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Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
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Zebranie tradycyjnie rozpoczęło się o godzinie 17.00 i tak
jak od wielu lat – w sali V Liceum Ogólnokształcącego. Zgodnie
z przepisami otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Iwulski. Zapoznał zebranych z Regulaminem
obrad, który od 14 dni był dostępny w siedzibie Spółdzielni wraz
z innymi materiałami. Po przyjęciu Regulaminu przez zgromadzonych członków, przewodniczący RN zarządził wybór członków Prezydium, tj. przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza
i asesora.
W rezultacie jawnego głosowania w skład Prezydium Walnego
Zgromadzenia weszły następujące osoby, obejmujące funkcje w podanej wyżej kolejności: Maria Szwejkowska, Roman Szostek, Jerzy
Krasowski i Barbara Grabowska.

Po wyborze Prezydium jego członkowie przejęli obowiązki dotychczas prowadzącego obrady. Maria Szwejkowska, jako przewodnicząca Prezydium, zapoznała zebranych z porządkiem obrad, który
od 21 dni widniał w gablotach wszystkich naszych klatek schodowych.

dokończenie na str. 3

Mizerne echo naszego majowego artykułu pt. „Czy w głowie
profesora może się zmieścić tyle, ile w głowie posła?”
W artykule wykorzystana została publikacja z „Rzeczpospolitej”, omawiająca wydatki biur poselskich. Treść tego artykułu posłużyła do
porównania wydatków innych posłów z wydatkami naszej Pani Poseł. W poprzednim artykule posługiwaliśmy się tylko określeniem „nasza Pani
Poseł”, ale bez podawania nazwiska. Liczyliśmy się więc, że część Czytelników nabierze wątpliwości, o którą Panią Poseł chodzi. I tu spotkał
nas zawód, bowiem nie znalazła się ani jedna osoba, która miałaby kłopot z rozszyfrowaniem, kogo artykuł dotyczy. To bardzo ciekawe, ponieważ wydźwięk artykułu nie był dla naszej Pani Poseł korzystny, ale to u nikogo nie wywołało zdziwienia. Ludzie po prostu swój rozum mają.
Wprawdzie była w tej sprawie jedna rozmowa telefoniczna, ale rozmówczyni miała do nas pretensje tylko o to, że artykuł był dla naszej
Pani Poseł niekorzystny, natomiast poprawnie skojarzyła to z właściwym nazwiskiem.
Można to skomentować w ten sposób, że oto mieliśmy w tym przypadku do czynienia z ubocznym, ale chyba niezamierzonym, efektem
nachalnego zabiegania o popularność za wszelką cenę. W okresie PRL-u znany był dowcip o tym, jak to ludzie zmęczeni natrętną propagandą bali się włączyć żelazka.
dr Roman Przedwojski
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„Osiedlisko Kultury” na Jarotach
W sobotę 10 maja br. po raz kolejny Miejski Ośrodek Kultury przy współpracy z Radą Osiedla „Jaroty” zorganizował wspaniałą
imprezę promującą Olsztyńskie Lato Artystyczne pod nazwą „Osiedlisko Kultury”. Zgromadzoną publiczność powitał dyrektor
MOK-u Marek Marcinkowski, a z ramienia Rady Osiedla „Jaroty” Jerzy Krasowski.

Przy zmiennej pogodzie mieszkańcy Jarot całymi rodzinami
bawili się wspaniale. Gry i zabawy były skierowane nie tylko do
najmłodszej grupy mieszkańców naszego osiedla, ale również i do
rodziców.
Szanownej publiczności podobały się występy naszych dzieci
z Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Art. School, Szkoły Yamaha,
młodych talentów (Michał Krawczyński – gitara i Natalia Mularonek –  
śpiew), Zespołu Banda Rudego oraz pokaz zumby. Występ zespołów na chwilę przerwał ulewny deszcz, ale to nie popsuło nastrojów
naszej wspaniałej publiczności. Imprezę uwieńczył występ zespołu
Paweł Ejzenberg & Showtime, a całość poprowadziła Paulina Wasilewska.

Dziękujemy sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli i przygotowali sporo fajnych niespodzianek, a wśród nich byli: Zakład Fryzjerski Capri, Figlolandia, Magdalena Dam – Zabawki upominki,
Olsztyńskie Centrum Bowlingu, Oriflame – Elżbieta Tymoszuk,
Ośrodek Szkolenia Kierowców D. Śmiarowski, Pracownia Jubilerska – Wiesław Jędrzejczyk, Galeria Wellness – Centrum Prawidłowego Odżywiania, Salon Kosmetyczny Guarana, Masarnia Klebark Mały, Gospodarstwo Agroturystyczne Spacjówka,
Hotel Manor, Stadnina Koni Janusza Kojrysa, SKOK Stefczyka,
Galeria Rękodzieła, Gietrzwałd – Joanna Małkowska.
Lucyna Jaczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,5 m², I piętro, ul. Boenigka, bez
pośredników. Tel. 605 370 263.
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 M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
2-pokojowe mieszkanie o pow. 38 m², ZBK Olsztyn, parter, osiedle Zatorze,
po remoncie – zamienię na mniejsze (kawalerkę). Tel. 793 975 997.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 36 m², I piętro, środkowe, spółdzielcze własnościowe, ul. Boenigka. Możliwa zamiana na mieszkanie ok. 60 m²
(3 pokoje), z dużym balkonem, piętro I-III, na osiedlu Jaroty, Generałów, Pieczewo. Tel. 532 742 860 po godz. 16.00. Sprzedaż lub zamiana bez pośredników.
M-3 o pow. 48,7 m², I piętro – zamienię na większe. Tel. 600 015 252.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², Jaroty, wysoki parter – zamienię na mniejsze, może być 38 m². Tel. 89 616 65 08.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 50 m², III piętro. Tel. 602 605 045.
Giżycko. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 46,9 m²  – dwie piwnice, garaż i działka rekreacyjna. Cena 163 tys. zł. Tel. 696 992 419.
Własnościowe M-5 o pow. 72,8 m², Nagórki, ul. Murzynowskiego – sprzedam lub zamienię na mniejsze o pow. ok. 38 m². Tel. 668 775 037.
Mieszkanie na Nagórkach o pow. 34 m² – 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój oraz duży balkon – zamienię na mieszkanie równorzędne lub większe z dopłatą. Tel. 533 141 065.
Sprzedam połowę domu w Świątkach (pow. użytkowa   100 m², posesja
ok. 14 arów) lub zamienię na minimum 2-pokojowe mieszkanie w Olsztynie,
najlepiej na osiedlu Pieczewo lub Jaroty. Tel. 512 358 065.
Spółdzielcze M-4 o pow. ok. 64 m², IV piętro, Jaroty – zamienię na M-3, wysoki parter lub I piętro, w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 89 677 99 59.
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Orłowicza, IV piętro – zamienię na 3-pokojowe
z dopłatą. Tel. 506 138 519.
Kupię mieszkanie do 48 m², na parterze, z dużym balkonen, na osiedlu Pieczewo. Tel. 662 753 512.

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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Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do wyboru trzech komisji z następującym składem osobowym:

Komisja mandatowo-skrutacyjna (od lewej): Katarzyna Gościcka, Mariola Witkowska, Antoni
Gierszewski, Krystyna Pułym, Anna Niszczak

Komisji wnioskowej (od lewej): Elżbieta Konopacka-Romanowska, Tomasz Radliński, Jarosław Prawdzik

Antoni Gierszewski, jako przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej, poinformował zebranych, iż na LI Walne Zgromadzenie
spośród 9.434 członków przybyło 200 osób oraz że spełnione zostały
wszystkie warunki do podejmowania ważnych uchwał.
Po rozpatrzeniu trzech wniosków członków odwołujących się od
decyzji Rady Nadzorczej o skreśleniu ich z listy członków, zebrani
podtrzymali stanowisko RN w odniesieniu do każdego z wnioskujących.
Kolejnym punktem programu było zapoznanie zebranych
ze sprawozdaniami RN oraz Zarządu z działalności Spółdzielni
w roku 2013. Obydwa sprawozdania zostały przez Walne Zgromadzenie przyjęte.
Wiceprezes Zarządu Jolanta Piechocka przedstawiła propozycję podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej w roku 2013. Wyniosła ona 3.189.924 zł, z czego proponowano przeznaczyć 78.405 zł
na sfinansowanie deficytu powstałego na działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej, a resztę, tj. 3.111.519 zł zwrócić członkom
poprzez częściowe pokrycie kosztów obciążających ich w zakresie
eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Podobnie jak w roku 2012,
drogą opisaną wyżej, do członków wróciło po ok. 350 zł w przeliczeniu na statystyczne mieszkanie (55 m²) zamieszkałe przez dwie
osoby.
W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący RN zapoznał zebranych z zakresem lustracji, jakiej Spółdzielnia poddana
była za okres od 1.01.2012 do 30.03.2013 r. oraz z listem polustracyjnym będącym wynikiem kontroli. Z uwagi na to, że Związek Rewi-

Komisji skrutacyjnej (od lewej): Kamila Cieślińska, Bogumiła Gadziała, Piotr Andrzejczuk,
Andrzej Szmitkowski, Bogdan Zdanowicz

zyjny nie stwierdził uchybień w prowadzonej działalności Spółdzielni,
nie przedstawiono więc żadnych wniosków.
Następnie zebrani zapoznani zostali z propozycjami dziewiętnastu zmian w Statucie. W większości przypadków zmiany te miały
albo charakter porządkowy, albo zmierzały do ograniczenia obciążeń
członków, np. przy zakupie kolejnego lokalu lub przy wstępowaniu
w prawa do lokalu po zmarłym współmałżonku. W § 8 Statutu skreślono fragment zdania, w którym figurował zapis o konieczności dostarczenia wnioskującemu członkowi przewidzianych prawem materiałów w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Było to naszym zdaniem
zbędne samoograniczenie ścisłymi ramami czasowymi, skoro nawet
ustawodawca tego nie sugerował.
W kolejnym punkcie programu przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia przedstawiła wniosek RN w sprawie nadania
19 osobom odznaki „Zasłużony Członek SM „Jaroty”, a 23 osobom
odznaki „Honorowy Członek SM „Jaroty”.
Pod koniec Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu za pracę
w roku 2013. Podstawą udzielenia absolutorium był uzasadniony
wniosek RN oraz wysoka ocena działalności Spółdzielni przedstawiona przez Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym, a także
pozytywna ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni, zawarta
w protokole badania bilansu przez biegłego rewidenta.
Wobec braku wniosków ze strony spółdzielców, o godzinie
21.00 przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Akcja Lato ‘2014

w Osiedlowym Domu Kultury SM „Jaroty”
w godz. 8.00 – 15.30
I turnus 30.06.–11. 07. 2014 r.
II turnus 14–25. 07. 2014 r.
III turnus 28.07. – 8. 08. 2014 r.
IV turnus 11–22. 08. 2014 r.
dla dzieci członków SM „Jaroty”, wiek uczestników 7–12 lat
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Informacje w Klubach: „Na Górce” tel. 89 543 55 99, „Akant” tel. 89 541 58 40
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„Moje osiedle przyszłości”
Z okazji XXXV-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” Klub Kultury „Na Górce” wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” zorganizował konkurs plastyczny pn. „Moje osiedle przyszłości” dla dzieci kl. I– III szkół podstawowych z naszych osiedli. Wpłynęło 90 prac
konkursowych wykonanych w technice: plakatówka. 9 maja br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą nagrodzonych prac.

Komisja konkursowa w składzie: Mirosława Smerek-Bielecka, artysta-plastyk – przewodnicząca komisji, Krystyna Licznerska, kierownik ODK
SM „Jaroty”, Jolanta Białek, plastyk – członek komisji, przyznała następujące nagrody:
W kategorii dzieci kl. I: I miejsce – DOMINIKA CAŁKA SP 34,
kl. I, II – MAGDALENA ANDRULANIS SP 34, kl. IC, opiekun Anna Końpa,
III – MARTA JESIONOWSKA SP 25, kl. IE, opiekun Beata Bielska, IV – ZOFIA PAWULSKA SP 30, kl. IF. Wyróżnienia: SAMANTA ZYGMUNT SP 25,
kl. IC, opiekun Małgorzata Pszczółkowska, MAJA CZARNOTA SP 30, kl. IE,
opiekun Iwona Hapunik, FILIP KOPER SP 30, kl. IE, opiekun Iwona Hapunik.
W kategorii dzieci kl. II: I miejsce – MILENA POŁUCHA SP 32,
kl. IIC, opiekun Beata Ursel, II – KACPER RYCHLICA SP 34, kl. IIB, opiekun
Urszula Wawrzusiszyn, III – ZOFIA PAŁASZ SP 34, kl. IIB, IV – PATRYCJA

Wakacje w bibliotece
Niebawem rozpoczną się upragnione wakacje. To czas, aby każdy
z nas mógł odpocząć od codziennych obowiązków, zwiedzić nieznane
miejsca, zażyć trochę ruchu... Jednak nie zapominajmy, że wakacje to
również świetny moment na rozwijanie nowych umiejętności dziecka.
Wystarczy mieć ciekawy pomysł, który nie musi wymagać od nas wielkiego wysiłku fizycznego i finansowego.
Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Sikiryckiego 9), podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowała specjalną ofertę kulturalno-edukacyjną dla dzieci. Serdecznie zapraszamy w okresie wakacyjnym
dzieci i młodzież do spędzania czasu wolnego w naszej bibliotece.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Szczegółowy harmonogram zajęć wakacyjnych znajduje się na
naszym blogu (www.biblioteka13.blogspot.com) oraz na naszym profilu na Facebooku (Miejska Biblioteka Publiczna nr 13 w Olsztynie).
Aleksandra Dobies

SIEJAK SP 25, kl. IIC, opiekun Anna Paszkowska. Wyróżnienia: ZUZANNA
MAJEWSKA SP 34, kl. IIB, opiekun Urszula Wawrzusiszyn, OKSANA PRZEPIÓRA SP 33, kl. IIB, opiekunki Halina Zielińska i Magdalena Kurowska,
MARTA CZAJKA SP 34, kl. IIB, opiekun Urszula Wawrzusiszyn.
W kategorii dzieci kl. III: I miejsce – MATEUSZ ŁAJEWSKI SP 33,
kl. IIIC, opiekun Małgorzata Neugebauer, II – JOWITA NAJMOWICZ SP 33,
kl. IIID, opiekunki Halina Zielińska i Magdalena Kurowska. Wyróżnienia:
BARTEK BURZACKI SP 33, kl. IIIB, opiekunki: Dorota Tyburska, Daniela
Kopko i Monika Sztorc, AGATA JAŻDŻYK SP 33, kl. IIIC, opiekun Małgorzata Neugebauer, HUBERT SZAŁKOWSKI Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny Nr 101, kl. III waniliowa, opiekun Marta Wasilewska-Frągnowska,
ALEKSANDRA KOT SP 33, kl. IIIA, opiekunki: Halina Zielińska i Magdalena
Kurowska, IGOR SOBCZAK SP 30, kl. IIIF.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Festyn Rodzinny na Nagórkach
Muzyka na żywo, zjeżdżalnie dla dzieci, pokazy ratownictwa, koncert zespołu „Skaner”, to tylko część atrakcji, jakie czekały
na mieszkańców osiedla Nagórki podczas festynu zorganizowanego przez spółdzielczą Radę Osiedla ,,Nagórki” w dniu 17 maja
2014 roku, połączonego z obchodami 35-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty”.

Festyn rozpoczął się od przywitania zaproszonych gości przez
przewodniczącego spółdzielczej Rady Osiedla „Nagórki” – Romana Szostka. Gościem honorowym był Prezydent Miasta Olsztyna
Piotr Grzymowicz, który w ciepłych słowach podkreślił doniosłość
jubileuszu XXXV-lecia Spółdzielni w dziejach olsztyńskiej spółdzielczości. Następnie przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Iwulski wspominał historię rozkwitu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”. Po części oficjalnej rozpoczęło się wielkie świętowanie.
Na scenie udostępnionej przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie swój program zaprezentował Osiedlowy Dom Kultury „Na
Górce”, kierowany przez Krystynę Licznerską. Odbyły się pokazy tańców towarzyskich i nowoczesnych, zaprezentowane między
innymi przez dzieci z Przedszkola Nr 32, konkursy zręcznościowe oraz wiedzy o osiedlu Nagórki i Spółdzielni „Jaroty”. Wszyscy
uczestnicy zabaw i konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody.
Ciekawym elementem festynu był przegląd muzyczno-taneczny przygotowany i przeprowadzony przez Miejski Ośrodek
Kultury, w którym uczestniczyli młodzi mieszkańcy Olsztyna. Natomiast w przejściu podziemnym pod ulicą Wańkowicza zaprezentowana została wystawa fotografii, m.in. archiwalnych zdjęć, budowy
pierwszych bloków mieszkalnych na Nagórkach. Przez cały czas
trwania festynu do dyspozycji uczestników były pojazdy ochotniczej Straży Pożarnej z Gutkowa (obchodzącej w tym roku 110-lecie
istnienia), Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Straży Miejskiej oraz Policji. Zainteresowani mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej. Oczywiście
nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. Na placu przy
Spółdzielni na milusińskich czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie.
Uzupełnieniem atrakcji były pokazy rękodzieła, gry i zabawy dla
dzieci, pomiar ciśnienia i tkanki tłuszczowej. Tak jak na każdym
dobrze zorganizowanym festynie nie mogło zabraknąć smacznego
poczęstunku – wyśmienitej pizzy, wybornego ciasta oraz gorącej
grochówki. Na zakończenie festynu wystąpił znany zespół disco
polo SKANER!
Społeczna praca członków Rady Osiedla „Nagórki”, wsparta hojnością sponsorów, przyczyniła się do organizacji wielkiego
wydarzenia, jakim był festyn dla mieszkańców osiedla. Serdecznie dziękujemy sponsorom, wśród których byli: Face Club VIP,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „Społem”, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej, Catering-Mamma Mia, „Komplex” – Handel Usługi,
„Awaks” – Handel Usługi, Cukiernia „Śnieżka”, Zakład Usług

Bankietowych „Victoria” – Teresa Biała, Bank Ochrony Środowiska, Centrum Zabezpieczeń Vit-Czar s.c.
Specjalne podziękowania składamy: Komendzie Miejskiej
Policji w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie, Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gutkowie, Radiu Plus Olsztyn oraz dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Kultury Markowi Marcinkowskiemu za włączenie się we
współorganizację festynu oraz wszystkim, którzy poświęcili swój
czas i wiele zaangażowania w przeprowadzenie tak świetnej imprezy.
Roman Szostek
Przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”
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Samochodowy Rajd Rodzinny
17 maja 2014 r. Rada Osiedla „Jaroty” zorganizowała w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny XVI Samochodowy Rajd
Rodzinny. Na starcie stanęły 24 załogi: kierowca, pilot oraz dzieci wytypowane przez szkolnych pedagogów ze szkół podstawowych
osiedla Jaroty: SP Nr 30, SP Nr 32 i SP Nr 34; ponadto dwa samochody należące do organizatorów.

O godzinie 9.00 nastąpił wyjazd samochodów spod SP Nr 30.
Kolumna była bardzo sprawnie pilotowana przez funkcjonariuszy
policji. Trasa rajdu przebiegała od Olsztyna do Gietrzwałdu. Ksiądz
kanonik Romuald Zapadka – proboszcz parafii pw. bł. Franciszki
Siedliskiej, przywitał wszystkich uczestników w Sanktuarium Matki
Bożej Gietrzwałdzkiej, przedstawił zebranym niezwykłą historię objawień Matki Bożej i poprowadził wszystkich do cudownego źródełka,
po czym drogą krzyżową wróciliśmy do samochodów.
Następnie pojechaliśmy przez Kudypy do Gronit. Tam powitano nas chlebem, kwiatami i piosenką warmińską z instrumentami.
Specjalny program ekologiczno-historyczny przygotowała Rita Kostka z Hubertówki – Leśniczówki. Na kudypskiej polanie było ognisko,
pieczenie kiełbasek oraz smaczna herbatka ziołowa „Kudypianka”.
Piękne stroje warmińskie dla dziewczynek i chłopców, a także scenki
historyczne „Jagiełło i Rycerze” oraz „Turniej rycerski” na długo pozostaną w naszej pamięci. Była to piękna lekcja historii naszej ziemi
warmińskiej, połączona z edukacją ekologiczną.
W drogę powrotną ruszyliśmy przez osiedle Dajtki do Olsztyna,
do Szkoły Podstawowej Nr 30, gdzie po kilku rozgrywkach sportowych
uczestnicy otrzymali lody, oczekując na ogłoszenie wyników w trzech
konkursach, m.in. wiedzy z zakresu historii Spółdzielni Mieszkaniowej

„Jaroty” (bo to przecież 35 lat jej istnienia), a także ze znajomości
przepisów ruchu drogowego. Około godziny 15.00 jury podało wyniki
zmagań rajdowych:
KLASYFIKACJA
I miejsce zajęła załoga nr 2 w składzie: Władysław Bystry
(kierowca), Jolanta Pelawska (pilot), Zuzanna Bystra, Kinga Wojewódzka (dzieci); II miejsce: załoga nr 1 w składzie: Paweł Bojarski (kierowca), Klaudia Bojarska (pilot), Jagoda Bojarska, Wiktor
Bojarski (dzieci); III miejsce: załoga nr 9 w składzie: Katarzyna Konieczna (kierowca), Wojciech Kopliński (pilot), Mateusz Frelik, Jan
Surus, Anna Surus (dzieci).
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody
(bony na zakupy w „EMPiK-u”). Organizatorzy zapewnili również pokazy ratowników medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Impreza rekreacyjno-sportowa przebiegała w miłej, przyjaznej
atmosferze. Organizatorzy dziękują serdecznie sponsorom, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oraz Chłodni OLSZTYN, a także Komendzie Miejskiej Policji. Szczególne podziękowania za wytrwałość
i dobre serce organizatorzy składają na ręce ks. kanonika Romualda
Zapadki, który współpracuje z nami przy organizacji Rajdów Rodzinnych już 16 lat. Do zobaczenia za rok!
Barbara Kozińska

Uśmiech dziecka
W sobotę 31 maja 2014 r. w przededniu obchodów Dnia Dziecka spółdzielcza Rada Osiedla „Nagórki” i samorządowa Rada
Osiedla „Nagórki” wraz z Klubem „Na Górce” zorganizowały wyjątkowe popołudnie dla najmłodszych mieszkańców osiedla.

Na licznie zgromadzone dzieci czekały nie lada atrakcje: „dmuchańce”, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami i… „Królewna Śnieżka”. Dwie bajkowe postaci prowadziły animacje i konkursy, w których udział brały całe rodziny. Dodatkową atrakcją były dwa przedstawienia
przygotowane przez młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena i Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, które przybliżyły twórczość Juliana Tuwima. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej
z Gutkowa, którzy zaprezentowali i udostępnili dzieciom wóz bojowy, by te choć przez chwilę mogły wczuć się w rolę strażaków. Nadmienić
należy, że wszyscy uczestnicy pikniku otrzymali słodycze oraz lody.
Specjalne podziękowania kierujemy do Miejskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie sceny wraz z nagłośnieniem, Chłodni Olsztyn Spółka
z o.o., która ufundowała lody oraz strażakom z Gutkowa, którzy kolejny raz uświetnili swoją obecnością festyn organizowany na naszym osiedlu.
Hanna Szostek
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Bezpiecznego lata, zwłaszcza nad wodą
Przed nami lato i oby po kaprysach zimy i wiosny było piękne, „unormowane” i bezpieczne. Letnie miesiące są okresem urlopów i zwiększonej
aktywności, nas dorosłych, a przede wszystkim dzieci, które prawie całe dni
przebywają na świeżym powietrzu. Aby zapewnić dziecku bezpieczną zabawę,
trzeba zachować środki ostrożności. Lato sprawia, że mamy więcej okazji do
wypoczynku, ale i do wypadków, zatruć czy chorób zakaźnych. Wypoczynek
często jest kojarzony z pobytem nad wodą, ale woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności
ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów. Oto kilka zasad bezpiecznego postępowania nad wodami: najlepsze do pływania i kąpieli są miejsca
odpowiednio zorganizowane i oznakowane – kąpieliska strzeżone przez służby ratowników. Uwaga! Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych,
a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach,
przy zaporach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach
przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach
o silnym zanieczyszczeniu i wirach. Zapoznajmy się i przestrzegajmy zasad
regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujemy, zawsze stosujmy się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.
Woda, wodą, ale nie lekceważmy też zagrożenia promieniowaniem słonecznym i pamiętajmy, że jest ono najgroźniejsze dla dzieci, zatem powinniśmy stosować odpowiednie kremy przeznaczone dla dzieci z bardzo wysokim
filtrem UV+30. Zaleca się smarować ciało dziecka na kilkanaście minut przed
wyjściem na słońce, nie zapominając, aby dziecko miało nakrycie głowy (osłaniające głowę i czoło). Dzieci nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie słońca, a w godzinach 11.00 – 15.00 nie pozwalajmy dziecku w ogóle przebywać bezpośrednio na słońcu, gdyż wtedy promieniowanie jest najsilniejsze.
Pamiętajmy też, że niektóre leki mogą zwiększać wrażliwość na słońce – jeśli
dziecko jest leczone, zasięgnijmy porady u lekarza lub farmaceuty. Ważne jest
właściwe ubieranie dziecka: lekko i przewiewnie, najlepiej w ubrania w jasnych
kolorach. Istotną sprawą jest również to, aby dziecko piło bardzo dużo wody.
Raczej nie powinno pić soków, coli itp. słodkich, a modnych specyfików, bo
po takim napoju dziecku szybciej będzie chciało się ponownie pić – najlepsza
jest naturalna niegazowana woda. W zasadzie nie tylko dla dzieci, ale i nam
dorosłym, a zwłaszcza ludziom w podeszłym wieku te same zasady powinny
przyświecać w letnie słoneczne dni na spacerach, przy pracy czy podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o dorosłych ważne są też okulary
przeciwsłoneczne z UV, które chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem
– dobrze jeśli noszą je i dzieci, choć często nie chcą, bo przeszkadzają im
w czasie zabawy.
Podczas zabaw na powietrzu dzieci spalają dużo energii, którą należy
uzupełniać częstymi lekkimi posiłkami (np. jogurt, owoce czy mała kanapka).
Jeżeli jesteśmy nad morzem, jeziorem, basenem czy rzeką nie pozwólmy, aby
dziecko pozostawało bez opieki – wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do
tragedii. Również nigdy nie zostawiajmy dziecka samego w samochodzie – nawet na krótko, robiąc w tym czasie np. drobne zakupy, bo samochód bardzo
szybko się nagrzewa i może dojść u dziecka do przegrzania lub udaru cieplnego.
Ważny apel do nas wszystkich! W okresie letnim bardzo istotne jest przestrzeganie higieny zarówno osobistej, jak i w kwestii jedzenia owoców, kupowanych na straganach posiłków czy przekąsek. Mycie rąk, owoców, jak również
ostrożne i rozsądne korzystanie z toalet i łazienek publicznych czy też ulicznej
gastronomii może nas ustrzec od wielu zatruć pokarmowych.

DYŻURY

Lato, urlopy i wycieczki, często jazda czy to samochodem, czy też autokarem itp., więc aby uniknąć choroby lokomocyjnej w autobusie i pociągu lepiej
siadać przodem do kierunku jazdy, na statku – pośrodku, a w samolocie przy
prawym skrzydle. Warto wiedzieć, że oprócz odpowiednich leków często pomaga ssanie kwaśnego cukierka lub żucie gumy.
Rozbawieni i rozleniwieni letnią kanikułą często zapuszczamy się na wycieczki w tzw. dzikie tereny. I tu uwaga – lepiej zostawić w spokoju napotkane
dzikie zwierzęta, a nawet nieznane obce psy czy przymilające się koty, gdyż
mogą być agresywne, a nawet wściekłe. W Polsce tylko żmija zygzakowata
jest jadowita, choć niebezpieczne są również szerszenie, a w przypadku osób
uczulonych na jad – nawet pojedyncze użądlenia pszczół czy os. Latem bywamy też w cieplejszych krajach, gdzie czyha na nas więcej zagrożeń: węże, wije,
pająki, parzące meduzy, rurkopławy, jadowite ślimaki morskie, ryby itp. Sporą
uciążliwością w czasie lata są różne owady: muchy i meszki, komary itp. Starajmy się zabezpieczyć przed ukąszeniami, miejmy ze sobą specjalne środki
odstraszające i na ukąszenia, a jest ich teraz wiele. Uważajmy – nie należy
rozpylać środka na owady bezpośrednio na twarz dziecka, lepiej spryskajmy
swoją dłoń środkiem i natrzyjmy twarz dziecka, tak będzie bezpieczniej. Przed
komarami, muchami, meszkami i kleszczami dodatkowo zabezpieczy nas ubiór
– długie rękawy i nogawki oraz czapka.
Większość z nas zna pospolite zatrucia pokarmowe turystów, kończące się często wymiotami czy biegunką – przewidujmy, raczej nie korzystajmy
z oferty ulicznych handlarzy i podejrzanych jadłodajni, bywa bowiem, że nawet
lód w drinkach przygotowany ze zwykłej kranówy czy innej brudnej wody może
być zdradliwy.
Lepiej pić wodę i napoje chłodzące znanych wytwórni z butelek, które
sami otworzyliśmy (stara kelnerska sztuczka to podawanie wody z kranu w otwartej butelce po wodzie mineralnej). Z doświadczenia powiem, że w tropikach
nawet zęby lepiej myć wodą butelkowaną. Kiedy już mowa o tropikach, pamiętajmy, że wielu chorobom można zapobiec dzięki wcześniejszemu zaszczepieniu się, w tym szczególnie przeciwko żółtej febrze oraz występujących także
u nas wirusowych zapaleń wątroby typu A i B i wielu innych zalecanych przez
SANEPID. Dodam, że w przypadku niektórych krajów szczepienia są obowiązkowe – dwa miesiące (a często i wcześniej) przed wyjazdem powinniśmy się
zgłosić do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie możemy je
przyjąć.
Specjalne porady dla osób starszych bądź cierpiących na cukrzycę, nadciśnienie czy inne choroby przewlekłe – powinny one skonsultować swoje plany
wakacyjne z lekarzem i zabrać odpowiedni zapas leków, właściwe ubranie, które powinno być odpowiednio dopasowane i zapewniać ochronę przed słońcem.
Przecież choćby niewygodne buty mogą być przyczyną otarć, które w klimacie
tropikalnym łatwo prowadzą do poważniejszych zakażeń. Żyjemy w zintegrowanej Europie, prosty i łatwy jest obecnie dostęp do wyjazdów w rozmaite zakątki
świata, ale musimy bacznie przyglądać się temu, co, gdzie się dzieje i jakie ma
tendencje. Nie narażajmy się na niebezpieczeństwa wyjeżdżając do rejonów
objętych konfliktami, nawet jeśli są one lokalne, a oficjalne komunikaty uspokajają potencjalnych turystów. Sprawdzajmy wiarygodność firm przewozowych
i biur podróży. I co bardzo ważne – przed wyborem miejsca, do którego się
wybieramy, zapoznajmy się z jego historią, kulturą i zwyczajami, ba geografią
i występującymi zagrożeniami. Przewidujmy i bezpiecznie wypoczywajmy. Cdn.
Starszy 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: 21 lipca 2014 r.

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes ds.
technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00 w biurze
Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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VII Festyn Rodzinny w Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie

„Rodzina źródłem radości”

Od kilku lat w naszej szkole odbywa się festyn, na który przybywają całe rodziny z Pieczewa oraz okolicznych osiedli, a także
wielu zaproszonych gości. Czeka ich tu, jak zwykle, mnóstwo atrakcji.
Tegoroczna impreza odbyła się w upalne, sobotnie południe
– 24 maja 2014 r. Wszystkich zebranych gości i uczestników festynu „Rodzina źródłem radości”, zorganizowanego przy współudziale Rady Osiedla „Pieczewo” i Miejskiego Ośrodka Kultury, powitała
w imieniu szkolnej społeczności dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera Jadwiga Kaczmarczyk. Jak podkreśliła Dyrektor
szkoły: „Nadrzędnym celem tegorocznego festynu jest pokazanie
prawdziwego obrazu silnej i aktywnej rodziny, w której można znaleźć wsparcie w każdej potrzebie. Pragniemy, aby nasze przedsięwzięcie służyło zacieśnianiu więzi emocjonalnych między rodzicami
a dziećmi, propagowaniu zdrowego stylu życia oraz integracji środowiska lokalnego”.
Zgromadzoną społeczność powitał również Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który uświetnił swoją osobą festyn. Życzenia
i pozdrowienia przekazał zebranym proboszcz parafii Matki Boskiej
Fatimskiej, ksiądz prałat Marian Matuszek.

Festyn to kolejna impreza z cyklu „Osiedlisko Kultury”, promująca tegoroczne Olsztyńskie Lato Artystyczne, połączona z obchodami XXXV-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
Tego dnia również wspólnie świętowaliśmy DZIEŃ RODZINY. Obchodziliśmy go w szczególny sposób, chcąc podarować dziadkom,
mamom, tatom i ich pociechom coś niezwykłego: radość, uśmiech
oraz niezapomniane wrażenia ze wspólnej zabawy. Dlatego też nasz
program artystyczny był przeplatany czynną rekreacją, konkursami,
zawodami i zabawami, do udziału w których zachęcaliśmy najmłodszych, młodzież, dorosłych, słowem – każdego.
Pogoda sprzyjała realizacji zaplanowanych celów i atrakcji.
Duże zainteresowanie wzbudziły: występy zespołów („Maryjne Słowiki”, „Bolo”, „3nastka” oraz Osiedlowego Domu Kultry SM „Jaroty”),
pokaz sztuk magicznych, zajęcia zumby, spinning i trening obwodowy. Zwolennicy ruchu na świeżym powietrzu brali czynny udział
w różnorodnych zabawach sprawnościowych: żonglerce tenisowej,
przeciąganiu liny, rzutach do kosza oraz podkową, hula-hop i innych.
Amatorzy sportów drużynowych chętnie rywalizowali w turniejach:
piłki nożnej dzikich drużyn, piłki siatkowej. Dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowano także szermierkę, dmuchaną zjeżdżalnię i pole do gry w piłkarzyki. Dzięki wsparciu oficera rowerowego, Mirosława Arczaka, przeprowadzono szkolne eliminacje do Ligi
Rowerowej. Swoje możliwości można było sprawdzić mierząc wartość siły i głosu. Dla licznej grupy najmłodszych uczestników festynu
udostępniono stoiska: tworzenia biżuterii, twister, malowania na kartonie lub sztalugach, gier i zabaw zręcznościowych.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyli widzom aktorzy Teatru
Światło i Cień wraz z opiekunem Krzysztofem Legowiczem prezentując spektakl „Pamiętniki Adama i Ewy” (na podstawie tekstów
Marka Twaina).

Przedstawiciele Medycznej Szkoły Zawodowej Promedica prowadzili pokazy resuscytacji i zapraszali do mierzenia ciśnienia oraz poziomu cukru. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informowali o programie „Bezpieczne wakacje”, uzależnieniach,
właściwym odżywianiu, badali tlenek węgla w wydychanym powietrzu.
Zaciekawienie dziewcząt wzbudził pokaz makijażu i fryzur
w wykonaniu uczniów szkoły dla dorosłych Cosinus. W holu budynku szkoły przygotowano rozmaite wystawy: fotografii, „Moja mama”,
„10 lat w Unii Europejskiej”, prezentacje popularnonaukowe oraz
projekty: „Współpraca z zagranicą”, „Trzymaj formę”, „Zielona Flaga”, tym samym uczestnicy festynu mogli podziwiać zdolności artystyczne, kreatywność i zaangażowanie młodzieży szkolnej.
Po wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły, zjadając przysmaki (sałatki, krokiety, bigos, paszteciki, hot-dogi, pierożki) przygotowane przez Panie kucharki lub oferowaną na specjalnie
przygotowanym stoisku „zdrową żywność”. Szkolny Klub Wolontariatu zapraszał do udziału w kiermaszu ciast.
Przeżycie niepowtarzalnych chwil w rodzinnej atmosferze i na
wspólnej zabawie nie byłoby możliwe, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie festynu oraz licznym sponsorom: Gminie Olsztyn, Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń, Radzie Rodziców, UKS „Hajduczek”, firmom: „Tymbark”,
„Cymes”, „Fitness Club Sylwetka”, cukierni „Tulipan”, „PiastPoL
WARMIA”, „m2Events” – którzy urozmaicili program imprezy lub
ufundowali nagrody rzeczowe dla zwycięzców w każdej konkurencji.
Patronat medialny nad imprezą objęły: Radio Olsztyn, Telewizja Polska Olsztyn, Gazeta Olsztyńska i olsztyn24.
Izabela Kraszewska-Szmidt

