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Impreza

Miejsce

Organizator

Termin

1

Rozdanie statuetek
„Serce Jarot”

ODK „Akant”

RO „Jaroty”

14. 03. 2014 r.

2

Konkurs
plastyczny „Moje
osiedle przyszłości”

ODK
„Na Górce”

ODK
RO „Nagórki”

marzec–maj
2014 r.

3

Samochodowy Rajd
Rodzinny

SP Nr 34

RO „Jaroty”

10. 05. 2014 r.

4

Festyn Rodzinny

Plac przy
ul. Wańkowicza 9

RO „Nagórki”

17. 05. 2014 r.

5

Festyn Dni Rodziny

Gimnazjum Nr 13
im. Huberta
Wagnera

RO „Pieczewo”

24. 05. 2014 r.

6

Dzień Dziecka

Plac przy
ul. Wańkowicza 9

RO „Nagórki”

31. 05. 2014 r.

7

Festyn Rodzinny

SP Nr 33

RO „Pieczewo”

5. 06. 2014 r.

8

Święto ulicy
Wilczyńskiego

SP Nr 34

RO „Jaroty”

6 – 7. 06. 2014 r.

9

Turniej Jednego
Wiersza
XVI edycja

ODK
„Na Górce”

ODK
RO „Nagórki”

7. 06. 2014 r.

10

Turniej piłki nożnej
dla dzieci

SP Nr 25

RO „Nagórki”
SP Nr 25

czerwiec
2014 r.

11

Kino letnie

SP Nr 34

RO „Jaroty”
SP Nr 34

lipiec–sierpień
2014 r.

12

Konkurs
„Balkony w kwiatach” Zasoby
i „Kwitnące balkony SM „Jaroty”
i ogródki”

RO „Jaroty”
RO „Nagórki”
RO „Pieczewo”

czerwiec–
wrzesień
2014 r.

13

Biesiady Pieczewskie ul. Bajkowa 15

RO „Pieczewo”

6. 09. 2014 r.

14

Festyn jesienny
„Święto Ziemniacza- SP Nr 33
nego Króla”

RO „Pieczewo”

2. 10. 2014 r.

15

Uroczyste podsumowanie obchodów
35-lecia

SM „Jaroty”

4. 10. 2014 r.

V LO

Jubileusz
trzydziestopięciolecia
Spółdzielni
W roku 2014 przypada 35. rocznica powstania Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”. Z jednej strony to ciągle niewiele, ale z drugiej strony to okres odpowiadający kolejnemu już pokoleniu spółdzielców. Przykładem poprzednich jubileuszy i tym razem chcemy
zaprosić mieszkańców do wspólnego świętowania poprzez udział
w kilkunastu imprezach, z których większość ma charakter plenerowy.
Obok przedstawiamy harmonogram imprez przygotowywanych
głównie przez działaczy samorządowych – członków naszych Rad
Osiedlowych przy współudziale Szkół Podstawowych Nr 25, 33,
34 i Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera oraz naszych Klubów
Osiedlowych.
Nad przygotowaniem całości obchodów pieczę sprawuje Komitet Organizacyjny Obchodów XXXV-lecia SM „Jaroty” w następującym składzie: Krystyna Pułym – przewodnicząca, członkowie:
Jadwiga Gazda, Olga Łozowska, Teresa Kojło-Wąsowska, Józef
Gruszewski, Henryk Maniakowski oraz Jerzy Krasowski – przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”, Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki” i Halina Mikulska – przewodnicząca
Rady Osiedla „Pieczewo”.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Budynki przy ul. Kanta 40
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Zielona Ławeczka
Na początku marca br. od Fundacji Banku Ochrony Środowiska w Warszawie otrzymaliśmy propozycję współpracy przy realizacji
projektu „Zielona Ławeczka”. Projekt ten adresowany jest m.in. do spółdzielni mieszkaniowych.

Założenia
Uczestnikami projektu są samorzutnie wyłonione zespoły sąsiedzkie (minimum 5 osób), w skład których, według założeń pomysłodawców, wchodzą także przedstawiciele zarządcy zasobu mieszkaniowego.
Zespoły dokonują wyboru lokalizacji oraz przygotowują szkic projektu zagospodarowania zieleni.
Projekt powinien zawierać m.in. nasadzenia oraz uwzględniać
usytuowanie zielonej ławeczki dostarczonej przez Fundację. Istotnym
elementem projektu musi być kosztorys (do 1200 zł, w tym ok. 300 zł
koszt ławeczki) oraz harmonogram realizacji.
Do 15 kwietnia br. zespół musi zarejestrować się na stronie internetowej projektu (www.zielonalaweczka.pl), a do 30 kwietnia złożyć
projekt, który poddany zostanie ocenie przez organizatora.
Fundacja dysponuje łącznie kwotą 50.000 zł na wszystkie projekty
pochodzące z miast liczących ponad 50.000 mieszkańców.

W sprawie szczegółów konkursu, po wejściu na podaną stronę
internetową, odsyłamy do zamieszczonego tam regulaminu, planu działania i terminów lub prosimy o bezpośredni kontakt z Olgą Nowosad
w siedzibie Spółdzielni bądź telefonicznie pod numerem 89 543 55 00.

Zalety projektu
Bez zbędnego wchodzenia w szczegóły trzeba przyznać, że nawet projekt o tak śladowym znaczeniu w poprawie wizerunku miast
Polski będzie jednak ten wizerunek poprawiał. Zresztą, jak widać, nie
jest to głównym celem organizatora, lecz pobudzenie inicjatywy lokalnych mikrospołeczności, a następnie długookresowe dbanie o funkcjonowanie tej nowej mikroprzestrzeni. W sumie pierwsza zielona
ławeczka powina stanowić inkubator ewentualnych dalszych inicjatyw
i gdyby tak się stało, to można by to ocenić jako sukces inicjatorów
i uczestników projektu.

Wstępna ocena pomysłu

Wady projektu

Celem Fundacji jest pobudzenie aktywności mieszkańców osiedli
do przekształcania ich najbliższego otoczenia w zielone zakątki. Trudno
spodziewać się, że po zaangażowaniu kwoty 50.000 zł zaobserwujemy widoczną zmianę wyglądu naszych miast, lecz to chyba nie było
głównym celem organizatorów tej akcji. Wydaje się, że chodzi tu raczej
o zainteresowanie mieszkańców tym, co się wokół nich dzieje.
Przypuśćmy więc, że wśród naszych mieszkańców znajdą się
chętni do podjęcia tego wyzwania. Załóżmy realistycznie, że z każdego
osiedla zgłoszonych zostanie kilka projektów, które przejdą wstępną weryfikację przy udziale działaczy samorządowych Rad Osiedlowych (mają
doświadczenia zebrane przy okazji organizowania konkursów „Balkony
w kwiatach”) i przedstawicieli poszczególnych zespołów mieszkańców.
Celem tego zabiegu będzie wyłonienie trzech najlepszych projektów
(np. po jednym z każdego osiedla), które zostaną przesłane do Fundacji.
Każdemu zespołowi gwarantujemy merytoryczną pomoc ze strony naszej pracownicy, będącej dyplomowanym architektem krajobrazu,
w trakcie przygotowywania projektów zagospodarowania otoczenia zielonej ławeczki. Dodatkowo laureatom tego konkursu Spółdzielnia odda
do dyspozycji taką samą kwotę pieniędzy, na jaką będzie opiewał grant
przyznany przez Fundację.

Niskie dofinansowanie wcale nie jest jego największą wadą. Obawy może rodzić natomiast realność dłuższego żywota inicjatywy. Wiemy bowiem z doświadczenia, że wandalizm ciągle jest niezbyt rzadkim
zjawiskiem, a warty przy zielonej ławeczce przecież postawić się nie
da. Ileż to bowiem było przypadków, że wkrótce po zainstalowaniu jakiejkolwiek ławeczki, i to w dowolnym kolorze, napływały do Spółdzielni
wnioski o jej usunięcie, gdyż była często okupowana i wykorzystywana
przez przedstawicieli młodszego pokolenia w sposób nie do przyjęcia
przez pozostałych mieszkańców. Tego oczywiście chcielibyśmy uniknąć, by nie zrażać mieszkańców i nie gasić ducha inicjatywy.

Wnioski
Sugerujemy spróbować. Zobaczymy, czy znajdą się chętni do
wykazania się inicjatywą i społecznikowskim zaangażowaniem. Może
tym razem los nowych zakątków będzie lepszy niż przykładowych
skwerków zagospodarowywanych przez Spółdzielnię w roku 2009,
z których już pierwszej nocy znikały cenniejsze krzewy. Może od
tamtego czasu zmieniliśmy się trochę, a zwłaszcza na lepsze?
dr Roman Przedwojski
Presez Zarządu SM „Jaroty”

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.
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 spółdzielcze o pow. 48 m², na Nagórkach,
IV piętro w budynku 4-piętrowym – zamienię na mniejsze, I lub II
piętro, również w budynku 4-piętrowym, na Nagórkach lub Jarotach. Tel. 509 189 619.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72,5 m², 4-pokojowe, na Nagórkach, ul. Wańkowicza 20, III piętro. Tel. 605 477 997 po godz. 15.00.
M-5 o pow. 72,60 m², na parterze, Pieczewo – zamienię na M-3
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Tel. 697 971 840.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o pow. 61,80 m², ul. Orłowicza, z przedsionkiem, po remoncie, z meblami, III piętro z windą.
Tel. 602 585 896.
Zamienię lub sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 48,30 m²
na VI piętrze, Nagórki – na mieszkanie mniejsze, o pow. 36 m².
Tel. 698 291 710.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72,5 m², 3 pokoje + aneks,
na Nagórkach, III piętro. Tel. 607 432 584.
Sprzedam własnościowe 4-pokojowe, Jaroty. Tel. 502 535 439.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 61,80 m² na Nagórkach, po remoncie generalnym, III piętro z windą. Obok przedszkole, szkoła, sklep. przychodnia, apteka. TANIO. Tel. 602 585
896.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², parter, na Jarotach – zamienię
na M-4 na wyższych piętrach – na Jarotach, Generałów lub Nagórkach (może być do remontu) lub sprzedam. Tel. 533 233 875.

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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Zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie

CIASTO Z BLACHY
Zgłoszenia – przyjmowane są
do dnia 28 marca 2014 r.
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WIOSENNA WYSTAWA
ARTYSTYCZNYCH
GRUP TWÓRCZYCH
Zapraszamy

Klub Kultury „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9
tel. 89 543 55 99 w godz. 10.00–20.00
w piątki w godz. 10.00–18.00

5 kwietnia 2014 r., o godz. 11.00
do Klubu „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9
Prace zaprezentuje Klub Pań „Rękodzieło”,
m.in.: ozdoby wielkanocne, anioły
z masy solnej, biżuterię itp.
Prezentacja wypieków i ocena jury
nastąpi 5 kwietnia 2014 r., o godz. 11.00

Grupa malarska zaprezentuje obrazy olejne,
akwarele i inne.

Jedna osoba może zaprezentować jedno ciasto!

Wstęp wolny

Osiedlowy Klub Kultury

Osiedlowy Klub Kultury

zaprasza
do udziału w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”
Turniej oparty jest na międzyszkolnych rozgrywkach umysłowych z różnych dziedzin nauki i wiedzy o świecie.
Klasy ze zgłoszonych do turnieju szkół rywalizować będą
o tytuł „OMNIBUSA”w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych
(kl. I – III) z osiedli Nagórki, Jaroty i Pieczewo SM „Jaroty”.

zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież
gimnazjalną i licealną
do wzięcia udziału w XVI edycji
konkursu ortograficznego

DYKTANDO’ 2014

Prosimy o zgłaszanie klas do dnia 28 marca 2014 r.
osobiście lub telefonicznie w godz. 10.00–20.00
w Klubie Kultury „Akant”, tel. 89 541 58 40

Eliminacje odbędą się 11 kwietnia 2014 r.,
o godz. 16.00
w Klubie „Akant”, przy ul. Kanta 11

Turniej odbędzie się 4 kwietnia 2014 r.
w Klubie Kultury „Akant”
Zwycięskie klasy zostaną nagrodzone tytułem „OMNIBUSA”, nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2014 r.
w godz. 10.00 – 20.00, tel. 89 541 58 40
Sprawdź swoje umiejętności!
Na zwycięzców czekają cenne nagrody !

Jaroty ∙
Klub Kultury „Na Górce”
Rada Osiedla „Nagórki”
SM „Jaroty” ogłasza

Konkurs plastyczny
pod nazwą

„MOJE OSIEDLE
PRZYSZŁOŚCI”
dla dzieci szkół podstawowych kl. I – III
Technika – plakatówka, format – A3
Termin nadsyłania prac – 11 kwietnia 2014 r.
Szczegóły w regulaminie konkursu
Informacja: tel. 89 543 55 99, w godz. 10.00 – 20.00
w piątki, w godz. 10.00 – 18.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
25 kwietnia 2014 r., o godz. 16.30
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Regulamin
Konkursu plastycznego

„MOJE OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI”
Cele konkursu:
– pobudzanie wyobrazni i aktywności twórczej wśród dzieci
– uwrażliwienie na kolor, formę i postrzeganie otaczającej rzeczywistości
Warunki konkursu:
1. W
 konkursie mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych z osiedli: Nagórki,
Jaroty i Pieczewo Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty:”
2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
I kat. – kl. I
II kat. – kl. II
III kat. – kl. III
3. P
 rosimy o nadsyłanie prac w formacie A3 w technice: plakatówka – pod adresem:
Klub Kultury „Na Górce”, ul.Wańkowicza 9, 10- 684 Olsztyn w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.
4. P
 race na odwrocie należy czytelnie podpisać podając: imię i nazwisko, adres,
nazwę szkoły, klasę, wiek autora oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
5. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. R
 ozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu
25 kwietnia 2014 r., o godz. 16.30 w Klubie Kultury „Na Górce”.
2. Prace będą nagradzane dyplomami i upominkami rzeczowymi. Nauczyciele
prowadzący otrzymają dyplomy honorowe.
3. Oceny prac dokona jury konkursowe.
4. Prace laureatów zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w salach
Klubów „Na Górce” i „Akant”.
5. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

Manga – moja pasja
W filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ul. Sikiryckiego 9, Pieczewo, www.biblioteka13.blogspot.com) można
podziwiać prace mangowe Patrycji Folgi, uczennicy Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie. Manga (komiks, obraz,
rysunek, szkic, karykatura), to japońska sztuka, wywodząca się ze sposobu ozdabiania rycin i innych form użytkowych. Współcześnie w Japonii określenie to odnosi się do komiksu.
uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne i rękodzielnicze;
• Kurs języka angielskiego dla dorosłych – spotkania odbywają się
dwa razy w tygodniu (środa – grupa zaawansowana, piątek – grupa początkująca);
• Konsultacje maturalne – odbywające się raz w tygodniu w czwartkowe popołudnia spotkania, podczas których udzielana jest pomoc maturzystom w tworzeniu prac maturalnych (pomoc w doborze literatury, nauka sporządzania opisu bibliograficznego);
• Klub Trzynastkowych Moli Książkowych – spotkania odbywające się co dwa tygodnie w sobotnie przedpołudnia, przeznaczone
przede wszystkim dla dzieci w wieku 3 – 10 lat wraz z opiekunami.
W programie zajęć przewidziano m.in. głośne czytanie bajek, zabawy ruchowe i plastyczne;
Oprócz prac Patrycji, w „Trzynastce” można również podziwiać prace innych uczniów Gimnazjum Nr 13 poświęcone sztuce
kubizmu.
Zapraszamy do odwiedzania biblioteki i korzystania z naszych
usług. Oferta biblioteczna „Trzynastki” to nie tylko udostępnianie
zbiorów, ale również wiele innych działań:
• Akademia Rękodzieła – odbywające się dwa razy w miesiącu
(środa, godz. 16.30) popołudniowe spotkania, podczas których

• Lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych – zajęcia przygotowywane dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu.
Ponadto chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym
Czytelnikom, Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oraz Radzie
Osiedla „Pieczewo” za hojność, gdyż dzięki ich dobrowolnym
wpłatom mieliśmy okazję wzbogacić nasz księgozbiór.
Aleksandra Dobies
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„Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć”

Kartezjusz

IX Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi

To szkoła, którą polubisz i w której możesz osiągnąć swój sukces!!!
To miejsce dla Ciebie!!!
Zapewniamy wysoką jakość kształcenia
i otwartość na problemy współczesnego młodego człowieka


Dysponujemy bogatą ofertą edukacyjną!



Realizujemy ciekawe projekty edukacyjne!



Nasi nauczyciele to profesjonaliści!



Oferujemy dobrze wyposażone pracownie i gabinety specjalistyczne!



Organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne!



Szkoła przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością!



Budynek jest bez barier architektonicznych!!!



Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy wysokiej klasy specjalistów!

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, 10 -684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1

tel: 89 542 93 68, fax: 89 542 67 06, e-mail: szkol@lo9.zso3.olsztyn.pl, http://www.lo9.zso3.olsztyn.pl
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ZIMA, PRZEDWIOŚNIE CZY WIOSNA?
A właściwie, po co zastanawiamy się, czy to zima, czy wiosna,
a może i przedwiośnie – minął luty, jest marzec, a w zanadrzu kwiecień
i jak to u nas na Warmii wszystko może się mieszać, a i tak będzie dobrze. Róbmy, co trzeba i pamiętajmy o rozsądku. Wiosna zbliża się, a może
już jest, a my bądźmy zwyczajnie przygotowani na wszelkie zagrożenia
– w dzień słoneczko i cieplej, zaś nocą przymrozi, no i co z tego, tak zawsze mieliśmy i mamy, a naszą sprawą nie dać się zwariować – przewidujmy i radźmy sobie, aby było bezpiecznie. Miejmy nadzieję, że z wiosną wszelkie służby będą na bieżąco reagować, ale na wszelki wypadek
sami musimy przewidywać zagrożenia – to deszcz, a to śnieg, przymrozek i mgły, dobierajmy więc ubrania tak, aby zabezpieczały nas i dawały
pełny komfort działania w każdych warunkach.
Wczesnowiosenne słoneczko i uroki przedwiośnia niech nas zachęcą do spacerów i przyglądania się, jak się budzi przyroda.
Zaczną się wiosenne porządki w domach i mieszkaniach wraz
z myciem okien i prace na działkach, gdzie poza porządkowaniem, paleniem śmieci – trzeba będzie dokonać oprysków i innych zabiegów profilaktycznych. Warto również zmienić opony w samochodach (i ciuchy)
na „letnie” i … z optymizmem czekać na wiosenną „odmianę losu”! Przy
myciu okien nie przesadzajmy z „chodzeniem” po parapetach, gdzie często znajdują się odchody ptaków (najczęściej gołębi) – trzeba je usuwać
(zmywać), a najlepiej nie dopuszczać do przesiadywania gołębi na naszych parapetach i balkonach. Ptasie odchody to zbiór bakterii i pasożytów, w tym przetrwalników obrzeżka gołębiego – to kleszcz przenoszony przez gołębie.
Ważna informacja dla działkowców: po zimie – odpady, śmieci
i inne przedmioty, które nie nadają się na kompost – spalmy. Jeśli nie na
swojej działce, spalmy je w uzgodnieniu z sąsiadami na alejce (jednak
potem posprzątajmy). Przy spalaniu pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa pożarowego oraz osobistego: nie zostawiajmy ognia na noc,
żar zasypmy ziemią lub zalejmy wodą, przy paleniu zachowujmy bezpieczeństwo (niepalne ubiory, ochrona dzieci, nie za wielkie ogniska).
Uwaga: palenie ognia na działkach dozwolone jest od 1 października
do 30 kwietnia. Pamiętajmy, że palące się tworzywa sztuczne, odpady
preparatów ochrony roślin i inne chemikalia mogą w dymach zawierać
środki szkodliwe – trujące! Odpady nienadające się ani na kompost, ani
do spalenia – nie wyrzucajmy ich na działce, nie zakopujmy, nie śmiećmy. Zapakowane w worki na śmieci wywieźmy do śmietnika poza działkę!
Przed nami przełom marcowo-kwietniowy i w perspektywie święta
Wielkanocne. Uwaga podczas zakupów, choć to jeszcze czas, ale... ale!
Uważajmy już na wzmożoną aktywność kieszonkowców i naciągaczy,
a wszystkim wyjeżdżającym przypominam o konieczności zabezpieczenia mieszkania. Dobrze jest porozumieć się z członkiem rodziny lub
zaufanym sąsiadem, który będzie miał „oko” na nasze mieszkanie, gdy
gdzieś wyjedziemy.
Mówi się, że wiosna to najbardziej radosna pora roku (czasem i życia!). I załóżmy, że mamy wiosnę – jaka będzie? Czy kapryśna i zmienna,
czy piękna, kwitnąca i pachnąca – i tak będzie to wiosna! Zacznie się okres
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spacerów, wyjazdów za miasto, na działkę lub nad wodę i do lasu. Niech
dzięki naszemu przewidywaniu będzie to wiosna bezpieczna – wtedy zawsze będzie radosna. Telewizja i radio, prasa i internet – pokazują nam
świat i to, co się dzieje daleko i blisko na bieżąco i na żywo: akty terroru,
niewyobrażalne klęski żywiołowe i kataklizmy – zaczynamy na nowo poznawać naszą planetę i różnorodność tego, co niesie dzień po dniu naszego
„ziemskiego” życia. Dlatego przewidujmy wszystko, starajmy się żyć bezpiecznie, ale i cieszmy się tym, co również czasem mile zaskakując przynosi
nam każdy kolejny dzień. Teraz po fanaberiach jesieni i zimy, pomieszanych z kilkakrotnymi przedwiośniami, nasze organizmy są w różnej kondycji
psychofizycznej, brońmy się i przeciwdziałajmy! Zwłaszcza że nasze ciało
również samo daje nam znaki – sygnały: czasem to bezsenność, stres czy
zmartwienie, ale mogą to być symptomy wyczerpania, niedoboru witamin
czy mikroelementów, jak i grożących nam chorób. Wypoczywajmy więc, bo
nasze organizmy właśnie teraz wiosną potrzebują regeneracji, a jak coś się
dzieje nie tak, to bez żartów – trzeba zasięgnąć porady lekarskiej.
Zdrowie i dobre samopoczucie, a do tego posiadanie właściwej informacji – to teraz też nasza obrona. Trzeba przewidywać, reagować, a jakby co – wzywać pomocy. I tu chciałbym przedstawić skondensowany
zbiór informacji na każdą okazję: Dyżurny Miasta – tel. alarmowy
998 i 89 522 81 12, (522 24 11/12) – zwracamy się tu z bardzo poważnymi sprawami; Policja – interweniujmy w konkretnych sprawach – tel.
alarmowy – 997 i 89 522 39 00 (522 34 24, 522 36 00), a z komórki – 112
i anonimowy telefon zaufania do Policji – 89 522 33 99); Straż Pożarna
– wzywamy do pożarów, poważnych wypadków komunikacyjnych lub infrastruktury – tel. alarmowy – 998 i 89 535 33 80 (522 92 03, 522 92 42);
Straż Miejska – wzywamy, gdy zakłócany jest porządek i ogólne bezpieczeństwo – tel. alarmowy – 986 i 89 521 16 30; Pogotowie Ratunkowe – wzywamy w pilnych sprawach zagrożenia zdrowia i życia – tel.
alarmowy – 999 i 89 527 22 22, 89 539 27 11; inne pogotowia – wzywamy
do konkretnych awarii i potrzeb – WOPR – tel. 89 527 48 14; Pogotowie
gazowe – 992; Pogotowie energetyczne – 991; Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; Pogotowie dźwigowe – 19282; Pogotowie ciepłownicze – 993; oraz Remondis – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43
10; telefony zaufania: „do wszystkiego”: 192 88; zawsze we wszystkich
sprawach członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY” mogą i jak
trzeba powinni telefonować: Administracje Osiedli SM „JAROTY”: Nagórki – 89 543 55 70; Jaroty – 89 543 55 77; Pieczewo – 89 543 55 88
i SM „JAROTY” – 89 543 55 00 (03), po godzinach pracy – 89 543 55 48.
Jesteśmy coraz bardziej świadomi naszego udziału w gwaratowaniu
sobie bezpieczeństwa – to dzięki Obronie Cywilnej – w 1972 r. postanowiono obchodzić co roku w dniu 1 marca Światowy Dzień Obrony Cywilnej i „sława” Jej. Obrona cywilna i powszechna samoobrona ludności,
to obrona wszystkiego i wszystkich, ale przez nas samych, z naszej chęci
i woli, własnymi siłami – dla siebie i dla bliskich, dla naszego mikroświata,
który jeszcze jest tu i teraz! 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: 14 kwietnia 2014 roku pełni Kazimierz Kowalkowski

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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NOWOŚĆ na terenie Nagórek i Jarot w Olsztynie!
NIE CHCESZ NARAŻAĆ SIĘ NA JEDNORAZOWY KOSZT W WYSOKOŚCI
200 ZŁ LUB 300 ZŁ ZA UBEZPIECZENIE? A MOŻE NIE STAĆ CIĘ NA TAKI WYDATEK?

MAMY DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE!
W trosce o Twoją wygodę i bezpieczeństwo UNIQA TU SA Oddział w Olsztynie stworzyła ubezpieczenie
mieszkania ze składką płatną miesięcznie. W ramach ubezpieczenia zapewniamy ochronę Twojego mienia
znajdującego się w mieszkaniu, piwnicy, komórce oraz w garażu, a także odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:
– zalania (spowodowane m.in. przez awarię sprzętu AGD, instalacji wodno-kanalizacyjnej i cofnięcie się
ścieków, przez osoby trzecie);
– zdarzenia losowe (pożar, deszcz nawalny, śnieg, uderzenie pioruna, powódź, grad, wybuch, katastrofa
budowlana i inne);
– przepięcia i przetężenia (szkody wyrządzone nagłym spadkiem lub wzrostem napięcia elektrycznego);
– stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej;
– kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm po włamaniu (w mieszkaniu, piwnicy, garażu).
Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte:
– ruchomości domowe (m.in. wyposażenie mieszkania, np. meble, sprzęt RTV i AGD);
– stałe elementy (m.in. stała zabudowa meblowa, powłoki malarskie, drzwi, okna, schody);
– lokal mieszkalny (w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania nie musisz czekać na jego odbudowę,
odszkodowanie pozwoli Ci na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym);
– odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym mieszkańców, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone
innym mieszkańcom, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa, a wynikające z czynności
życia codziennego (np. użytkowania mieszkania – następstwa zalania, sprawowania opieki nad dziećmi,
posiadania zwierząt, użytkowania garażu).
JEŚLI ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, A MASZ JESZCZE PYTANIA? NIE MARTW SIĘ!
W najbliższych dniach znajdziesz w swojej skrzynce list informujący o możliwości ubezpieczenia
wraz z wnioskiem przystąpienia do ubezpieczenia Twojego dorobku życia. Kilka dni po otrzymaniu
listu przedstawiciele Naszej firmy odwiedzą Cię w mieszkaniu. Zawiadomienie o terminie ukaże się
w gablocie klatki schodowej. Osoby te (wyposażone w imienny identyfikator) będą służyć pomocą,
rozwiewać wątpliwości, a także zbierać wnioski przystąpienia do ubezpieczenia, które złożyć można
również w Agencji Generalnej UNIQA TU SA lub w Oddziale UNIQA TU SA.

Składkę (miesięczną) będzie można opłacać:
1) Na poczcie – bez dodatkowych kosztów za przelew
2) Przez Internet drogą elektroniczną na wskazane w polisie konto
3) Osobiście w Agencji Generalnej UNIQA TU SA, ul. Barcza 8, 10-685 Olsztyn
Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia można uzyskać:
1) W Agencji Generalnej UNIQA TU SA, ul. Barcza 8, nr tel. 89 533-15-03, 607-262-604
2) W Oddziale UNIQA TU SA, ul. Kajki 10/12, nr tel. 89 522-72-59, 607-262-603

