 886 702 561
lub 884 978 537.

Sprzedam M-3 o pow. 48,3 m², I piętro, w wieżowcu lub zamienię na
większe o pow. 60 – 72 m². Tel. 889 093 401.
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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Mikołajkowe spotkania

21 grudnia 2013 roku w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Nagórkach odbyło się uroczyste spotkanie dzieci naszego osiedla z Mikołajem. Ksiądz Mariusz poprowadził modlitwę, powitał dzieci, rozmawiał z nimi. Spotkaniu towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu chórku
dziecięcego, który prowadzi s. Krystyna. Dzieci otrzymały świąteczne paczki ze słodyczami. Współorganizatorem spotkania była Akcja Katolicka działająca przy parafii, Rada Osiedla „Nagórki”, sponsorzy oraz parafianie, którzy przynosili słodycze i składali je do wystawionego
w kościele specjalnego kosza.
Zofia Wysokińska
*

*

*

Od wielu lat na początku grudnia dzieciaki z parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej czekają na Mikołaja, który z workiem pełnym czekolad
– ufundowanych przez Radę Osiedla „Pieczewo” – przybywa na umówione z nimi spotkanie. Zgodnie z daną obietnicą i zapowiedziami
ks. proboszcza Mariana Matuszka, pojawił się i tym razem w niedzielę 8 grudnia ub.r. Radość szczególnie tych najmłodszych, ale starszych
również, promieniała błyskiem oczu i uśmiechem na twarzach. Przed ołtarzem zgromadzonych było ok. 600 milusińskich, którzy zadawali
Mikołajowi najróżniejsze pytania, czasami wprowadzając go w niezłe zakłopotanie. Swoją obecnością zaszczycił nas Piotr Grzymowicz,
Prezydent Olsztyna, który po zakończonej Mszy św. wraz z Mikołajem oraz Haliną Mikulską, przewodniczącą Rady Osiedla „Pieczewo” oraz
Teresą Białą obdarowywali dzieci słodkościami.
Małgorzata Gieczewska
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Jak sprzątano, jak sprzątaliśmy, a jak będziemy sprzątać?
W ankiecie zadane zostały trzy grupy pytań:
1. Kto ma sprzątać klatki schodowe?
a) sami mieszkańcy
b) firmy wynajęte przez mieszkańców
2. Jak finansować sprzątanie?
a) przez powiększenie opłat czynszowych do wysokości niezbędnych do wynajęcia przez Spółdzielnię firm sprzątających
b) przez powiększenie opłat czynszowych do wysokości faktycznych kosztów niezbędnych do zatrudnienia sprzątaczy na etatach w Spółdzielni
3. Jaką przyjąć zasadę naliczania odpłatności za sprzątanie?
a) w równej wysokości od każdego mieszkania
b) proporcjonalnie do powierzchni mieszkania
c) proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych
W styczniowym numerze „Jarot” z roku 1998 przedstawiono
wyniki ankiety. Wnioski nie były korzystne dla tych, którzy optowali
za powrotem do systemu wyręczającego mieszkańców od dbania
o czystość klatek schodowych. Większość opowiedziała się bowiem
za utrzymaniem modelu już funkcjonującego, tzn. samodzielnego
sprzątania przez mieszkańców lub przez firmy przez nich wynajęte.
Więcej informacji na ten temat Czytelnicy mogą znaleźć w numerze
nr 1 „Jarot” z roku 1998.
Na kolejnych Zebraniach Przedstawicieli Członków regularnie
podnoszony był problem zmiany systemu utrzymania czystości, ale
przez wiele lat zwolennicy zmian nie uzyskiwali większości głosów.
Dopiero w roku 2002 zdecydowano, że Spółdzielnia powinna wynająć
firmy sprzątające w celu utrzymania czystości w obrębie przedsionków,
pierwszego biegu schodowego oraz podestu parteru, ale tylko
w wieżowcach.
Z początkiem roku 2003 Spółdzielnia dokonała wyboru ofert
dla zrealizowania tego celu. Najkorzystniejsza oferta dotycząca
Nagórek i jednego wieżowca z Pieczewa obejmowała sprzątanie
klatek schodowych na sucho i mokro dwa razy w tygodniu,
natomiast mycie lamperii oraz drzwi wejściowych wraz z szybami
– raz w miesiącu. W budynkach niskich, tak jak w pozostałej

części zasobów mieszkaniowych Spółdzielni obowiązywał system
mieszany, istniejący po dzień dzisiejszy.
Taka sytuacja trwała parę lat, ale sygnały od mieszkańców
o złym stanie higienicznym klatek schodowych nie przestawały
napływać. Zwłaszcza dotyczyło to budynków z większym udziałem
mieszkań na wynajem.
Ostatecznie, po wprowadzeniu zmian do Regulaminu używania
lokali oraz porządku domowego, większość mieszkańców danej nieruchomości (liczona według powierzchni użytkowej mieszkań) mogła
wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem o zawarcie umowy z firmami zewnętrznymi w celu przejęcia obowiązku utrzymania czystości.
I tak na Jarotach model powyższy wprowadzono od marca
2010 r. i dotyczy on obecnie 16 budynków z udziałem trzech firm
sprzątających, natomiast na Pieczewie wprowadzono to od kwietnia
2010 r. w odniesieniu do 11 budynków sprzątanych przez dwie firmy.
Reasumując należy stwierdzić, że próby uwolnienia się
mieszkańców od osobistego dbania o czystość nigdy nie były zbyt
popularne i nigdy też nie doprowadzono do ujednolicenia systemu
sprzątania tak, by obowiązywał w tej samej formie na terenie wszystkich
nieruchomości. Obecny system zakłada możliwość podejmowania
decyzji przez większość mieszkańców danej nieruchomości.
Sprowadza się to do tego, że w niektórych nieruchomościach część
mieszkańców sprząta sama, część z nich kogoś do tego wynajmuje,
a w stosunkowo nielicznych nieruchomościach wykonują to firmy
zewnętrzne na zlecenie Spółdzielni.
Jak będziemy sprzątać?
Jeszcze przez parę lat pewnie będziemy sprzątać według
modelu wyżej opisanego. Sprzyja temu bowiem podział na
nieruchomości, który utrudnia wprowadzenie modelu jednolitego.
Z drugiej strony odzwierciedla on aktualne poglądy mieszkańców na
opisane kwestie i może się on konserwować lub z biegiem czasu,
pod wpływem np. dokonujących się zmian w składzie osobowym
mieszkańców, ulegać zmianom ewolucyjnym. W każdym razie takie
rozwiązania to wynik demokracji i póki nie wypracuje się lepszych,
będą nam chyba towarzyszyć jeszcze przez długie lata.
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Wigilia seniorów
13 grudnia 2013 r. przy pięknie udekorowanych świątecznie
stołach odbyło się spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów Koła
Nr 10 „Nagórki”. Spotkanie swoją obecnością uświetnili: Tadeusz
Szanter – przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarządu Okręgowego, Roman Przedwojski – prezes
SM „Jaroty”, Piotr Wałecki, wiceprezes SM „Jaroty”, Roman Szostak – przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”.
Były życzenia, łamanie się opłatkiem, śpiewanie pięknych,
polskich kolęd. Wieczór upłynął w miłym, rodzinnym nastroju. Jak
zwykle nie obeszło się bez niespodzianek – znakomitego solowego
wykonania pieśni wigilijnej przez przewodniczącego Zarządu
Okręgowego PZERiI Tadeusza Szantera oraz pięknie zaśpiewanej
przez Halinę Magrzyk warmińskiej kolędy – nagrodzonych rzęsistymi
oklaskami.
Za wspaniałe przygotowanie spotkania wigilijnego szczególne
podziękowania należą się Zarządowi Koła Nr 10 „Nagórki”.
Ryszard Nietupski
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ZESPÓŁ DZIECIĘCY
„PÓŁNUTKI”
zaprasza dzieci w wieku 7–10 lat
na zajęcia muzyczne do Klubu „AKANT”

Pierwsze spotkanie 11 lutego 2014 r., o godz. 16.30
Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego
W Klubie „Akant” prezentowały swoje umiejętności taneczne przed licznie zgromadzoną publicznością dzieci i młodzież
z Klubu Tańca „FOCUS”, trenujące pod okiem Krzysztofa i Agnieszki Dąbkowskich.
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Zajęcia plastyczne dla każdego
DOROŚLI

Jeśli masz wolny czas i przekonanie,
że możesz coś dla siebie zrobić
zapraszamy na zajęcia odbywające się w dniach:
środa w godz. 16.00 — 19.00; czwartek w godz. 11.00 — 15.00;
piątek w godz. 10.00 — 14.00.

Mirosława Smerek-Bielecka – artysta-plastyk prowadzący pracownię
plastyczną

MŁODZIEŻ

Jeśli lubisz rysować, malować i myślisz w przyszłości
o studiowaniu na uczelni plastycznej, architekturze
lub pragniesz rozpocząć naukę w liceum plastycznym
zapraszamy we wtorki w godz. 17.30–20.00.
Poznasz podstawy rysunku, malarstwa, nauczysz się
kompozycji i przygotujesz do egzaminów wstępnych.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Wyjątkowy gość „Trzynastki”
W grudniu w filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Sikiryckiego 9) miało miejsce niezwykłe spotkanie – gościliśmy Bożenę Kraczkowską, autorkę książki dla dzieci pt. „Purpurowe gniazdo”. Jest to nowa pozycja na rynku wydawniczym, utrzymana w świątecznym klimacie, jednak Boże Narodzenie i występujący w niej Święty Mikołaj to tylko tło całej historii. „Purpurowe gniazdo” to przede wszystkim opowieść
o niesamowitej przygodzie i wyjątkowej przyjaźni.

Czy to prawda, że Święty Mikołaj wziął sobie urlop? Czy dzieci otrzymają w tym roku prezenty? I co to jest „Purpurowe gniazdo”? Na
te i wiele i innych pytań próbowaliśmy wspólnie z naszymi małymi czytelnikami odpowiedzieć na spotkaniu z autorką książki. Dzieci miały
okazję nie tylko porozmawiać z Panią Bożeną, ale również zapoznać się z ilustracjami znajdującymi się w „Purpurowym gnieździe”, a także
otrzymać autografu.
Ponadto z okazji zbliżających się ferii zimowych nasza filia przygotowała ofertę zajęć edukacyjnych dla najmłodszych czytelników.
Spotkania będą obywać się dwa razy w tygodniu w godzinach południowych (szczegółowy plan zajęć: www.biblioteka13.blogspot.com; grupy
zorganizowane – prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację terminu, tel. 89 543 13 15).
Aleksandra Dobies

Migawka z życia świetlicy
4 grudnia był szczególnym dniem dla wszystkich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie.
Tego dnia obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły, którym jest H. Ch. Andersen. Z tej okazji w świetlicy szkolnej odbył się quiz
pt. „Patron Szkoły – H. Ch. Andersen i jego świat baśni”. Uczestnicy zabawy wykazali się ogromną wiedzą na temat znajomości baśni
słynnego pisarza.

Ponadto nasza świetlica była organizatorem międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Baśnie Andersena”, skierowanego do
uczniów klas I–III, uczęszczających do olsztyńskich świetlic szkolnych. Do udziału w konkursie została zaproszona również świetlica
z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi, której patronem jest także H. Ch. Andersen.
Nauczyciele świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena
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ZIMA?!
Jest zima, a czy mroźna czy chlapowata, to i tak zima. Jak mocniej
przymrozi, to i może dobrze, trochę mrozu „uzdrowi” atmosferę – bo jak
mówią górale: choróbska i robactwo wymarzną. Czy na długo i jaka ta
zima będzie, trudno teraz wyrokować, ale jako że przed nami jeszcze
luty – przewidujmy różnorakie zagrożenia.
Jeśli posypie śniegiem lub po roztopach zamarznie – możemy się spodziewać, że drogowców znowu „zaskoczy” i powinniśmy się też do tego
przyzwyczaić: sami wtedy uważajmy, jak chodzić czy jeździć – wszak
przewidywanie nie boli, tylko jego brak.
Śnieg, mróz i zawieje były są i będą lub mogą być, zatem należy liczyć
się ze zbyt późno lub w ogóle nieodśnieżonymi drogami, chodnikami
i dojazdami, śliskimi schodami, podjazdami i wejściami, a zalegający
śnieg odpowiedzialni dostrzegają albo i nie – my dostrzegajmy na czas
i reagujmy.
Wystarczy wsłuchiwać się w medialne prognozy pogody – mają obecnie niemal 90-procentową sprawdzalność. Wystarczy właściwie się
ubierać, a dotyczy to zwłaszcza dzieci i ludzi starszych, gdyż to podstawa zachowania zdrowia. Nie zapominajmy również o zabezpieczeniu
skóry twarzy przed zimnem i wiatrem.
Nasz rodzimy klimat zmienia się – generalnie się ociepla, ale nadal
zaskakuje zmiennością. Liczmy się z występowaniem zarówno mrozów
i śnieżyc, jak i gwałtownych ociepleń – wówczas uważajmy na wiszące
sople lodu, na spadający z dachów i drzew mokry śnieg lub lód. Nie
wszystko załatwią służby oraz odpowiedzialni i nie zawsze na czas. My
przewidujmy zawsze, bo to o nasze bezpieczeństwo chodzi i nikt nie
zadba o nie lepiej niż my sami.
Mogą zamarznąć jeziora, rzeki i stawy, ale aura jest zmienna i lód może
być różny, czasem słaby, kruchy i niebezpieczny – bądźmy ostrożni i na
to wyczuleni. Nawet gdy mrozy stężeją i jeziora zamarzną pamiętajmy
o przeręblach, przewidujmy możliwe zagrożenia.
Chciałbym wpleść trochę refleksji – my tu od wielu, wielu lat rozmawiamy o bezpieczeństwie, takim codziennym, zwykłym przewidywaniu
zagrożeń, właściwie prozaicznych, w biegu i zalataniu życiowym zapominamy jednak o tym, co było.
Pomyślmy, mamy już 2014 rok – dwudziesty pierwszy wiek i megacywilizację, wygody i osiągnięcia techniki niemal kosmicznej na wyciągnięcie ręki, ale czy pamiętamy, że w tym roku przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do
11 listopada 1918 r., nazywany był „wielką wojną”. To największy konflikt
zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich, zakończony klęską państw, likwidacją mocarstw, a odrodzeniem się wielu
narodów i dotychczas zniewolonych państw – m.in. Polski, która właśnie w 1918 roku odzyskała niepodległość po wielu latach zaborów.
I wojna światowa była zderzeniem XX-wiecznej techniki z XIX-wieczną strategią i taktyką. Po raz pierwszy w historii wojen i wojska za-

DYŻURY

stosowano w niej broń chemiczną, samoloty, okręty podwodne, czołgi
i samochody ciężarowe. Potworna i wyniszczająca wojna, już totalna,
czyli prowadzona przy pełnym zaangażowaniu społeczeństwa i pełnym
poświęceniu środków gospodarczych, zmierzająca do eksterminacji
wroga lub uczynienia go niezdolnym do samoobrony, uderzająca głównie w podstawy ekonomiczne i społeczeństwo przeciwnika. Wojna ta
zabiła miliony istnień ludzkich, doprowadziła do wielkich zniszczeń, ale
nie rozwiązała konfliktów ówczesnego świata, to co po niej powstało
w układach geopolitycznych i społecznych doprowadziło do jeszcze
straszniejszej wojny.
W tym roku mamy też okrągłą rocznicę – 75. wybuchu II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego w historii świata, trwającego od
1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945).
Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak
Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania
i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą
datę jako początek wojny światowej).
Niektórzy historycy za początek wojny światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem wojsk japońskich,
jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny. W historiografii radzieckiej istniało pojęcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, rozpoczętej
22 czerwca 1941 roku atakiem niemieckim. Dla Amerykanów wojna
rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku wraz z japońskim atakiem na Pearl
Harbor.
To dywagacje historyczne, ale w naszym normalnym ludzkim odczuciu
były to straszne wojny, potworne czasy i powinny stanowić dla nas nie
tylko wspomnienie historyczne, ale i refleksję, zwłaszcza że wszędzie,
gdzie się rozejrzymy widać ślady tamtych tragedii, a żyją jeszcze weterani ówczesnych walk i powinniśmy mówiąc o naszym obecnym bezpieczeństwie przypominać – zwłaszcza młodzieży – o minionych czasach,
o historii, z której zrodziła się nasza obecna i niepodległa Rzeczypospolita Polska.
Żyjemy w innych realiach, zagrożenia poza codziennymi to terroryzm,
obawa przed katastrofami jądrowymi (skażeniami promieniotwórczymi,
po wszelkich awariach, czy to w elektrowniach jądrowych, czy też przy
„manipulowaniu” bronią jądrową), to obawa przed skażeniami i to nie
tylko bronią chemiczną w rękach szaleńca – terrorysty, to obawa przed
ingerencją chemii w postaci toksycznych środków przemysłowych, ale
również i wszelkich chemicznych „świństw” – fundowanych nam przez
cywilizację produkcji od żywności, przez leki do wszystkiego, czego
w życiu codziennym używamy.
Taka to porcja refleksji do rozmyślań w długie zimowe wieczory. Nie
obawiajmy się wszystkiego, ale myślmy i przewidujmy – to dla naszego
codziennego, zwykłego bezpieczeństwa. 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: 17 lutego 2014 roku pełni Eugeniusz Połomka

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.
Gazeta
Olsztyn,
ul. ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
bezpłatna Spółdzielni
SpółdzielniMieszkaniowej
Mieszkaniowej„Jaroty”,
„Jaroty”,1010684
– 684
Olsztyn,
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Programowa:
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Zbigniew
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Andrzej
Rzempołuch;
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743 083,Małgorzata
email: sm.jaroty@wp.pl.
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Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Gieczewska,
Skład,
offsetowa i druk:Skład,
Studioprzygotowalnia
Poligrafii Komputerowej
„SQL”
s.c.,Studio
10 - 684
Olsztyn,Komputerowej
ul. Wańkowicza
24,s.c.,
tel./fax
87 66,ul.
542
03
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa
i druk:
Poligrafii
„SQL”
10 –89
684542
Olsztyn,
Wań39.Redakcja
nie publikuje
nie66,
zwraca
niezamówionych
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oraz zastrzega
sobie
dokonywanie
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publikowanych
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FESTYN ZIMOWY NA PIECZEWIE

„W chłodne dni gorące serca”
11 stycznia Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie i Rada Osiedla „Pieczewo” zorganizowały festyn zimowy, który
odbył się na lodowisku przy ulicy Jeziołowicza i w budynku szkoły. Podczas tegorocznego festynu – organizowanego już po raz
szósty – atrakcji było co niemiara. Mieszkańcy Pieczewa i Jarot wraz z uczniami mogli bawić się i miło spędzać czas. W tym roku,
wzorem lat ubiegłych, pomagaliśmy potrzebującym. 64 wolontariuszy po raz pierwszy na terenie naszego gimnazjum kwestowało
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cała społeczność szkolna włączyła się w działania na rzecz WOŚP organizując
kiermasze, z których dochód w całości zasili konto Orkiestry.

Wiosenna aura nie popsuła nam dobrej zabawy. Na lodowisku
odbyły się pokazy łyżwiarstwa szybkiego z udziałem zawodników
Warmińsko-Mazurskiego Klubu Sportowego. Zawody w łyżwiarstwie
szybkim o Mistrzostwo Gimnazjum Nr 13 dostarczyły wielu emocji.
Można było również wziąć udział w „Wyścigach na wesoło”, zawodach curlingowych i hokejowych.
W budynku szkoły na wszystkich uczestników festynu, zarówno dzieci, jak i dorosłych, czekała cała masa ciekawych konkurencji i atrakcji. Konkursy, gry planszowe, konkurencje zręcznościowe,
pokazy szermierki, multimedialne zabawy taneczne, zumba power
jump umilały sobotnie popołudnie. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli
wziąć udział w balu karnawałowym, podczas którego czekały na nich
konkursy i animacje taneczne. Młodzież rozegrała mecz piłki siatkowej
z seniorami – „Łączymy pokolenia”. Odbył się również koncert muzyki młodzieżowej i przegląd mikroform teatralnych. Dzieci i młodzież
z Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zaprezentowała wszystkim zgromadzonym pokazy taneczne. Mogliśmy
podziwiać tancerzy w pokazach tańca towarzyskiego, w breakdance,
kidsdance, hip hop. Najwytrwalszych czekała niespodzianka. Swoją
obecnością zaszczycił nas olsztyński zespół „Czerwony Tulipan”,
który wykonał dla wszystkich nastrojowe piosenki poetyckie.
Podczas festynu grała muzyka, paliło się ognisko, przy którym
można było upiec kiełbaskę. Stołówka szkolna serwowała przepyszny
domowy bigos, grochówkę, pierogi i ciepłą herbatę. Słodkie co nieco
poprawiało i tak dopisujące humory.
To kolejny udany festyn zimowy zorganizowany w naszej szkole,
nad którym patronat medialny objęło Radio Olsztyn. Dziękujemy

wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie festynu oraz licznym
sponsorom – Radzie Osiedla „Pieczewo”, Radzie Rodziców,
ERANOVA, Zespołowi Czerwony Tulipan, BARTBO, Stadninie
Koni J. Kojrys, Warmińsko-Mazurskiemu Klubowi Sportowemu
sekcji short track, UKS Hajduczek, Medycznej Szkole Zawodowej
Promedica, PCK w Olsztynie – którzy urozmaicili program imprezy
lub ufundowali nagrody rzeczowe dla zwycięzców w każdej konkurencji.
Do wspólnej zabawy zapraszamy za rok.
Adrianna Sokół

