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Czy w głowie profesora
może się zmieścić tyle,
ile w głowie posła?
W połowie kwietnia br. w „Rzeczpospolitej” ukazał się
artykuł Wiktora Ferfeckiego pt. „Posłowie wydają, na co
chcą”. No cóż, tytuł ciekawy, a zawartość artykułu okazała
się jeszcze lepsza. Pokuszono się więc o zderzenie podanych tam danych statystycznych ze sprawozdaniem z wydatków na prowadzenie biura poselskiego w roku 2013
przez naszą Panią Poseł. Wynik tego zabiegu okazał się
na tyle ciekawy, że postanowiliśmy to przybliżyć naszym
Czytelnikom.

Ciepło – zimno, czyli kiedy
zakończyć sezon grzewczy
Pierwsze ciepłe, słoneczne dni kwietnia wywołały
pierwsze pytania mieszkańców, jak długo zamierzamy
utrzymywać włączone centralne ogrzewanie. Odpowiedź
na to pytanie wcale nie jest taka prosta, gdyż zależy od
pogody, a raczej od jej prognoz. A te bywają zmienne i zawodne, szczególnie w dłuższej perspektywie. Należy przy
tym uwzględnić nie tylko temperaturę, ale również opady
i wiatry, które powodują, że odczuwalna temperatura może
być niższa nawet o kilka stopni. Nocne spadki temperatur
poniżej 100C powodują niemiłe przebudzenie.

dokończenie na str. 3
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LI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 6 Statutu
uprzejmie zawiadamia, że LI Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 6 czerwca 2014 r. (piątek)
o godz. 17.00 w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i asesora.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) wnioskowej,
c) statutowej.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2013 – dyskusja i podjęcie uchwał.
9. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2013 – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Wnioski wynikające z listu polustracyjnego z działalności inwestycyjnej Spółdzielni za lata 2012–2013 – dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Zmiany w Statucie – dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Przyznanie odznak „Zasłużony” i „Honorowy Członek SM”Jaroty” – dyskusja i podjęcie uchwał.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.
14. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SM „Jaroty”
UWAGA:

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” po okazaniu
dowodu tożsamości.
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NASI NIEZWYKLI SĄSIEDZI
Nie tylko górki i pola

!!!

Z RAFAŁEM BĘTKOWSKIM – mieszkańcem osiedla Pieczewo, z wykształcenia weterynarzem, z zamiłowania historykiem,
publicystą, społecznikiem, wiceprezesem Stowarzyszenia „Święta Warmia”, poszukiwaczem śladów przeszłości Olsztyna, autorem m.in. książki „Olsztyn, jakiego nie znacie” – rozmawia Małgorzata Gieczewska

– I może od tej książki rozpoczniemy naszą rozmowę, bowiem stanowi ona
kompendium wiedzy o historii naszego miasta.
– Cieszę się, że tak odbierają książkę czytelnicy. Chciałem stworzyć publikację,
w której będzie można nie tylko przeczytać o dawnym Olsztynie, ale i zobaczyć miasto
z przełomu XIX i XX w., wraz z jego placami, ulicami, kamienicami, budynkami użyteczności publicznej, restauracjami, miejscami wypoczynku. Najważniejsze są dla mnie nie
same budynki, ale zwykli mieszkańcy tamtego, nie istniejącego już Olsztyna i ich życie codzienne. W książce reprodukowanych jest łącznie ponad 460 pocztówek, każda
opatrzona szczegółowym komentarzem. Jest też zarys historii miasta oraz historii jego
pocztówek, dane wydawców oraz bogaty zbiór starych map, obejmujących także okolice
Olsztyna. Zobaczyć tam można również dzisiejsze Jaroty – w XVIII i na początku XX w.
– Jaroty są nielicznym osiedlem, które może pochwalić się historią wielu setek
lat, bowiem już w 1342 r. Prus imieniem Jomen otrzymał przywilej lokacyjny pozwalający mu na założenie na polu Berting wsi, która przyjęła nazwę Jommendorf. Jak
wyglądały ówczesne Jaroty?
– Myślę, że na to pytanie lepiej odpowiedzieliby archeolodzy. Wieś leżała na ważnym
trakcie, którym biskupi warmińscy jeździli z Warszawy do Lidzbarka. Pod koniec XVIII w.
osada liczyła 28 domów. Zagrody otaczały staw położony pośrodku wioski, w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ul. Jarockiej i Wilczyńskiego. Dokładniejsze opisy Jarot pochodzą
– Wokół jakich spraw koncentrowało się życie ówczesnych mieszkańców?
– Życie mieszkańców to przede
wszystkim codzienna praca na roli, uprawa ziemi, hodowla zwierząt. Ważną rolę
pełniło życie religijne i łosiery – pielgrzymki
do Gietrzwałdu. Miejsce, w którym koncentrowało się życie towarzyskie, to gospoda
Thimma. Mieściła się ona w nie istniejącym
już dziś budynku przy ul. Jarockiej, niedaleko skrzyżowania z obecną ul. Mroza. Można tu było także zostawić pocztę i skorzystać z publicznego telefonu. We wsi istniały
zaczątki przemysłu – tuż przed pierwszą
wojną światową przy drodze do Starego
Olsztyna uruchomiona została cegielnia.
Mieszkańcy Jondorfa – bo tak nazywali
wieś Warmiacy – szukali także zatrudnienia
w Olsztynie. Najmowali się do pracy w tamGospoda Thimma na Jarotach, ok. 1914 r. Ilustracja z książki Rafała Bętkowskiego „Olsztyn, jakiego tejszych tartakach i cegielniach, kobiety
nie znacie“
jako służba w domach bogatych mieszz przełomu XIX i XX w. W 1905 r. wieś liczyła 75 domów i 778
czan. Regularnie odwiedzali też miasto w dni targowe – wtorki
mieszkańców, łącznie ok 150 oddzielnych gospodarstw domoi piątki, sprzedając swoje produkty i dokonując sprawunków.
– Ile z dawnych Jarot znajduje się w Jarotach?
wych. Część zagród znajdowała się już wtedy na wybudowaniu.
– Reliktów dawnej wsi Jommendorf jest z roku na rok coraz
W roku 1913 w Jarotach była szkoła, posterunek żandarma, sklep
mniej. Ostatnie wiejskie chałupy ustępują miejsca nowej zabudorzeźnicki oraz gospoda.
wie. Myślę, że te akurat pamiątki przeszłości odejdą w niebyt. Na
Dzieci uczęszczały do niemieckiej szkoły (tylko taka wtedy
szczęście mamy kilka obiektów, które na pewno nie zostaną
istniała), ale mieszkańcy używali na co dzień języka polskiego.
wyburzone. Należy do nich kaplica Czodrowskiego oraz dawna
Byli to niemal wyłącznie katolicy. Wieś należała do parafii Bartąg.
Urząd stanu cywilnego znajdował się w majątku Bartążek.
dokończenie na str. 8
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Czy w głowie profesora może się zmieścić tyle,
ile w głowie posła?
Wynagrodzenia pracowników biura
Jak wynika z przywołanego na wstępie artykułu, statystyczny poseł najwięcej wydawał właśnie na wynagrodzenia (34% limitu wynoszącego obecnie 148.500 zł rocznie). Nie można się temu zbytnio dziwić,
gdyż przeważnie nie idzie to w obce ręce. Pani Poseł tę statystykę poprawiła z wynikiem 38,6% limitu. Jednakże od tego prawie pięciopunktowego przekroczenia przeciętnej bardziej uderzająca jest zmiana w bezwzględnej wartości wydatków na wynagrodzenia. O ile bowiem w roku
2012 pracownicy otrzymali 42.893 zł, to w roku 2013 należało im się
widać więcej, gdyż wypłacono 56.359 zł, ale jednocześnie stanowiło to
wzrost o 31,4%. Nie wiem, co na to by powiedzieli (jakby wiedzieli) jej
koledzy klubowi, którzy z walki z biurokracją czynili swego czasu ważny
punkt programu wyborczego (np. Przyjazne Państwo i takie tam), ale
były kolega klubowy, poseł Jarosław Gowin, z pewnością by spojrzał na
byłą koleżankę zupełnie innym okiem (niż swego czasu w Olsztynie).
Koszty przejazdów posła
To bardzo ciekawy i pouczający rodzaj wydatków. Z artykułu
Wiktora Ferfeckiego wynika bowiem, że poseł może wystąpić o zwrot
kosztów przejazdów maksymalnie w kwocie 35.100 zł i przeciętny poseł
wydał na to 18% rocznego limitu, czyli 24.000 zł. Tak oczywiście zrobił poseł przeciętny, ale w przypadku posła nieprzeciętnego, a z takim
przypadkiem mamy właśnie do czynienia, wynik musiał być oczywiście
większy. I był. Pani Poseł wydała bowiem 34.309 zł, czyli prawie zrobiła
bingo, tj. 35.100 zł, a jeszcze lepsza była w roku 2012 otrzymując od
nieświadomych niczego podatników kwotę 34.602 zł.
Nam, statystycznym, a nawet przeciętnym pracodawcom posła naprawdę trudno jest odnieść się do udostępnionych danych. Myślimy zazwyczaj, że skoro tyle wydał, to pewnie musiał. Tymczasem profesor Antoni Kamiński, były prezes Transparency International w Polsce, uważa,
że wydatkowanie tej kwoty rocznie na paliwo jest niemal nierealne. Według Wiktora Ferfeckiego prof. Kamiński to policzył i wyszło mu, że chcąc
tego dokonać trzeba by jeździć 250 dni w roku po osiem godzin dziennie.
Jeździć by w końcu można, bo dni roboczych w roku jest właśnie tyle mniej więcej, ale o posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych
Sejmu trzeba by zapomnieć. Z drugiej jednak strony jak nie będzie się
brało udziału w tych nasiadówach, to zawistnicy diety zaczną obcinać.

Z takimi to dylematami musiała się zapewne borykać nasza Pani Poseł,
by jakoś związać koniec z końcem.
Usługi telekomunikacyjne
Od kosztów tych usług właściwie zaczęło się w zeszłym roku nasze zainteresowanie wydatkami Biura Pani Poseł.
Ze statystyk Wiktora Ferfeckiego wynika, że na posła przypadło
przeciętnie 5% rocznego limitu przyznanego przez kancelarię Sejmu.
Naszej Pani Poseł wyszło oczywiście kapkę więcej (6,2%), ale ten
wścibski prof. Kamiński i tu czyni zastrzeżenia, gdyż uważa, że „obecnie
już za kilkadziesiąt złotych można mieć rozmowy bez limitu, nawet za
granicę”. No i bądź tu człowieku mądry.
Środki trwałe
Inni posłowie byli tu bardziej oryginalni, bo tak by chyba trzeba
określić zakup namiotu za 855 zł. Za te pieniądze będzie to przynajmniej
duża dwójka lub mała czwórka, ale z tropikiem i przedsionkiem. Na spotkania (poselskie) w terenie jak znalazł.
Nasza Pani Poseł poszła w tym przypadku bardziej w nowoczesność. Kupiła czytnik (399 zł), który – jak domyślamy się – służy jej do
czytania w trakcie tych długich podróży samochodem. Kto by w końcu wytrzymał tyle godzin z tym trzęsącym się tekstem przed oczami,
a czytnikowi to nie robi różnicy. Okazyjnie nabyła też dwa komputery
(po 1.300 zł i 2.000 zł za sztukę), ale na każdym utargowała po złotówce, więc w końcu wyszło taniej. W wykazie tych środków trwałych
znalazł się piąty już chyba telefon komórkowy (nic takiego, za 199 zł)
i odkurzacz za 159 zł. To ostatnie urządzenie to wprawdzie szmelc, ale
podobno dobrze się sprawdza przy odkurzaniu skrytki poselskiej przewidzianej na wewnętrzną i zewnętrzną korespondencję.
Na zakończenie niczego już nie podamy od siebie, a tylko powołamy się na cytowanego wcześniej prof. Kamińskiego, który, jak zwykle
nieobiektywnie, twierdzi, iż Kancelaria Sejmu powinna starać się ograniczyć koszty działalności posłów, a wydatki powinny być lepiej kontrolowane. Prowokacyjnie dodaje także, że posłowie wykorzystują fakt, że
im się ufa, podczas gdy „kwoty niektórych wydatków nie mieszczą się
w głowie”. Chyba jemu.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Ciepło – zimno, czyli kiedy zakończyć sezon grzewczy
Do tego każdy inaczej odczuwa ciepło i zimno. Stąd jedni
mieszkańcy dzwonią i domagają się wyłączenia ogrzewania, bo to
przecież kosztuje, inni milczą, bo są zadowoleni, że mają możliwość dogrzania mieszkań, kiedy uznają to za konieczne.
Dawniej przepisy określały jako sezon grzewczy okres od 15 października do 25 kwietnia, później wyłączenie ogrzewania mogło nastąpić
wówczas, gdy temperatura zewnętrzna o godz. 19.00 w ciągu kolejnych
trzech dni była wyższa niż 120C. Na „hasło” wojewody wyłączano ogrzewanie w całym mieście.
Aktualne przepisy definiują sezon grzewczy jako okres, w którym
warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Tym samym czas trwania oraz
sposoby ustalania daty zakończenia i rozpoczęcia sezonu grzewczego
nie są określone obligatoryjnie, a zaprzestanie dostawy ciepła na cele
ogrzewania odbywa się na pisemny wniosek zarządcy, w tym przypadku
Spółdzielni.
Jak więc wybrać odpowiedni moment na zakończenie sezonu
grzewczego? I tu wracamy do prognoz pogody. Zapowiadane ochłodzenie na majowe święta i długi weekend sprawdziło się. Było słonecznie,
ale chłodno, temperatura spadła nawet poniżej 00C. Tak więc 5 maja
jeszcze grzaliśmy. Jak długo? Długoterminowe prognozy zapowiadają
noce z temperaturą poniżej 100C przy temperaturze w ciągu dnia nie
przekraczającej 200C aż do 20 maja. Ale czy tak będzie? – czas pokaże.

Czy rzeczywiście koszty utrzymywania centralnego ogrzewania
w tzw. okresie przejściowym są tak duże, że warto marznąć? Sprawdziliśmy to 29 kwietnia br., dokonując pomiaru zużycia energii w losowo wybranym budynku na osiedlu Nagórki. Przy średniodobowej temperaturze
12,90C (w dzień temperatura przekraczała 200C) budynek o powierzchni
użytkowej ponad 1,3 tys. m2 zużył zaledwie 0,4 GJ energii za niewiele
ponad 16 zł. I to był ten dzień, który wywołał telefony. Później było już
tylko chłodniej, ale czy dużo drożej? Przy bardziej wyrównanej średniodobowej temperaturze powyżej 120C koszt ogrzania 1m2 powierzchni
użytkowej wynosi mniej niż 1 grosz dziennie.
Obecnie węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową,
regulatory zamykają dopływ ciepła, gdy w ciągu dnia rośnie temperatura.
Dodatkowo na grzejnikach są zamontowane zawory termostatyczne, tak
więc możemy sami regulować temperaturę w mieszkaniach. W mieszkaniu o powierzchni 60 m2 „cena” komfortu cieplnego może wynieść od
10 do 28 zł miesięcznie.
Zbyt wczesne zakończenie sezonu grzewczego w okresie przejściowym i wychłodzenie lokali przy dłuższym spadku temperatur może
spowodować konieczność ponownego uruchomienia centralnego
ogrzewania. A to dodatkowo kosztuje, gdyż tylko jedno włączenie i wyłączenie jest bezpłatne. Tak więc wczesne wyłączenie ogrzewania wiosną
to tylko pozorne oszczędności.
Małgorzata Kotecka
Kierownik działu remontów, rozliczeń i eksploatacji SM „Jaroty”
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Dzień Dziecka

Zabawa taneczna
przy zespole muzycznym
w Klubie Kultury „Akant”
ul. Kanta 11

Plac przy SM „Jaroty”
ul. Wańkowicza 9, Nagórki

dnia 31. 05. 2014 r.
godz. 12.00

Organizatorzy:
– Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”
– Rada Samorządowa „Nagórki”
– Klub Kultury „Na Górce”
zapraszają dzieci w podróż do

31 maja 2014 r.
w godz. 19.00 – 24.00

Krainy Bajek

W programie również:
– występ teatrzyku dziecięcego z SP Nr 23
– pokaz taekwondo
– „Samba batukada” – Szkoła Muzyczna
– „malowanie buziek”
– zjeżdżalnia

Klub Kultury „Akant”
ul. Kanta 11, Jaroty

zaprasza dzieci
dnia 1. 06. 2014 r. o godz. 12.00

Informacje i zapisy: tel. 89 541 58 40 lub 604 194 048,
w godz. 10.00 – 20.00, w piątki w godz. 10.00 – 18.00

na „Wyśmienitą zabawę z KLOWNEM”
W programie:
– gry, zabawy, konkursy, piosenki i tańce

Ogłoszenia mieszkaniowe

DEWOCJONALIA
 Tanie obrazy i figurki,
 Pamiątki do I Komunii Świętej,
 Pamiątki do Chrztu Świętego,
 Książki religijne, Pisma Święte,
Biblie, Modlitewniki,
 Krzyże, Świece, Różańce.
DEWOCJONALIA „ARKA”
ul. Malewskiego 16/24 – Jaroty

(Wejście od Wilczyńskiego, naprzeciw Medyka)

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.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Sprzedam własnościowe 4-pokojowe, Jaroty. Tel. 502 535 439.
Łobez (Zachodniopomorskie) – mieszkanie własnościowe,
stare budownictwo. 26 m², 2 pokoje – zamienię na mieszkanie
o zbliżonym metrażu w Olsztynie lub innym małym miasteczku
do 30 km. Mieszkanie nie musi być własnościowe. Tel. 783 214
022 lub 695 414 510.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 35 m², I piętro,
środkowe, spółdzielcze własnościowe, ul. Boenigka. Możliwa
zamiana na mieszkanie o pow. ok. 60 m² (3 pokoje), z dużym
balkonem, piętro I – III, na osiedlu Jaroty, Generałów, Pieczewo. Bez pośredników. Tel. 532 742 860 lub 532 742 861 po
godz. 16.00
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,5 m², I piętro, ul. Boenigka, bez pośredników. Tel. 605 370 263.
M-3 o pow. 49 m², ul. Orłowicza – zamienię na mniejsze z dopłatą, także na Nagórkach. Tel. 604 204 712.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m², 3 pokoje z kuchnią,
II piętro, Nagórki. Tel. 698 112 538.
Sprzedam mieszkanie o pow. 24 m², pokój z kuchnią, Nagórki. Tel. 694 585 942.
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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Wyniki Konkursu Ortograficznego

DYKTANDO ‘2014
11 kwietnia 2014 roku w Klubie „Akant” odbył się Konkurs Ortograficzny „DYKTANDO ‘2014”. Nad przebiegiem konkursu
czuwało jury w składzie: Joanna Chłosta-Zielonka – przewodnicząca, Renata Makarewicz i Joanna Szydłowska, które wyłoniło
następujących zwycięzców:
W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce: Michał Mnich, kl. VB, SP 34, nauczyciel Iwona Łapińska;
II miejsce: Gabriela Koncewicz, kl.VIC, SP 34, naucz. Agnieszka
Jaroszewicz, Nikodem Człapiński, kl.VIF, SP 30, naucz. Henryka
Żółtowska, Kamil Zielaskowski, kl.VIA, SP 25, naucz. Adrianna
Piechota.
W kategorii gimnazja:
I miejsce: Natalia Siwkowska, GM13, kl. IIID, naucz. Małgorzata
Niedzielska; II miejsce: Katarzyna Marecka, Gm 13, kl. IIIC, naucz.
Barbara Wotowska; III miejsce: Zuzanna Bystra, GM 13, kl. ID,
naucz. Dariusz Szafranek
W kategorii licea i dorośli:
Za udział: Aleksandra Sperska LO IX kl. IIA, naucz. Adam Moszczyński, Anna Kawiorska LO IX kl. IIC, Karolina Bogdaniuk.
Międzyszkolny Turniej Wiedzy

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”
8 kwietnia 2014 r. w Klubie „Akant” odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy: „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”. Do turnieju zgłosiły się następujące szkoły: SP 32, SP 33, SP 34, SP 101.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: Jolanta Białek – przewodnicząca, Alicja Popielarczyk i Patrycja
Drab, które wyłoniło następujących zwycięzców:
W kategorii klasy I: I miejsce: klasa I C SP 32, II miejsce: klasa I A SP 33, III miejsce: klasa I cytrynowa SP 101.
W kategorii klasy II: I miejsce: klasa II C SP 32, II miejsce: klasa II A SP 34.
W kategorii klasy III: I miejsce: klasa III C SP 34, II miejsce: klasa III B SP 32, III miejsce: klasa III D SP 33.
Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”
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Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Mistrzem Promocji Czytelnictwa ‘2013
Jest nam niezmiernie miło poinformować Was, Drodzy Czytelnicy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie wygrała w ogólnopolskim konkursie pierwszą nagrodę i tym samym zdobyła tytuł „Mistrza Promocji Czytelnictwa 2013”.

Mistrz Promocji Czytelnictwa to coroczny konkurs na najbardziej zaangażowaną bibliotekę, promującą czytelnictwo w danym roku.
Wszystkie nasze projekty służą zwiększeniu zainteresowania książką oraz ułatwieniu dostępu do wiedzy i informacji. Przyznana nagroda
ogromnie nas cieszy, a jednocześnie motywuje do dalszego działania na rzecz czytelnictwa w Olsztynie.
Jesteśmy szczęśliwi, że nasza aktywność została zauważona i doceniona. Niemniej jednak uważamy, że ta nagroda to również Wasza
zasługa. Dlatego chcielibyśmy serdecznie podziękować Wam, naszym Czytelnikom, za codzienne spotkania, wypożyczane książki,
radość i chęć korzystania z naszych usług.
Zapraszamy do odwiedzania naszej filii, która mieści się przy ul. Sikiryckiego 9 (www.biblioteka13.blogspot.com).
Aleksandra Dobies

Migawka z życia świetlicy
30 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 25 im. H. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie odbył się Międzyświetlicowy Turniej Wiedzy o Zdrowiu. W szranki stanęli zawodnicy z trzech szkół: uczniowie ze świetlicy SP 33, SP 34 oraz 25.
Na dobry początek każda z drużyn musiała wymyślić swój własny okrzyk i gest, który miała prezentować po każdej wygranej przez siebie konkurencji. Współzawodnictwo rozpoczęła zabawa „Uciekające owoce”, podczas której dzieci musiały tak poruszać chustą animacyjną,
aby jak najwięcej leżących na niej owoców i warzyw znalazło się po stronie przeciwnika.
Była też konkurencja, podczas której zawodnicy mieli szansę wykazać się zręcznością i wiedzą na temat zdrowego stylu życia. Z wielkim entuzjazmem uczniowie pokonywali także tor przeszkód w parach, mając związane wewnętrzne nogi szarfą. Przy gromkim śmiechu
próbowali (ze zawiązanymi oczami) jak najszybciej nakarmić się nawzajem kanapką z dżemem. Podczas zmagań dzieci musiały również
wykazać się spostrzegawczością i refleksem oraz znajomością przysłów o zdrowiu.

Uczestnicy turnieju z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w poszczególnych konkurencjach, wspaniale się przy tym bawiąc. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników, nagrodzenie wszystkich uczestników dyplomami i upominkami oraz wspólną fotografią. I tak:
I miejsce – zajęła SP Nr 33, II – SP Nr 25, III – SP Nr 34.
Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska
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Wiosna, wiosna, a już idzie lato
Minęła zima i większych zagrożeń nie przyniosła, a i wiosna też nie
była zła, może w sumie jest trochę za sucho, ale przyroda da sobie radę.
Jak dotąd przemknęły nam Święta Wielkanocne bez większych zakłóceń,
skończyły się „przestępcze” i niewiarygodnie głupie wypalania traw, a z tego,
co wiem z komunikatów, też nie było większych szkód i tragedii. Ale uważajmy, przejście wiosenno-letnie niesie ze sobą również wiele zagrożeń, jednak
i tak wiosna dla większości ludzi to najprzyjemniejszy okres w roku. Grzejące
promienie słońca i budząca się do życia przyroda pozytywnie wpływają na
samopoczucie, mocno nadszarpnięte po okresie zimy.
Niestety, dla alergików wiosna to okres wysypu wielu alergenów, przede wszystkim pyłków traw, krzewów i drzew. Przygotujmy się więc na wiosenną alergię, w ciągu marca, kwietnia i maja wiosenna alergia jest bardzo
uciążliwa i z roku na rok daje o sobie znać coraz większej liczbie ludzi, dlatego trzeba choć trochę poznać ten problem.
Alergeny w marcu: pierwsze alergeny mogą pojawiać się już w lutym,
jeżeli sprzyja temu pogoda, najczęściej jednak wiosenna alergia zaczyna się
w marcu, kiedy rozkwitają: olsza i leszczyna, które dla alergików są dużym
zagrożeniem, rozprzestrzeniają się również zarodniki pleśni, którym sprzyjają temperatura, duża wilgotność i brak opadów.
Alergeny w kwietniu: olsza i leszczyna w kwietniu nie mają już tak
silnego oddziaływania, chociaż ich pyłki jeszcze unoszą się w powietrzu.
W tym czasie aktywna robi się brzoza, której pyłki również są zagrożeniem
dla alergików (drzewo to pyli w godzinach popołudniowych). Stężenie zarodników pleśni jest w tym miesiącu równie silne jak w marcu.
Alergeny w maju: brzoza w maju staje się mniej aktywna, chociaż
w dalszym ciągu jej pyłki unoszą się w powietrzu. Inne rośliny pylące w tym
miesiącu to sosna, szczaw oraz pokrzywa, jednak ich pyłki nie są zbyt uciążliwe. W maju mocno pylą babka oraz wszelkiego rodzaju trawy. Z kolei zarodniki pleśni nie tylko dalej się utrzymują, ale stają się jeszcze bardziej aktywne
i uciążliwe.
Kiedy więc zakwitają pierwsze wiosenne rośliny pojawiają się i objawy uczulenia – katar sienny, kichanie, przekrwienie śluzówki nosa, suchy
kaszel, drapanie w gardle oraz bóle głowy. Często alergicy nie zdają sobie
sprawy z tego, że są uczuleni, a katar lub bóle głowy uznają za wczesnowiosenne przeziębienie. Jednak jeśli każdej wiosny pojawiają się podobne
objawy, należy przyjrzeć się problemowi bliżej i udać do lekarza.
Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży Polska, jest narażona na
występowanie wichur, czasem gwałtownych, zwłaszcza na przełomie wiosny
i lata. Zagrożeniem szczególnie niebezpiecznym, a ostatnio często występującym również i u nas na Warmii i Mazurach jest trąba powietrzna, czyli silny
wir przemieszczający się z ogromną prędkością – efekty: zniszczone budynki
mocnej konstrukcji, drzewa powyrywane z korzeniami, wywrócone i przenoszone samochody. Czas trwania tego zjawiska w danym miejscu wynosi od
kilku sekund do kilku minut, ale zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, jak i do
przetrwania mienia są bardzo niebezpieczne.
Te silne wiatry, wichury i trąby powietrzne połączone są najczęściej
z deszczem oraz burzami i są naturalnymi zjawiskami pogodowymi, występują z różną siłą na całym świecie i u nas również. Są zjawiskami, które szyb-
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ko się przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Latem łatwo zapominamy o zasadach, które mogą uchronić nas przed tymi zagrożeniami.
Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przygotowały zestaw porad, jak
zachować się w czasie deszczu, burzy, wichury lub trąby powietrznej i jak
zabezpieczyć swój dobytek, zanim dojdzie do nieszczęścia.
W domu, w pracy, ogólnie w pomieszczeniu bądź to mieszkalnym czy
służbowym: zapewnijmy sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne
radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie, np. latarkę, świeczki, a także
żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa. Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru, zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej
kondygnacji domu, np. do piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od
przeszklonych drzwi i okien.
Usuńmy zawczasu – z balkonów, tarasów, kiedy widać, że coś się
niedobrego szykuje w pogodzie lub usłyszymy komunikaty zapowiadające
takie kataklizmy – wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez
wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie. Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi
oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że
w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.
Nie wychodźmy i nie wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy
odwiedziny lub zakupy). Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki). Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych w czasie
burzy. I pamiętajmy, że chwilowe uspokojenie się nawałnicy i cisza – nie
oznaczają bezpieczeństwa.
Gdy jesteśmy w terenie, o ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do
najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę, wichurę czy huragan. Jeśli
nie ma takiej możliwości: nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia
pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy
jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe
konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy
zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy. Gdy pływamy na sprzęcie wodnym czy po prostu
w wodzie – wyjdźmy natychmiast z wody. Gdy jedziemy pojazdem: pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy i nie zatrzymujmy się
pod drzewami, często bowiem dochodzi do przygniecenia samochodu przez
powalone wiatrem konary i drzewa. Jeśli zaskoczy nas burza, wichura lub
inne niebezpieczeństwo pogodowe, a nie możemy wejść do bezpiecznego
budynku czy schronienia, pozostańmy w samochodzie. Gdy trzeba – wzywajmy pomocy: numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym bezpłatnym i można wybrać go nawet w telefonie nieposiadającym karty SIM. Pamiętajmy jednak, że numer ten służy wyłącznie do
powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,
nie należy dzwonić na numer 112 kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia i można dzwonić na konkretne telefony alarmowe odpowiednich służb. Cdn.
Słońca i radości, pogody ducha i bezpiecznego lata życzy
starszy inspektor obrony cywilnej 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 czerwca 2014 r. – pełni Ewa Lewczuk

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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Nie tylko górki i pola

szkoła, znajdujące się niegdyś w centrum wioski. Śladami w przestrzeni są także pozostałości dawnych traktów, które wiodły ze wsi
do sąsiednich osad. Było ich całkiem sporo. Dziś czasem trudno rozpoznać je w terenie, niemniej spore fragmenty przetrwały.
Wyznaczane są przez resztki szpalerów drzew, czasem kapliczki
i krzyże przydrożne. Mamy taki krzyż np. w rejonie skrzyżowania
ul. Witosa i Kubusia Puchatka. Kiedyś biegła w tym miejscu droga
z Jarot do Starego Olsztyna i Szczęsnego. Kto wie, jak dawno
temu powstała. Niektóre trakty używane były jeszcze przed podbojem krzyżackim. Pierwszymi mieszkańcami wsi zwanej Wolfshayn lub Jommendorf byli miejscowi, Prusowie.
– Wielu nam wydaje się, że najmłodsze osiedla Olsztyna – Nagórki i Pieczewo, poza wspomnianymi Jarotami, nie
posiadają własnej historii, gdyż tereny, na których powstały
stanowiły tylko górki i pola…
– Jest to oczywista nieprawda. Na terenach, na których powstały nasze osiedla ludzie mieszkali od niepamiętnych czasów.
Przypomnę tylko o odkryciu śladów osadnictwa na tzw. Zamkowej Górze, gdzie dziś buduje się Galerię Warmińską i podczas
prac, związanych z przedłużaniem al. Sikorskiego. Osady owe
były dużo starsze niż samo miasto Olsztyn. Kiedy w XIV w. szukano miejsca odpowiedniego do jego założenia, wysłannicy Kapituły Warmińskiej zatrzymali się w zameczku Bertingen. Wedle
badaczy znajdował się on w pobliżu dzisiejszych Jarot. Robert
Klimek uważa, że strażnica ta mogła być usytuowany na wzgórzu nad jez. Kielarskim. Powinniśmy nieco szerzej patrzeć na
tereny naszych osiedli. Sąsiadują one z tak wspaniałymi miej-

scami jak wymienione jezioro Kielarskie, jez. Skanda, Stary Olsztyn, Posorty, Ruś, Bartąg, Bartążek, Owczarnia, Las Winduga
i dawna leśniczówka Zazdrość. Wszystkie te nazwy przewijają
się na kartach naszej lokalnej historii.
– Jak zachęcić, szczególnie młodych, by zainteresowali się historią swego osiedla, miasta?
– Historia naszych osiedli to oczywiście nie tylko tak odległe
czasy. Lata kiedy zaczęto je budować, to także już historia. Mam
wrażenie, że gdzieś nam ona właśnie umyka. Warto urządzać
spotkania z osobami, które mogłyby podzielić się swą wiedzą
lub wspomnieniami. Warto poszukiwać też śladów przeszłości
w przestrzeni – w towarzystwie przewodnika lub na własną rękę,
porównując dawne i współczesne mapy. To może być naprawdę
fascynujące przeżycie. Pewne fragmenty dziejów są wciąż słabo
poznane. Obchodzimy np. w tym roku rocznicę wybuchu I wojny
światowej. Niewielu pewnie wie, że wydarzenia pierwszowojenne
rozgrywały się także tutaj. Podczas bitwy pod Gągławkami i Dorotowem w szkole na Jarotach kwaterował gen. Below (jego wojska odbiły z rąk rosyjskich Olsztyn), a w ostatnich dniach sierpnia 1914 r. na wschód od lasku na Pieczewie powstały silne linie
obronne. Miała rozbić się o nie nadciągająca z północy kawaleria
Rennenkampfa - i tak się rzeczywiście stało. Zapomniana historia naszych osiedli czeka wciąż na swych odkrywców.
– Dziękuję bardzo za ciekawe informacje i rozmowę.
Mam nadzieję, że wkrótce do tematu historii naszych miejsc
wrócimy.
Małgorzata Gieczewska

Szkoła Podstawowa Nr 33
im. Funduszu Narodów
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNICEF w Olsztynie
ma zaszczyt zaprosić na coroczny

Festyn Rodzinny pod hasłem

„Jestem Europejczykiem”
który odbędzie się 5 czerwca 2014 roku
w godzinach 17.00–19.00 na terenie Szkoły,
przy ul. Stramkowskiej 13 w Olsztynie.
Tegoroczny festyn poza wartościami rodzinnymi, będzie upamiętniał 10. rocznicę wejścia Polski do Unii
Europejskiej. W programie zaplanowano część artystyczną i towarzyszące jej stoiska tematyczne, sportowe i rekreacyjne, związane z krajami członkowskimi
UE. Podczas festynu wręczone zostaną również odznaczenia „Szeryfa Praw Dziecka” dla dorosłych najbardziej zaangażowanych w sprawy dzieci.

