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Akademia kończąca obchody Jubileuszu 35-lecia powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
(28 listopada 2014 r.)
W marcowym numerze „Jarot” przedstawiony został harmonogram piętnastu imprez organizowanych w roku 35. Jubileuszu
utworzenia naszej Spółdzielni. Wszystkie imprezy już się odbyły, trzynaście z nich miało charakter otwarty, a w obecnym numerze
przedstawić chcemy sprawozdanie z akademii kończącej obchody rocznicowe.
Akademię tradycyjnie zorganizowaliśmy w murach V LO, rozpoczynając ją Hymnem Warmińskim odegranym na trąbce według melodii utworu Feliksa Nowowiejskiego „O Warmio moja miła”. Po przywitaniu zaproszonych gości, wśród których byli Prezydent Olsztyna
dr inż. Piotr Grzymowicz, dr Jerzy Jankowski – prezes Zarządu
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie, ks. kanonik Zdzisław Milewicz – dziekan
dekanatu Olsztyn-Jaroty, reprezentujący Arcybiskupa Warmińskiego dra Wojciecha Ziembę, proboszczowie trzech sąsiednich parafii, dyrektorzy banków, szkół, przedszkoli, spółek komunalnych,
dyrektorzy firm budowlanych oraz prezesi czterech olsztyńskich
spółdzielni mieszkaniowych, pozdrowieni zostali działacze samorządu spółdzielczego naszej Spółdzielni, a także byli i obecni jej pracownicy, w tym były prezes SM „Jaroty” Pan Witold Kindler.
Uroczystość ta stała się okazją do podziękowania członkom
Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu, wśród których
byli: Krystyna Pułym, Jadwiga Gazda, Józef Gruszewski, Teresa Kojło-Wąsowska, Henryk Maniakowski, Olga Łozowska,

Jerzy Krasowski, Halina Mikulska, Roman Szostek, którym
wręczone zostały albumy.
Tak jak z okazji poprzednich jubileuszy, tak i tym razem Pani
Irena Telesz-Burczyk, aktorka filmowa i teatralna, recytowała
wiersz pt. „Słowo o Jarotach” Andrzeja Taborskiego, naszego
mieszkańca. Wiersz ten zawierając wiele uniwersalnych wartości,
ciągle budzi u słuchaczy żywe zainteresowanie.
Działacze samorządowi naszej Spółdzielni, których staż pracy w tych organach przekroczył okres 10 lat, zostali odznaczeni
odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, nadanych
uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie: Teresa Antczak, Ryszard Cichowicz, Jerzy Czaplejewicz, Franciszek Drutel, Elżbieta Konopacka-Romanowska, Hanna Szostek, Barbara Kozińska, Tomasz Wysocki-Borejszo, Andrzej
Górski, Maria Obolewicz, Zofia Wojciechowska-Marcinkiewicz,
Kazimierz Kowalkowski, Roman Szostek, Maria Koziarska
i Andrzej Dziuba. Wręczenia odznak dokonali dr Jerzy Jankowski
oraz Krzysztof Iwulski.
ciąg dalszy na str. 2

Na Wigilię
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył – zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare – zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.

o. Franciszek Czarnowski

Niech świąteczny czas Bożego Narodzenia wprowadzi do Państwa życia spokój,
harmonię i radość, w Państwa domu niech zagości prawdziwie rodzinna atmosfera
pełna ciepła i miłości, a w nadchodzącym Nowym Roku życzymy prywatnego i zawodowego spełnienia.
dr Roman Przedwojski – prezes Zarządu SM „Jaroty”
Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady Nadzorczej
oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych Nagórek, Jarot i Pieczewa
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Akademia kończąca obchody Jubileuszu 35-lecia powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
Następnie Prezes Spółdzielni, w bardzo skróconej formie, nawiązał do węzłowych wydarzeń w międzynarodowym ruchu
spółdzielczym oraz przedstawił wiele wykresów ilustrujących rozwój naszej Spółdzielni.
Rys. 1. Wzrost liczby eksploatowanych mieszkań w SM „JAROTY” w latach 1979–2014
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Rysunek 1 obrazuje przyrost liczby
mieszkań na przestrzeni całej działalności inwestycyjnej. Zauważyć można,
że w latach 1979–1989 średnio w roku
oddawano do użytku prawie po 800
mieszkań. Następnie tempo inwestycji
gwałtownie słabło z uwagi na wycofywanie się Państwa z dofinansowywania
budownictwa mieszkaniowego tak, że
w ostatnich 20 latach oddawaliśmy zaledwie po 95 mieszkań rocznie. Wartość
ta odzwierciedlała możliwości finansowe przyszłych mieszkańców, którzy
uzyskując spółdzielcze własnościowe
prawo do mieszkania musieli w całości
pokryć koszty budowy.
Warto zwrócić uwagę na wyraźny
wzrost liczby mieszkań w roku 2002.
Spowodowane to zostało głównie zakupem części zasobów mieszkaniowych
upadłej SM „Sami Swoi”, a w latach
2003 i 2004 zakupem pozostałej części zasobów tej spółdzielni oraz upadłej
SM „Współpraca”, pomimo że właśnie
w tych latach nasza Spółdzielnia w ogóle nie budowała (rys. 2).
Na przykładzie naszej Spółdzielni
zauważyć można także ogólnopolskie
zjawisko, polegające na tym, iż wraz ze
wzrostem liczby mieszkań maleje liczba
mieszkańców (rys. 3). Wynika to głównie z faktu poprawy warunków mieszkaniowych oraz zmiany modelu rodziny.
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Rys. 2. Powierzchnia wybudowanych mieszkań w m2 w SM „Jaroty” w latach 1995–2014

Rys. 3. Liczba osób na 1 mieszkanie w SM „Jaroty” w latach 1995–2014
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Rys. 4. Zmiana wielkości budowanych mieszkań w SM „Jaroty” w latach 1995–2013

Rys. 5. Liczba malowanych klatek schodowych w SM „Jaroty” w latach 1990–2014

Rys. 6. Powierzchnia remontowanych pokryć dachowych
w SM „Jaroty”

Rys. 7. Powierzchnia docieplanych ścian szczytowych
w SM „Jaroty”
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W ciągu ostatniego dwudziestolecia zachodziły także
zmiany co do preferowanej wielkości mieszkania. Otóż w latach
2001 – 2010 poszukiwano mieszkań najmniejszych (do 40 m² powierzchni), natomiast od roku 2011
wzrasta zainteresowanie mieszkaniami większymi (50 – 79 m²
powierzchni). Na przestrzeni tych
lat, jako cecha dominująca, ujawnił
się stały wzrost zainteresowania
mieszkaniami średniej wielkości
(40 – 49 m² powierzchni) (rys. 4).
Lata 1995 – 2011 to w rozwoju
naszej Spółdzielni okres intensywnych prac remontowych, a następnie także termomodernizacyjnych
(rys. 5, 6, 7, 8). Sposób uatrakcyjnienia elewacji m.in. poprzez dobór kolorystyki został dostrzeżony
w ogólnopolskim konkursie architektonicznym przyznając nam tytuł
„Modernizacja Roku 2003” i dając
pierwsze miejsce w kategorii „Termorenowacje” (rys. 9).
Remonty i inwestycje to dwa
główne filary naszej działalności,
ale z oczywistych względów nie
jedyne, bowiem stałym i to bardzo
ważnym filarem jest zarządzanie
tak dużymi zasobami. W tej sprawie stale doskonalimy nasze przygotowanie. Jedną z metod było
uzyskanie przez naszych pracowników aż sześciu licencji zarząd-

Rys. 8. Liczba docieplanych mieszkań w latach 2002–2011
w zasobach SM „JAROTY”

ców nieruchomościami, a ostatnio otrzymaliśmy certyfikat dla
Systemu Zarządzania według EN ISO 9001:2008 w zakresie
zarządzania i administrowania nieruchomościami (rys. 10).
Przy okazji chcemy dodać, że w Olsztynie tylko dwie firmy
zarządzające nieruchomościami mogą poszczycić się posiadaniem takiego certyfikatu.
Ostatnie dziesięciolecie przyniosło nowe wyzwanie
związane z przyznaniem członkom praw do wyodrębniania
własności ich mieszkań. Problem ten został przez nas szybko
rozwiązany dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników, którzy pracowali w ośmiu zespołach zajmujących się wyłącznie
przenoszeniem własności. Efektem tych procesów była istotna zmiana struktury własności naszych zasobów mieszkaniowych (rys. 11).
ciąg dalszy na str. 4
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Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
Rys. 9. Dyplom „Modernizacja roku 2003”

Rys. 10. Certyfikat TüV NORD

Rys. 11. Zmiana struktury własnościowej mieszkań w SM „Jaroty” w % w latach 2005–2014

Na koniec warto wspomnieć o staraniach w sprawie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
(rys. 12). Z przedstawionych
danych wynika, że 43% kosztów modernizacji naszych budynków pokrytych zostało ze
środków unijnych, a dotyczyło
to m.in. tak drogich zakresów,
jak wymiana 24 wind.
Po tym podsumowaniu
głos zabrał Pan Prezydent dr
inż. Piotr Grzymowicz, który
zaprezentował m.in. perspektywy poprawy komunikacji
mieszkańców naszych osiedli
ze Śródmieściem Olsztyna
oraz dr Jerzy Jankowski, który
m. in. wyraził uznanie dla działaczy samorządowych i związkowców za głośne upominanie
się o tworzenie korzystniejszych warunków rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej.

JAROTY ∙

5

NR 12/2014

Rys. 12. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Wartość
projektu

Projekt

Kwota
dofinansowania

Humanizacja blokowisk
Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty
W ramach projektu wykonano:
– odnowę 22 szt. klatek schodowych
– wymianę 20 szt. dźwigów osobowych
– modernizację systemów zasilania w ciepło i wodę 1 węzła

6.612.600 zł

2.854.700 zł

Humanizacja blokowisk
Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty
W ramach projektu wykonano:
– odnowę 11 szt. klatek schodowych
– wymianę 4 szt. dźwigów osobowych

2.021.800 zł

888.000 zł

512.400 zł

218.400 zł

9.146.800 zł

3.961.100 zł

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni poprzez wdrożenie nowych usług – e-usługi

Wielkie zainteresowanie zebranych wywołała filmowa
prezentacja starych i niepublikowanych zdjęć z okresu powstawania naszej Spółdzielni. Zdjęcia te mogłyby obecnie
wywołać uczucie przygnębienia, gdyby widzowie nie znali
dalszego ciągu. Autorami tego ciekawego opracowania są
Małgorzata i Michał Gieczewscy.
Kolejnym punktem programu było odznaczenie wieloletnich
działaczy spółdzielczych odznaką „Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”, a otrzymali je: Cecylia
Bąk-Czuba, Jan Dąbrowski, Krystyna Dąbrowska, Barbara
Dmochowska-Dyżlą, Barbara Grabowska, Danuta Lech,
Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Janusz Marchlewicz, Mirosław Mazur, Kazimierz Oleksiak, Krystyna Pułym, Kazimierz
Stępień, Tomasz Swędrowski, Andrzej Szmitkowski, Mariola
Witkowska, Halina Wysocka-Borejszo.
Wręczenia tych odznak, nadanych przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Jaroty” w Olsztynie uchwałą nr 10/14 z dnia
6. 06. 2014 r. na wniosek Rady Nadzorczej, dokonali Krzysztof
Iwulski i Piotr Wałecki.
Również miła niespodzianka spotkała prezesa dra Romana Przedwojskiego, który z rąk Jerzego Krasowskiego odebrał statuetkę „Złote Serce Jarot”, jako wyraz dobrej współpracy z Radą Osiedla „Jaroty”.
Bardzo miłym akcentem było uhonorowanie Państwa Marii
i Leona Subocz okolicznościową plakietką. Przypominamy, że
Państwo Ci wprowadzili się jako jedni z pierwszych do najwcześniej wybudowanego budynku Spółdzielni (Orłowicza 10) i nadal
w nim mieszkają, właśnie przez całe te jubileuszowe 35 lat.
Przy okazji przedstawiamy Czytelnikom krótkie sprawozdanie z wcześniejszej uroczystości, którą zorganizowaliśmy 22
grudnia br. Chodzi tu mianowicie o uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej oddanie do użytku pierwszego budynku
mieszkalnego przy Orłowicza 10. Wśród zaproszonych gości był

Krótką historię SM „Jaroty” przedstawił zebranym R. Przedwojski

Tablicę odsłonili Państwo M. i L. Subocz, R. Przedwojski i K. Iwulski
dokończenie na str. 6
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Pan dr inż. Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna, ksiądz Jarosław, reprezentujący księdza prałata Józefa Romanowskiego,
proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, członkowie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni,
przewodniczący spółdzielczych Rad Osiedlowych oraz przewodnicząca samorządowej Rady Osiedla „Nagórki”. Przede wszystkim było tam jednak bardzo szerokie grono mieszkańców tego
historycznego budynku.
W oczach wielu ludzi widoczne było wzruszenie wywołane
powrotem we wspomnieniach do wydarzeń sprzed 35 lat. Pan
Prezydent oraz prezes Zarządu SM „Jaroty” Pan Roman Przedwojski, dla podkreślenia wagi tego wydarzenia, wręczyli wiązanki
kwiatów na ręce Pani Marii Subocz, przez co uhonorowali także
pozostałych jej współmieszkańców.
Na zakończenie pragniemy przedstawić serię zdjęć stanowiących interesujące uzupełnienie artykułu.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Odznakami „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” odznaczono
15 działaczy samorządowych SpółdzielnI

Otwarcia uroczystej akademii i przywitania gości dokonali R. Przedwojski
i K. Iwulski

J. Jankowski – prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie

J. Jankowski i K. Iwulski podczas wręczania odznak „Zasłużony Działacz
Ruchu Spółdzielczego”

J. Jankowski podczas składania gratulacji R. Przedwojskiemu
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P. Grzymowicz – Prezydent Olsztyna oprócz gratulacji mówił również o perspektywie poprawy komunikacji

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 35-lecia
SM „Jaroty” otrzymali pamiątkowe albumy

R. Przedwojski wręczył Państwu Marii I Leonowi Subocz pamiątkowe plakietki

Zaproszeni goście (prawa strona sali)

R. Przedwojski otrzymał „Złote Serce Jarot” z rąk przewodniczącego
RO „Jaroty” J. Krasowskiego

Zaproszeni goście (lewa strona sali)

„Słowo o Jarotach” recytowała aktorka I. Telesz-Burczyk

Prezes R. Przedwojski dokonuje podziału jubileuszowego tortu
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Podziękowanie
Dziękujemy Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”,
Administracji
Osiedla „Pieczewo”, Radzie Osiedla „Pieczewo”,
a szczególnie jej przewodniczącej Pani Halinie
Mikulskiej za ogromne starania związane z powstaniem pięknego i funkcjonalnego parkingu
przy ul. Jeziołowicza.

Mieszkańcy bloków Jeziołowicza 14, 16 i 23

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH
„SŁUCHAJ I MÓW”
– użyteczne słownictwo
– minimum gramatyki

zajęcia w środy, w godz. 18.00–19.00
Klub Kultury „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9
Zapisy telefon: 89 543 55 99, 606 665 635

w Domu Kultury SM „Jaroty”
I turnus 26.01. – 30. 01. 2015 r.
II turnus 02.02. – 6. 02. 2015 r.
w godz. 8.00 – 15.30
dla dzieci członków SM „Jaroty”, wiek uczestników 7–12 lat
Informacje w Klubach: „Na Górce” tel. 89 543 55 99 i „Akant” tel. 89 541 58 40
Zapisy od dnia 2. 01. 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-5 o pow. 72 m² na Jarotach. Tel. 694 280 571.
M-3 o pow. 48,3 m², I piętro, Nagórki – zamienię na większe.
Tel. 600 015 252.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², parter, na Jarotach – zamienię
na M-4 na wyższych piętrach (I – III), na Jarotach, Nagórkach lub
Generałów (może być do remontu lub z niewielkim zadłużeniem).
Tel. 533 233 875.
Sprzedam M-3 o pow. 38 m², ul. Pana Tadeusza, II/IV, bez księgi
wieczystej. Tel. 795 641 552 lub 606 914 033.

Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 45 m² na Nagórkach, bez windy wyłącznie pierwsze piętro, z windą I–VI piętra. Płatne gotówką.
Tel. 796 096 107.
Sprzedam 3-pokojowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe,
ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
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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„ANDRZEJKI”
W Klubie „Na Górce” sztuki magiczne prezentował i zachęcał do udziału w czarodziejskiej zabawie Łukasz Ogonowski wraz
z asystentką. Dzieci i dorośli starali się podpatrzeć, jak czarodziej wykonuje swoje sztuki, świetnie przy tym się bawiąc.

***

W Klubie „Akant” dzieci do zabawy andrzejkowej zaprosił Klaun, w postać którego wcielił się aktor Tadeusz Sobczak, przygotował niespodziankę – zabawę z kukiełkami. Wrożka Marta poprowadziła konkursy i wróżby andrzejkowe, natomiast zabawę
uświetniła grupa baletu klasycznego z Klubu „Akant”.
Kierownik ODK – Krystyna Licznerska
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Spotkanie z Mikołajem w świetlicy SP Nr 25…
5 grudnia 2014 dzieci uczęszczające do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena odwiedził wyjątkowy gość – Święty Mikołaj. Po wesołych zabawach, rozmowach oraz wspólnym rozwiązywaniu świątecznej krzyżówki, dzieci
otrzymały piękne prezenty, które wzbogaciły zbiór gier dydaktycznych i klocków naszej świetlicy. Tej miłej chwili przyglądali się oraz wszystko
zarejestrowali nauczyciele świetlicy.
B. Brzozowiec, J. Kołakowski

…i w „Akancie”
Rada Osiedla „Jaroty” 5 grudnia br. zorganizowała w Osiedlowym Klubie Kultury „Akant” zabawę choinkową z Mikołajem dla
90 dzieci wytypowanych przez szkolnych pedagogów SP 30, 32 i 34. Zabawie towarzyszył występ zespołu „Kaczki z Nowej Paczki”.

Uśmiech, tańce i radość zapewniły prowadzące zabawę Śnieżynki z „Karuzeli Kultury”. Tradycją stało się, że na zabawę przychodzą
wraz z dzieckiem całe rodziny oraz nauczyciele i opiekunowie uczniów szkół podstawowych (ok. 140 osób). Wszyscy zostali poczęstowani
cukierkami, ciasteczkami i napojami. W roli Mikołaja (już po raz kolejny) wystąpił członek RO „Jaroty” Antoni Gierszewski i to on uszczęśliwił
dzieciaki paczkami pełnymi słodyczy. Wspaniała zabawa, uradowane dzieci to nagroda dla organizatorów, a także sponsorów, do których
należą: SM „Jaroty”, Hotel Manor, Pracownia Jubilerska Wiesław Jędrzejczyk, Stadnina Koni Janusza Kojrysa i Szkoła Językowa „Oxford
Academy”. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.
W niedzielę, 7 grudnia 2014 r., w kościele pw. Bł. Franciszki Siedliskiej na Jarotach, po mszy świętej dla dzieci, Rada Osiedla „Jaroty”
sprawiła niespodziankę obdarowując czekoladami dzieci z okazji Dnia Św. Mikołaja, który przypadał dzień wcześniej.
Barbara Kozińska

BEZPŁATNA ZBIÓRKA

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Stramkowskiej 13
DDmały i duży sprzęt AGD, telewizory
DDkomputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne
DDtelefony stacjonarne i komórkowe, ładowarki
ZBIÓRKA TRWAĆ BĘDZIE DO CZERWCA 2015 r.
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Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
Tak to już jest i traktujmy to normalnie, że jak jest grudzień, to mamy święta, a potem styczeń i poza szaleństwem sylwestrowym mamy karnawał – tradycja świąteczna jest i niech pozostanie u nas jako coś zwykłego, naszego
i swojskiego. Nie zapominajmy jednak w tym okresie o zwykłym przewidywaniu
i bezpieczeństwie.
1. W okresie przedświątecznym podczas zakupów, a zwłaszcza gdy nachodzą nas domokrążcy, przewidujmy i nie dajmy się oszukać, natomiast w sklepie zwracajmy bacznie uwagę na to, co i gdzie kupujemy, nie dajmy się też
zwieść ani oszukać kupując coś od przygodnego sprzedawcy. Specjalna uwaga: w sklepie, na targowisku i w środkach komunikacji miejskiej nie dajmy się
okraść, kieszonkowcy i rabusie tylko czekają na takie momenty, gdy podróżujemy, kupujemy i zabiegani mniej uwagi zwracamy na otoczenie – przewidujmy to!
2. Sprawa pogody i zagrożeń z tym związanych - skoki temperatury, wszelkie zawsze nas zaskakujące anomalie klimatyczne i zwykłe w tym czasie śnieżyce bądź mrozy lub odwilże. Znamy to i wszystko wiemy, ale zawsze, kiedy
coś nas dopadnie, zaczynają się kłopoty, a należy to przewidywać i zabezpieczać siebie oraz najbliższych, bo ślisko i gdy śnieg zasypie nie widać pułapek
w postaci dziur, prętów i innych przeszkód, bo schody i chodniki nieodśnieżone
i śliskie, a często poręcze nie takie albo ich w ogóle brak, a przejść trzeba.
Bywa i tak, że nagle przychodzi odwilż, błoto, słota, samopoczucie byle jakie,
ale na wszystko jest rada: przewidywać, uważać i zapobiegać. Właściwe ubranie, ostrożne zachowanie się w warunkach ekstremalnych zmian pogodowych,
gorąca herbatka przy złym samopoczuciu i trochę optymizmu – wszak to okres
świąteczny, a potem noworoczny! Mam w tym miejscu szczególny apel do
wszystkich mieszkańców naszych spółdzielczych zasobów – dobrze, jest okres
przedświąteczny z szaleństwem zakupowym, grudzień i może będzie też szaleństwo zabawowe w śniegu, no i same święta, wolne i ferie oraz karnawałowy
rozgardiasz, ale przez cały ten czas musimy normalnie żyć i funkcjonować –
pamiętajmy, że żyjemy wśród sąsiadów, nie zakłócajmy sobie i innym normalnej
egzystencji.
Od początku załamań pogody, kiedy zaczęło być zimno, mimo że to jeszcze nie zima, a nawet nie słotna jesień, a do świąt kawał czasu, rozdzwonił się
mój spółdzielczy telefon: bo tu i tu lokatorzy otwierają na klatce schodowej okna
i nie zamykają ich, a przecież jest sezon grzewczy, sąsiadka złośliwie otwiera
okna na klatce schodowej, bo sąsiad z góry wychodząc z domu pali papierosa
i śmierdzi, ale potem ona nie zamyka okien, więc jest zimno, a przecież jest
sezon grzewczy i to my wszyscy za tę stratę ciepła płacimy… itp. itd.! Dziesiątki
interwencji – ostatnio z Jeziołowicza 6, też sąsiadka otwiera okna na klatce
schodowej i nie zamyka ich po wywietrzeniu. Uruchomiłem wszystkie możliwe
osoby funkcyjne i….
Nie da się tego załatwić jednoznacznie – administracyjnie! Regulaminy,
nakazy i pisma nie mogą zawierać wszystkiego, nie mogą zastąpić myślenia
i dobrej woli mieszkańców, ludzi żyjących właściwie „pod jednym dachem”!
LUDZIE POSTARAJCIE SIĘ BYĆ LUDZCY WOBEC INNYCH LUDZI!
Tyle, bo na nic innego mnie już nie stać: rozmawiałem z kierownictwami administracji osiedli, z radami osiedli i z kierownictwem spółdzielni – nie da się
bez świadomości lokatorów na siłę niczego zrobić. Po prostu postarajmy się
być ludźmi, zrozumieć, że żyjemy w tym samym kraju, województwie i mieście,
a nawet budynku, że tu jest nasze miejsce „na ziemi”, a ci wokół nas to tacy
sami jak MY!

DYŻURY

3. Dom, mieszkanie – przygotowywanie świąt czy zabawy karnawałowej,
ustawianie i strojenie choinki – prac wiele i można się pogubić, zapomnieć zamknąć drzwi wychodząc po radę do sąsiadki, wyłączyć kuchenkę czy podpalić
tłuszcz na patelni zapominając, że ona tam jeszcze jest na gazie. To wydaje się
prozaiczne, ale jest prawdziwe. Zwolnijmy i przewidujmy, a wracając do patelni,
jeśli zapali się na niej tłuszcz nigdy nie gaśmy go wodą, bowiem grozi to
wybuchem, może pryskać na boki płonącym tłuszczem, wówczas wystarczy
przykryć patelnię (czy inne naczynie, w którym płonie tłuszcz) pokrywką lub
inną niepalną pokrywą i zabezpieczając dłonie rękawicami czy inną szmatką
wynieść to nawet na klatkę schodową lub balkon, aby nie zadymić i nie zasmrodzić mieszkania – tam zresztą łatwiej dogasić kłopotliwy problem, przykrywając
większą tkaniną – wówczas może być wilgotna, chodzi o odcięcie dostępu powietrza do ewentualnie tlącego się jeszcze tłuszczu na patelni.
Zarówno w okresie świątecznym, jak i w karnawale często wybieramy się
a to do rodziny czy znajomych, a to w ogóle wyjeżdżamy poza miejsce zamieszkania, ale pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania. Jeśli nikt w nim nie
pozostaje, poprośmy sąsiadów lub znajomych niech mają baczenie, a czasem
niech wejdą i zapalą światło w jakimś pokoju, choćby na trochę, to sprawia wrażenie, że ktoś jest w mieszkaniu, że ktoś go pilnuje. Podobnie zostawiając dzieci w mieszkaniu, gdy wychodzimy na zabawę sylwestrową bądź karnawałową,
sprawdzajmy, co robią nasze pociechy, tu też dobrze się sprawdza współpraca
dobrosąsiedzka. W tym okresie nasilają się włamania do mieszkań, kradzieże,
a także pożary (często od płonących choinek) i wypadki właśnie w mieszkaniach.
4. Przed nami święta i karnawał – zabawy i uciechy, ale przewidujmy i pamiętajmy, by po życzeniach: WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU nie było łez, bólu i tragedii, bowiem w tym okresie, a szczególnie
w karnawale nasila się swoiste szaleństwo pirotechniczne: petardy, różne fajerwerki, sztuczne i zimne ognie.
Często czynią to dzieci i młodzież, bez obecności, a niestety również i przy
akceptacji dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne, a że są
w sprzedaży oficjalnej, zgoda – ale to są środki pirotechniczne, niebezpieczne, często zawierające materiały będące składnikami Bojowych Środków Zapalających. Nieostrożne obchodzenie się z petardami i wszelkimi fajerwerkami
może doprowadzić do nieszczęścia, zagraża życiu i zdrowiu, zwłaszcza jeśli
posługują się nimi dzieci. Czyż dopiero wypadki, rany i oparzenia, pożary,
łzy i nieszczęścia muszą być bolesnym sygnałem, abyśmy myśleli, widzieli
i działali zapobiegawczo? Dlatego wszyscy ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na
to, co dzieje się wokół nas!
Dla przypomnienia powtarzam telefony kontaktowe – to bardzo ważna informacja i wiedza: telefony alarmowe i informacyjne: Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż
Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze
– 993, Remondis – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY
MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12) i SM „JAROTY” – 89 543 55 00
(03,48).
Cdn.
Zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt oraz Szczęśliwego
Nowego Roku życzy
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: 19 stycznia 2015 r. – pełni Jadwiga Gazda

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta
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Programowa:
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Słodkości od Mikołaja
Rada Osiedla „Pieczewo” już po raz kolejny wywołuje radość dzieci, poprzez mikołajkowe spotkanie ze świętym Mikołajem w kościele
pw. Matki Bożej Fatimskiej. Dzieci przybyły licznie do kościoła, gdzie podczas dwóch niedzielnych mszy obdarowywane były czekoladami,
wręczanymi im przez świętego Mikołaja, a jako że dzieci przybyło naprawdę bardzo, bardzo dużo, ofiarna pomoc Prezydenta Miasta Piotra
Grzymowicza oraz księdza proboszcza Mariana Matuszka i przewodniczącej Rady Osiedla „Pieczewo” Haliny Mikulskiej była bardzo
wskazana. W worku św. Mikołaja zmieściło się tysiąc czekolad i wszystkie zostały rozdane. Radość dzieci była ogromna, a ich roześmiane
buzie napełniały i nasze serca radością. 
Tomasz Wysocki-Borejszo

Teatr Światło i Cień laureatem ogólnopolskiego
II Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych
W ogłoszonym przez Telewizję Polską we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół II Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Mój
dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna” Teatr ŚWIATŁO I CIEŃ z Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie zajął I miejsce
w kategorii gimnazjów oraz III w głosowaniu internautów na najlepsze przedstawienie.
– Temat tegorocznego przeglądu nie należał do łatwych,
a jednak swoim występem aktorzy szkolnego teatru ujęli członków
Kapituły honorowej, która właśnie Wasz spektakl postanowiła znacząco wyróżnić, przyznając I miejsce. Jakie przesłanie zawarliście
w swojej sztuce? – z tym pytaniem zwracam się do KRZYSZTOFA
LEGOWICZA, opiekuna Teatru Światło i Cień?
– Spektakl „eRPeG” to historia o tym, że nasze życie jest swoistą
grą. Cały czas przybieramy różne role i często skrywamy własne lęki
pod rozmaitymi maskami. Brzmi to z jednej strony dość patetycznie, a z
drugiej banalnie, ale w przedstawieniu nie brakuje też humoru. Jest to
pierwszy od kilku lat spektakl Teatru Światło i Cień stworzony według
własnego scenariusza. Jego autorami są członkowie zespołu, czyli
uczniowie i absolwenci Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie i właśnie ten fakt
umożliwił nam wzięcie udziału w tym przeglądzie. Rywalizowało w nim
ponad 60 autorskich przedstawień z całego kraju.
– Teatr działa już od 1995 r. i może poszczycić się wieloma
cennymi nagrodami zdobywanymi na festiwalach oraz w przeglądach regionalnych i ogólnopolskich. Jakie wrażenia towarzyszyły
Panu i aktorom po ogłoszeniu werdyktu Kapituły?
– Niewątpliwie udział w finałowej gali w Krakowie był niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem, a jednocześnie zwieńczeniem działań obecnego składu zespołu. To nagroda za kilkuletnią ciężką pracę.
I mimo że dla młodych aktorów festiwale i przeglądy to nie pierwszyzna,
to jednak wyjazd do Krakowa był dla wszystkich czymś wyjątkowym.
Chyba jeszcze nigdy przed ogłoszeniem werdyktu nie przeżywaliśmy
takich emocji.
– Gratuluję i życzę dalszych tak spektakularnych sukcesów.
Małgorzata Gieczewska
Aktorów Teatru Światło i Cień dopingowali zebrani w budynku
szkoły w niedzielę 7 grudnia br. podczas transmisji prowadzonych przez
TVP1 i TVP Regionalną na żywo ich szkolni koledzy, koleżanki i nauczyciele, którzy z ogromnym entuzjazmem przyjęli wiadomość o wygranej.

