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Zimowy przegląd osiedli
NAGÓRKI
W dniu 6 grudnia 2013 r. sezon zimowy przywitał nas nagłymi
opadami śniegu, które były sprawdzianem dla naszych służb porządkowych i technicznych. Z zadowoleniem należy odnotować, że
w przeważającej większości ww. służby sprostały atakowi żywiołu,
który po kilku dniach ze śnieżnej zimy przeszedł we wczesną wiosnę. Temperatury dodatnie gościły na termometrach kilka tygodni, co
jest dość niespotykane o tej porze roku. Po „temperaturowym przedwiośniu” nadszedł czas na prawdziwą zimę z temperaturami nawet
poniżej -20°C. Wraz z cykliczną obniżką temperatur wzrastała liczba
zgłoszeń kierowanych do naszej Administracji, związanych z nieprawidłowym działaniem centralnego ogrzewania, niedomykaniem się
drzwi wejściowych do budynku itp.
Administracja Osiedla „Nagórki” informuje, że możliwe jest
sprawniejsze wykonywanie zabiegów odśnieżania chodników w przypadku, kiedy mieszkańcy parkujący na chodnikach pozostawią określone przepisami przejście dla pieszych szerokości 1,50 m (przejedzie wtedy ciągniczek odśnieżający, który ma szerokość 1,35 m).

W przypadku przyjścia kolejnej fali mrozów Administracja
Osiedla „Nagórki” zwraca się do Państwa z prośbą o nieotwieranie okien i nieregulowanie nastaw grzejników na klatkach schodowych, w suszarniach oraz na korytarzach piwnicznych. Prosimy
o natychmiastowe zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości pod
nr tel. 89 543 55 10 – zgłoszone zdarzenia przekazywane są naszemu zespołowi konserwatorów, który stara się wszystkie usterki
niezwłocznie usuwać.
Pod koniec ubiegłego roku zanotowaliśmy dwa przykre przypadki wandalizmu w V klatce budynku przy ul. Murzynowskiego 10.
Zdarzenia te następowały krótko po sobie. Nieokreślony sprawca
spryskiwał ściany wyremontowanej klatki schodowej oleistą ciemną
cieczą, którą trudno było usunąć. Klatka schodowa spryskana była
praktycznie na wszystkich piętrach. Sprawcy nie zauważył żaden
z mieszkańców. Administracja Osiedla prosi, aby zwracać uwagę na
wszelkie akty wandalizmu, które należy zgłaszać organom ścigania,
tj. Policji tel. 997.
Dbając o estetykę osłon śmietnikowych na naszym osiedlu poniżej przedstawiamy Państwu przesłany nam przez firmę REMONDIS harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Prosimy
o wystawianie przedmiotowych odpadów przy śmietnikach wolno
stojących najwyżej na 3 – 4 dni przed planowanym odbiorem, co
skróci ich czas ekspozycji.

Harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych – TRASA T7*
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Duża część zgłoszeń do naszej Administracji dotyczy skarg
na sąsiadów, którzy albo zakłócają spokój domowy swoim głośnym lub wulgarnym zachowaniem, sprowadzając do mieszkania
nieodpowiednie, zbyt liczne „towarzystwo” nie bacząc, że jest to
uciążliwe dla sąsiadów. Zdarzają się również skargi na palenie papierosów na klatkach schodowych, w piwnicach i związane z tym
otwieranie okien, co w porze zimowej wyziębia budynek. Zgłaszacie też Państwo wiele przypadków uchylania się przez sąsiadów od
realizacji obowiązku utrzymania porządku w częściach wspólnych
budynku, tj.: na klatkach schodowych, w suszarniach, wózkowniach itp.
dokończenie na str. 3
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Trzydziestka grała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie odbył się wielki koncert „Dzieci
– dzieciom i seniorom” w ramach XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbieraliśmy pieniądze „Na ratunek. Na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny i godnej opieki medycznej seniorów”.
Wielkie granie rozpoczęliśmy o godzinie 9.00. Po powitaniu dyrektor Bożeny Rzepka wystąpili uczniowie z koła teatralnego i chóru
szkolnego i zaprezentowali jasełka. Następnie oglądaliśmy: przedstawienia „Wilk i zając, czyli można się dogadać” (przygotowany
przez uczniów klas IV – VI i panią pedagog), „Legendę o św. Jakubie – patronie Olsztyna” (kl. IIIE), „Witajcie w naszej bajce”
(kl. IIIF), „Angielskie wierszyki, łamiące języki” (kl. IV), pokaz taekwondo oraz występy indywidualne chętnych uczniów i absolwentki naszej szkoły. Wzruszeń dostarczyli nam tancerze z Olimpijskiej
Szkółki Tańca i Dobrych Manier z Centrum Tańca Wasilewski-Felska. Mistrz Polski w żeglarstwie z Yacht Klubu zaproponował cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców Jarot rejs po
Jeziorze Krzywym.

I w tym roku w zbiórce pieniędzy pomagał nam pies przewodnik
Maks (golden retriever) z opiekunem. Maks był prawdziwą gwiazdą,
pozwalał dzieciom na głaskanie, fotografowanie, przytulanie, chętnie wykonywał polecenia.
Koncert zakończyły występy: zespołu „BUNKIER – SQUAD”
(skład: Piotr Janik – wokalista, który wygrał „Szansę na sukces”,
uczestniczył w „Bitwie na głosy” w ekipie zespołu Afromental, Wojtek
Śliwa – bas, Artur Rudel – gitara, Daniel Markowski – perkusja, Hubert Popko – syntezator ) oraz Pawła Ejzenberga – finalisty „Mam
Talent” i laureata konkursu „Człowiek bez barier 2013”.
W czasie koncertu licytowaliśmy m.in.: gadżety z logo WOŚP
(koszulki, kubek, bombkę, kalendarz, body niemowlęce), rejs po Jeziorze Krzywym, zdjęcia R. Kadziewicza z autografem, haftowane
obrazy, akwarelki, batiki, płyty P. Ejzenberga, zaproszenia do fitness,
kręgielni, kina Helios, Teatru Lalek.
W holu szkoły można było zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru, zrobić zdjęcie z rycerzem oraz pomalować paznokcie. Zainteresowani mogli wziąć udział w szyciu Wielkiego Serca Olsztyna. Uszy-

liśmy kawałek trzydziestometrowy, który posłużył do obszycia serca
prezentowanego na Starym Mieście. Działała również kawiarenka
z dobrą kawą, herbatą i ciastkiem. Na bardziej głodnych czekało stoisko ze zdrową żywnością. A wszystko oczywiście za dobrowolny
datek do puszki wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazbieraliśmy 10 tysięcy zł.
Wszystkim gościom, sponsorom (nauczycielom, rodzicom,
uczniom, piekarni Cymes, Radzie Szkoły, Teatrom Lalek i Jaracza,
Yacht Klubowi, Centrum Tańca Wasilewski-Felska, Towarzystwu
Ubezpieczeniowemu Warta, Szkole Mistrzów Tańca Pavlović, Family
Bowling Center itd.) oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie koncertu „Dzieci-dzieciom i seniorom” organizatorzy serdecznie
dziękują, za dobre serca, bezinteresowną pomoc i życzliwość. Zapraszamy za rok!
Tekst: Jolanta Majewska, Foto: Małgorzata Bielakow

Ogłoszenia mieszkaniowe
Własnościowe M-4 o pow. 60 m², na Nagórkach, VIII piętro, winda – zamienię na dwa mniejsze. Tel. 89 542 0275.
Kupię M-2 lub M-3, może być zadłużone bądź do remontu. Tylko Olsztyn,
natychmiastowa płatność gotówką. Tel. 696 049 051.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, widna łazienka,
przy ul. Boenigka, Jaroty – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu
lub M-3 mniejsze, blisko przystanku MPK. Tel. 89 616 65 08.
Nowa Wieś – zamienię mieszkanie o pow. 67 m2  – 3 pokoje wraz z garażem i dwiema piwnicami, ogródek 5 akrów. Tel. 784 357 019.

Zamienię mieszkanie o pow. 34 m² na Nagórkach, w bloku 4-piętrowym,
z windą, z osobami starszymi. Może być dopłata do 15 tys. Tel. 533 141 065.
Własnościowe M-3, parter na Jarotach – zamienię na M-4 na wyższych
piętrach – na Jarotach, Generałów lub Nagórkach (może być do remontu).
Tel. 533 233 875.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60 m², przy ul. Jaroszyka.
Tel. 607 755 033 lub 692 348 722.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60 m2, III piętro, Jaroty,
ul. Malewskiego, po remoncie, nowe okna, podłoga z jesionu. Tel. 510 111
520 lub 89 541 79 84.

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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dokończenie ze str. 1

Zwracamy się zatem z apelem do wszystkich mieszkańców
o zrewidowanie swojego zachowania, o kierowanie się zasadą: „nie
czyń drugiemu, co tobie nie miłe”, bo ma to fundamentalne znaczenie dla jakości życia w miejscu zamieszkania.
Apelujemy również o dbanie i utrzymanie w dobrym stanie
ostatnio wyremontowanych klatek schodowych (ścian, schodów, posadzek piwnic) oraz wymienionych na nowe wind. Nie musimy przypominać, że koszty tych remontów ponieśli wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości, płacąc na fundusz remontowy. Ponowny remont
będzie możliwy dopiero, gdy uzbierane zostaną odpowiednie środki
pieniężne do jego przeprowadzenia. Prosimy nie dawać przyzwolenia na akty wandalizmu i nie pozostawać wobec nich biernym. Nie
czekajmy, że ktoś zrobi to za nas, wszak dewastacje obciążą nasze
kieszenie. Wszystkie powyższe zgłaszajmy Policji. Niech sprawca
nie czuje się bezkarny i wie, że każdy złapany na gorącym uczynku
poniesie zasłużoną karę.
Magdalena Raszkiewicz

PIECZEWO
Niestety na osiedlu nie obyło się bez dewastacji oraz kradzieży
mienia spółdzielczego. Nieznani sprawcy dokonali kradzieży kratek
metalowych zabezpieczających studzienki naświetli okien piwnicznych
w budynkach przy ul. Gębika 2. Sprawa została zgłoszona na Policję
(z art. 278 § 1 kk), niestety wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa
dochodzenie zostało umorzone.
Inaczej natomiast potoczyła się sprawa podpalenia obudów śmietnikowych przy budynkach Żurawskiego 15, 21 – 23, Turkowskiego 15, 21,
Jeziołowicza 14. W tym przypadku sprawca przestępstwa został przez
Policję wykryty i toczy się aktualnie postępowanie w sprawie o jego ukaranie. Apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich przejawów
próby dewastacji mienia spółdzielczego pod bezpłatny nr tel. 986 (Straż
Miejska) lub tel. 997 (Policja).
W związku licznymi pytaniami mieszkańców odnośnie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV
itp. składowanych przy obudowach śmietnikowych, informujemy, że od

JAROTY
Zima to okres wytężonej pracy na naszym osiedlu. Oprócz codziennych prac porządkowych i naprawczych związanych z funkcjonowaniem osiedla zostało wykonanych wiele innych zadań. Na bieżąco
przeprowadzane były przez konserwatorów administracji kontrole budynków pod kątem zabezpieczenia przed mrozami okien na klatkach
schodowych i w korytarzach piwnicznych oraz drzwi wejściowych do
bloków, celem uniknięcia wychłodzenia i pękania grzejników. W przypadku znacznego obniżenia temperatur należy pamiętać o potrzebie
rozkręcenia zaworów grzejnikowych na klatkach schodowych i zamykaniu okienek piwnicznych.
Pracownicy zespołu konserwatorów na przyjęte od mieszkańców
zgłoszenia  na bieżąco dokonywali odpowietrzania  instalacji i grzejników w mieszkaniach i na klatkach schodowych  (około 500 zgłoszeń)
oraz napraw samozamykaczy w drzwiach wejściowych do budynków
(około 100 zgłoszeń). Dlatego prosimy mieszkańców o dokładne zamykanie drzwi i nieregulowanie samozamykaczy. W przypadku wykrycia usterek prosimy o zgłoszanie nieprawidłowości do Administracji.
W okresie zimowym zwiększyła się również liczba skarg od
mieszkańców kierowanych do administracji na sąsiadów otwierających
okna na klatkach schodowych i w piwnicach, jak również niesprzątania
klatek schodowych przez osoby zamieszkujące dany lokal. Częstym
problemem, na tle którego dochodzi do sąsiedzkich konfliktów jest
również zakłócanie spokoju i ciszy nocnej przez osoby wynajmujące
mieszkania, jak i samych właścicieli lokali. W tym miejscu apelujemy
do mieszkańców o zgłaszanie tego faktu pod numer alarmowy Policji
997.
Z końcem roku odnotowano również niepokojące przypadki kradzieży krat przystudziennych w budynkach należących do SM „Jaroty”
– między innymi przy ul. Mroza 14, 8 i Herdera 26. Mimo prowadzonego dochodzenia przez Policję sprawców kradzieży 12 sztuk krat nie
udało się ustalić. Konserwatorzy administracji dokonali już montażu
nowych krat przy budynku Mroza 14. Niestety koszty z tym związane
obciążają właścicieli danej nieruchomości.
Jak co roku, gdy mróz da się nam ostro we znaki poprzez duże
spadki temperatur, nasilają się awarie sieci ciepłowniczych i wodociągowych, które znacznie utrudniają życie mieszkańcom osiedla. Do tej
pory odnotowano awarie MPEC w rejonie następujących ulic: Hanowskiego, Leyka, Jaroszyka, Jarocka, Pieczewska, Boenigka 46 – 54,
Wilczyńskiego 6A–6F. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
usuwało awarie wodociągowe sieci w rejonie ulic Boenigka 2, Hanowskiego 4, Burskiego 13, Herdera 19 oraz ul. Kanta. Dokonano również
naprawy rozszczelnionej sieci gazowej przy budynku Kanta 46.
Berenika Drab

1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za gospodarkę odpadami ponosi Gmina Olsztyn, w następstwie czego firma REMONDIS Sp. z o.o. świadczy
w tym zakresie usługi na rzecz gminy.
Częstotliwość wywozu:
• odpady wielkogabarytowe składowane przy obudowach śmietnikowych wywożone są przez firmę REMONDIS – dwa razy w miesiącu,
co drugi wtorek,
• odpady na selektywną zbiórkę: plastik, papier – raz w tygodniu (środa), szkło – raz na 2 tygodnie (piątek),
• zużyty sprzęt elektroniczny mieszkańcy winni przekazywać do sklepu, w którym dokonali zakupu nowego sprzętu lub dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
ul. Lubelska 43D,
• odpady remontowo-budowlane mieszkańcy winni umieszczać
w kontenerach dostarczonych przez REMONDIS na podstawie indywidualnych umów lub bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
• zużyte baterie – punkt stacjonarny znajduje się w administracji, przy
ul. Jeziołowicza 11.
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać bezpośrednio do:
1. Urząd Miasta, Wydział Środowiska, tel. 89 527  31  11 w. 217
2. REMONDIS, tel. 89 544  98  00 w. 844
3. Olsztyński Zakład Komunalny, tel. 89 533  84  20 w. 180
4. Straż Miejska, tel. 986
Krystyna Walacik
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Na basenie w Kortowie

Kamizelki identyfikacyjne SM „Jaroty”

NR 2/2014

Wykonaliśmy maski na zabawę karnawałową

W pracowni plastycznej

FERIE ZIMOWE´2014 w ODK SM „JAROTY”
Styczeń w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” to czas uciech dla dzieci, które oczekiwaną przerwę
w zajęciach lekcyjnych, czyli ferie, pragnęły spędzić na półzimowisku, podczas zabaw, ciekawych wydarzeń i atrakcyjnych zajęć. O nudzie
nie było więc mowy. Ponadto dzieci pod opieką instruktorów uczestniczyły w zajęciach plastycznych, grach i zabawach sprawnościowych,
muzycznych, teatralnych, tanecznych. W Klubach Kultury „Na Górce” i „Akant” w dniach 27.01–7.02.2014 r. (dwa tygodniowe turnusy)
z oferty skorzystało 120 dzieci. Przychodziły na zajęcia wcześnie, bo już o godz. 8.00, ale gdy zbliżała się godzina 15.30, kończąca zajęcia,
dzieci niechętnie opuszczały sale. A jak świetnie się bawiły… widać na zamieszczonej relacji fotograficznej.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
Zabawy rekreacyjne

Byliśmy w kinie „Helios”

Zawody w kręgielni

Zwiedzaliśmy wystawy w BWA i uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych

Rozgrywaliśmy pojedynki w tenisie stołowym

Dużo emocji dostarczały rywalizacje sportowe

Kończyliśmy turnusy z dyplomami i wyróżnieniami
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Ferie z Hansem Christianem Andersenem

Podczas ferii zimowych uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami
Integracyjnymi im. H. CH. Andersena w Olsztynie brali udział w zajęciach świetlicowych i sportowych. Bogaty program zaoferowała świetlica szkolna. Pierwszy tydzień
upłynął pod znakiem działań plastycznych
związanych z patronem naszej szkoły. Dzieci
na nowo odkrywały urok baśni Andersena,
poznawały nowe techniki plastyczne, projektowały suknię Królowej Śniegu, korzystały
z gier planszowych, uczestniczyły w zajęciach na strzelnicy, brały udział w konkursie
„Jaka to baśń”?
W drugim tygodniu, korzystając ze
sprzyjającej aury, uczestnicy zimowego wypoczynku zwiedzili Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Żołnierskiej, obejrzeli projekcję filmu „Teleskop ALMA” w Planetarium,
zwiedzili Olsztyński Teatr Lalek, spacerowali
po zimowej Starówce i odwiedzili Muzeum
Warmii i Mazur w Zamku.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena

Trzynastkowa Bajkolandia
Jest w Olsztynie taka kraina, gdzie ściany wypełnione są książkami i śmiechem dzieci. Kraina, w której można spotkać bohaterów najpiękniejszych bajek. Tam nasi mali czytelnicy mają okazję pocieszyć Brzydkie Kaczątko, pomóc Gerdzie w odnalezieniu
Kaya, poznać wartość prawdziwej przyjaźni. To magiczne miejsce to Trzynastkowa Bajkolandia.

W filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ul. Sikiryckiego 9), jak co roku podczas ferii, odbył się cykl zajęć edukacyj-

nych dla najmłodszych czytelników. Są to spotkania wykorzystujące
terapeutyczne wartości literatury. Poprzez głośne czytanie bajek dostarcza się dzieciom bodźców do rozwoju emocjonalnego, pomaga
wzbogacać wyobraźnię, rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć, a co
najważniejsze – uczy empatii, akceptacji dla inności oraz pomaga
w nawiązywaniu przyjaźni.
Spotkania podczas ferii odbywały się trzy razy w tygodniu (we
wtorki, czwartki i soboty o godz. 11.30), natomiast po zakończeniu
przerwy zimowej rozpoczął się cykl zajęć w sobotnie przedpołudnia,
adresowany do najmłodszych czytelników Trzynastki. Starsze dzieci
natomiast zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć Akademii Rękodzieła. Są to popołudniowe spotkania, podczas których uczestnicy
wykonując biżuterię, dekoracje oraz upominki poznają różnorodne
techniki plastyczne i rękodzielnicze. Ponadto w bibliotece w każdy
czwartek o godz. 16.30 odbywają się konsultacje maturalne, podczas których udzielana jest pomoc w doborze literatury oraz w sporządzaniu bibliografii (szczegóły: www.biblioteka13.blogspot.com,
tel. 89 543 13 15).
Aleksandra Dobies
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Luty, potem marzec...
Mówiło się niegdyś: „Idzie luty, okuj buty”, bo i zimy mroźne
bywały. Teraz nigdy nic nie wiadomo, ale jest zima, a jak przyjdzie
marzec, to nawet jeśli będzie w nim „jak w garncu – trochę zimy,
trochę lata”, to już będzie wiosna, a to pora nadzwyczaj radosna!
Czy tak, czy inaczej, jeszcze sporo zagrożeń przed nami, ale nie
panikujmy, tylko przewidujmy i zabezpieczajmy się przed wszelkimi
dolegliwościami naszego codziennego życia. A teraz chciałbym pobudzić do refleksji – jako że jeszcze dnia mało przybyło i wieczory są
nadal długie i markotne – można poczytać, podumać i wiele spraw
przeanalizować.
Było ostatnio o wojnach światowych i popatrzcie od iluż już lat,
to chyba ewenement w historii Polski, nie mamy wojen, konfliktów na
granicach, a jedynie fascynujemy się waśniami i walkami parlamentarno-politycznymi, głównie w kraju, a jak coś za granicami to – tam,
gdzieś i najwyżej jesteśmy negocjatorami.
No, owszem i tu boleję, choć jestem emerytowanym żołnierzem,
jesteśmy jako żołnierze w wielu misjach – nic bym nie miał przeciwko
nim, gdyby to były tylko misje pokojowe i stabilizacyjne, ale dlaczego
„wpakowaliśmy” się w misje wojenne, które tak na dobrą sprawę nie
dotyczą naszych interesów, a nasi tam niestety cierpią i giną.
Ktoś mi zaraz powie – to konsekwencja tego, że 12 marca
2014 r. mija 15. rocznica wstąpienia Polski do NATO, jak jesteśmy
w NATO, to trzeba udzielać się i na zewnątrz, ba, 24 sierpnia mija
65. rocznica utworzenia NATO i o czymś to świadczy – nie ma od tylu
lat światowych konfliktów, a lokalne, skorośmy w NATO, trzeba „gasić” wszystkimi dostępnymi siłami i środkami – to i stąd tam jesteśmy.
Z jednej strony to dobrze, że jesteśmy w NATO, oby ono działało i w naszych sprawach tak skutecznie i z ochotą, jak robimy to
my, drugie – skorośmy w NATO, tośmy w zasadzie bezpieczniejsi
i tak jak dotąd jest – od tylu lat bez wojny i konfliktów na granicach –
„czapki z głów”, Rzeczypospolita takich czasów nie pamięta.
Ale to nie koniec naszego ubezpieczenia na bezpieczeństwo
i nie tylko naszego. Europa bez wojen – tyle czasu, a jedyne konflikty to ekonomiczno-gospodarcze i problemy religijno-socjologiczno-pluralistyczne, z ewentualnymi wojennymi – lokalnymi.
Znowu jest riposta: w tym roku mija 10. rocznica wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej – nie ma wrogów w Europie, nie trzeba sięgać po karabiny. No – specjaliści powiedzą, nie gadaj tak
o wszystkim – jest w Europie kawał Rosji, a Ona nie tak znowu „spolegliwa”, ale do wojny ze wszystkimi, a zjednoczonymi też nie skora,
są i inne enklawy w Europie – jeszcze niezbyt spokojne i nie unormowane, ale to lokalne i wyjątkowe, a każdy „szum” budzi od razu
unijne, NAT-owskie i inne organizacje… i jak tu się bić?
Wyszło znowu na to, że mamy się zajmować naszym doraźnym
i lokalnym bezpieczeństwem i mamy przewidywać, przeciwdziałać

DYŻURY

i edukować się w zwalczaniu zagrożeń, ba, ostatnio modnym (i dobrze) udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Mamy znowu rocznicę: 12 maja – 650. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Akademii Krakowskiej), a i u nas też jest
i działa „pełną parą” nasz Warmińsko-Mazurski Uniwersytet i tak jak
niegdyś Olsztyn był miastem żołnierzy (w Olsztynie i województwie
kiedyś istniało i działało kilkaset jednostek i instytucji wojskowych),
tak – teraz mówimy: Olsztyn miastem studentów. I choć w miasteczku uniwersyteckim – Kortowie (i nie tylko – studenci mieszkają
w całym mieście) widać wszystkie rasy, wiary, języki i nacje – jakoś nie widać i nie słychać o konfliktach. Znaczy staliśmy się bardziej cywilizowani, działa demokracja. Polska to już inny kraj, bo
4 czerwca 2014 roku mija 25. rocznica I wolnych wyborów parlamentarnych – to kawał historii, tej najnowszej, i nie zapominając o tym,
co było w naszych dziejach dobre, a i tragiczne, doceniajmy i pamiętajmy o teraźniejszości!
A teraz wracając do naszych realiów – bez względu na to, czy
będzie mroźno, czy śnieżnie dbajmy o zdrowie. Nawet przy obecnej
różnej pogodzie można korzystać ze spacerów na świeżym powietrzu, gdy mróz opatulamy się na cebulkę, a jak „odpuści” ubierajmy
się mądrze!
Nie zapominajmy o dzieciach i młodzieży – niby karnawałowy
szał fajerwerków przemija, ale nadal widać grupy wyrostków strzelających petardami i innymi pirotechnicznymi cudeńkami. Przechodzimy obok obojętni, a statystyki są nieubłagane – stale zdarzają się
wypadki i poparzenia, tego nie robią anonimowi ONI, to robią nasze
dzieci i wnuki – musimy to widzieć i interweniować!
Życzę bezpiecznej zimy, czy też jej końca, a może przedwiośnia – po lutym nastąpi marzec i dnia przybywa, słoneczko coraz wyżej i „aby do wiosny”!!!
Ale, ale – jak słoneczko zacznie przygrzewać, będą roztopy
i podtopienia, przewidujmy to, a poza tym raz odwilż, raz przymrozek, takie bywa przedwiośnie. Trzeba bacznie się przyglądać pogodzie i otoczeniu i pamiętajmy też, że takie „zachłyśnięcie” się pogodą
przedwiośnia często kończy się zaziębieniem.
Dla smakoszy przypominam, że tłusty czwartek już 27 lutego,
dbajmy o nasze bezpieczeństwo – pączki to bomby energetyczne dla
naszego organizmu. Jedyna pociecha to to, że 4 marca już ostatki
i dalej będzie okazja „podreperować” zdrowie i wyrównać wagę ciała.
Po tym wszystkim zacznie się „szał” przedświąteczny, ale o tym
w następnym spotkaniu – choć już przypominam – przewidywanie,
ostrożność i rozwaga – to nasza ochrona osobista!
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 marca 2014 roku pełni Henryk Maniakowski

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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Wielki dzień w Świetlicy SP Nr 25

„Hit za hitem – Karnawał na świecie!”

22 stycznia 2014 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 nadszedł wreszcie długo wyczekiwany bal karnawałowy, podczas którego
dzieci bawiły się przy dźwiękach ulubionych przebojów polskich i zagranicznych. Przed każdym hitem musiały odgadnąć jego tytuł i wykonawcę. Na salę balową dzieci przybyły w różnorodnych, pięknych strojach karnawałowych i z wielką energią i entuzjazmem wirowały w takt
gorących rytmów przebojów. Impreza zakończyła się długim kuligiem oraz wspólną fotografią. Zabawa była świetna, super, wystrzałowa,
ekstra! – tak brzmiały wypowiedzi dzieci tuż po balu. Zatem…. do przyszłego roku!
A. Gromelska, R. Żukowska, M. Sawczuk

„ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE JAROTY’ 2014”
Boże Narodzenie, okres świąteczny i noworoczny to szczególny czas, wyjątkowy dla każdego z nas. Jest on tym bardziej
radosny i ekscytujący za sprawą świetlnych dekoracji, które są nieodzownym elementem świątecznego krajobrazu. Przepiękne
aranżacje świąteczne dodają uroku ulicom i budynkom, odpowiedni dobór oświetlenia zmienia naszą szarą rzeczywistość w bajkowy świat, opromieniony kolorowym blaskiem.
Idea konkursu „ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE”, organizowana przez Radę
Osiedla „Jaroty”, narodziła się przed świętami Bożego Narodzenia. Jak pięknie
wyglądają nasze budynki, w których udekorowane są balkony bądź całe domy
(jednorodzinne) w okresie świąt, jak rodzinnie i ciepło wygląda ulica Biskupa Tomasza Wilczyńskiego w grudniu i styczniu. Musimy zauważać i doceniać wykonawców
iluminacji świątecznych. To był główny powód, dla którego Rada Osiedla „Jaroty”
postanowiła wyszukać najciekawsze dekoracje, ocenić je, a najlepsze nagrodzić.
I tak się stało. W dniu 7 lutego br. zaproszono laureatów konkursu, aby
w obecności Wiceprezydent Olsztyna Haliny Zaborowskiej-Boruch i księdza
Romualda Zapadki wyróżnionym mieszkańcom wręczyć podziękowania, porozmawiać, jak sprawić, aby nasze domy w święta były ciekawsze, weselsze, aby
ten okres upływał w rodzinnej atmosferze, aby światło promieniowało radością na
wszystkich mieszkańców największego osiedla, jakim są Jaroty. W tym roku laureatami w konkursie na najpiękniejsze aranżacje świetlne zostali: Anna Kamińska,
ul. Bajkowa; Danuta Kuńdzicz, ul. Boenigka; Łukasz Frąckowiak, ul. Burskiego;
Danuta Malinowska, ul. Dolna; Michał Urban, ul. Hanowskiego; Marek Krebs,
ul. Janowicza; Irena Chrzanowska, ul. Jarocka; Stanisław Darmochwał, ul. Jaroszyka; Zbigniew Taranowicz, ul. Kubusia Puchatka; Ewa i Jarosław Wlazło,
ul. Leyka; Waldemar Chodubski, ul. Malewskiego; Irena Baczkowska, ul. Mroza;
Teresa Rurarz, ul. Pieczewska; Agnieszka i Adam Mrożek, ul. Piotrowskiego;
Zbigniew Janiszewski, ul. Podgórna; Almira Telepko, ul. Pszczółki Mai; Józef
Przychodzki, ul. Wiecherta i Franciszek Folga, ul. Zakole.
Organizatorzy docenili wysiłek pracowników Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu – również im wręczono piękne podziękowanie. Należy zwrócić uwagę, że
iluminacje ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego są montowane od sześciu lat.
Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy, a organizatorzy konkursu zapraszają mieszkańców Jarot do kolejnego konkursu, który rozpocznie się już z końcem grudnia i będzie trwać tylko tydzień.
Jerzy Krasowski
Przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”

Świąteczny balkon Danuty Kuńdzicz

