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SM „Jaroty” wybudowała kolejne mieszkania

Nowi lokatorzy już dostali klucze
W październiku 2015 r. zakończono budowę trzech budynków mieszkalnych na terenie osiedla Jaroty, przy ul. Flisa w Olsztynie. Lokalizacja zapewnia bliskość terenów leśnych, sąsiedztwo jeziora Bartążek, a jednocześnie bezpośredni dostęp do
komunikacji miejskiej, wkrótce także tramwajowej, jak również ścieżek rowerowych prowadzących do centrum miasta, Centrum
Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” nad Jeziorem Krzywym oraz Kortowa. Z ulicy Flisa dojedziemy do planowanej obwodnicy Olsztyna, której trasa przebiegnie na południe od miejscowości Bartążek.

Budynki mieszkalne przy ul. Flisa mają łącznie 120 mieszkań oraz 36 garaży w poziomie piwnic. Budynki zbudowano metodą tradycyjną, dachy są dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, kryte blachodachówką. Na południowych połaciach dachów zainstalowano kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody (to proekologiczne rozwiązanie pojawiło się po raz pierwszy już w 2007 r. w budynkach mieszkalnych
zrealizowanych przez Spółdzielnię przy ulicy Kanta). Zastosowano okna o wysokiej izolacyjności akustycznej, zmniejszające hałas zewnętrzny o ponad 40 decybeli. Zostały one wyposażone w nawiewniki higrosterowane (reagujące na poziom wilgotności powietrza w mieszkaniu)
o podobnej jak okna izolacyjności akustycznej. Spółdzielnia zastosowała po raz pierwszy nawiewniki w oknach w 1999 r., to jest o ponad
10 lat wcześniej niż konieczność ich powszechnego stosowania wprowadzona ustawą. Mieszkania są wyposażone w instalację do odbioru
cyfrowej telewizji naziemnej oraz instalację światłowodową, co daje możliwość uzyskania wysokiej jakości sygnału tvk oraz internetu. Balustrady balkonowe i klatek schodowych wykonano ze stali kwasoodpornej, co pozwoli na ich długoletnią bezproblemową eksploatację. Budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od października zaczęto wydawać pierwsze klucze lokatorom nowych mieszkań, co
faktycznie oznacza, iż osoby te praktycznie mogą się już wprowadzać. 
Krzysztof Gryciuk
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Park Zdrowia na Pieczewie

W tym roku nasze miasto zorganizowało już III edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Z roku na rok mieszkańcy Olsztyna coraz chętniej uczestniczą we współdecydowaniu
o wspólnym budżecie. W tym roku złożono ponad 200 wniosków
i oddano 14 tysięcy głosów, z czego większość w formie elektronicznej. Na realizację zadań w III edycji Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego przeznaczono 3,53 mln złotych.
Dzięki Olsztyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mógł powstać m.in. Park Zdrowia na Pieczewie, zlokalizowany pomiędzy budynkami przy ul. Gębika 16 i 8, a przed budynkiem przy
ul. Sikiryckiego 12. Z inicjatywą jego stworzenia wystąpiła samorządowa Rada Osiedla „Pieczewo”, a zamysłem było stworzenie zaplecza rekreacyjnego
z prawdziwego zdarzenia – bardzo potrzebnego mieszkańcom
tej części Olsztyna.
Propozycja budowy Parku Zdrowia wpisała się również
w jakże aktualną potrzebę propagowania zdrowego i czynnego trybu życia zarówno mieszkańców Pieczewa, jak i całego
Olsztyna. Park stanowi miejsce
czynnego wypoczynku dla osób
w zróżnicowanych kategoriach
wiekowych. Ogólnodostępność
zainstalowanych urządzeń umożliwia korzystanie z nich każdemu mieszkańcowi osiedla oraz
miasta.
Olsztyński Budżet Obywatelski dysponuje określonymi kwotami na poszczególne osiedla i dlatego też konieczne było podzielenie projektu budowy parku na etapy. W latach 2013 i 2014
kwota na osiedle wynosiła 50 tysięcy złotych, a w roku 2015 została zwiększona do 110 tysięcy złotych.
Etap pierwszy utworzenia pieczewskiego Parku Zdrowia
obejmował powstanie siłowni na świeżym powietrzu, czyli ustawienie na działce miejskiej, zlokalizowanej przy wyżej wymienionych
budynkach, urządzeń do różnego rodzaju ćwiczeń. Urządzenia
te to wysokiej klasy sprzęt do ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych,
wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej dwiema warstwami

specjalnej farby, zapewniającej połysk, gładkość i bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenia charakteryzują się również wysoką estetyką i stanowią atrakcyjny składnik osiedlowej przestrzeni.
Etap drugi zakładał ogrodzenie terenu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i czystości oraz doposażenie Parku Zdrowia
w kolejne elementy, rozszerzające jego rekreacyjną ofertę dla
mieszkańców. Jak dotąd powstało solidne i estetyczne ogrodzenie ze słupków i siatki stalowej wraz z bramą wjazdową i furtkami,
wygodne ławki oraz zewnętrzny stół do szachów.
W etapie trzecim, w celu umożliwienia ćwiczenia w godzinach popołudniowych w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
założono wykonanie oświetlenia typu parkowego, a tym
samym znaczne zwiększenie
atrakcyjności Parku Zdrowia.
Przewidziane jest zaprojektowanie oświetlenia oraz ustawienie
około 8 sztuk słupów oświetleniowych, jak również wykonanie zatok postojowych przy
ul. Sikiryckiego, czyli stworzenie
24 miejsc parkingowych.
Dodatkowo przeniesiono
na teren Parku Zdrowia kolorowe i różnorodne urządzenia
rekreacyjne dla dzieci z istniejącego już placu zabaw. W ten
sposób powstała możliwość
wspólnej rekreacji i wypoczynku
dla całych rodzin. Dzieci mogą
bezpiecznie bawić się na placu zabaw, pod okiem rodziców, którzy w tym samym czasie mogą korzystają z siłowni na świeżym
powietrzu, grać w szachy lub po prostu relaksować się na dostępnych ławeczkach.
Miejsce to już cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców osiedla i przyciąga licznych użytkowników. Wykonanie
założonego w etapie trzecim oświetlenia i miejsc parkingowych
z pewnością umożliwi korzystanie z jego atrakcji, a tym samym
zachowanie zdrowia i poprawienie kondycji fizycznej jeszcze
większej liczbie osób. Zapraszamy wszystkich chętnych do Parku
Zdrowia na Pieczewie!
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna

APEL POLICJI DO OSÓB STARSZYCH
Policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy w ostatnim czasie często dzwonią do starszych osób
podając się najpierw za członka rodziny potrzebującego pomocy, a po chwili za „policjanta”, który chce
im pomóc. Oszuści w ten sposób wyłudzają pieniądze.
Oszuści podszywają się także pod pracowników energii i telekomunikacji, proponują obniżenie rachunków,
a w efekcie podsuwają starszym osobom fałszywe umowy.
W Olsztynie odnotowano również liczne przypadki oszustw na usługi medyczne tele-ekg.
PAMIĘTAJ!
yy Zawsze w sprawie pieniędzy i podpisywania jakichkolwiek umów kontaktuj się najpierw z członkiem rodziny.
yy Nie podpisuj żadnych umów obniżających rachunki, gdy jesteś sam w domu.
yy Jeżeli zadzwoni do ciebie ktoś podający się za policjanta, rozłącz się i zadzwoń pod numer 997.
yy Pamiętaj, że policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie!
Nigdy nie proszą też o przekazanie komukolwiek pieniędzy.
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Skutki przypadkowych nasadzeń
Powszechnie wiadomo, że rośliny są jednym z podstawowych elementów mających wpływ na zachowanie równowagi
ekologicznej w środowisku człowieka, a w tym względzie najważniejszą rolę odgrywa roślinność drzewiasta, m.in. tworzy naturalną osłonę przed wiatrem, wzbogaca powietrze w wilgoć, zatrzymuje wody opadowe oraz kurz – szczególnie wzdłuż tras
komunikacyjnych, tworzy siedliska życia dla zwierząt, a także ma istotny wpływ na wzbogacenie powietrza w tlen, ponadto
zwiększa atrakcyjność terenów, upiększa krajobraz i poprawia estetykę naszych osiedli.
Sadzenie drzew w trudnych miejskich warunkach, gdzie mamy
do czynienia z infrastrukturą podziemną nie powinno być przypadkowe. Wielokrotnie zwracaliśmy się do Państwa z apelem, by samowolnie, bez konsultacji ze specjalistą do spraw zieleni nie dokonywać
nasadzeń. Jak bardzo jest to ważne i jakie przypadkowość nasadzeń
może spowodować skutki, dotkliwie odczuwają mieszkańcy budynku
przy ul. Mroza 28. Aczkolwiek w ich przypadku chodzi o drzewa posadzone zdecydowanie wcześniej i znajdujące się na terenie Gminy Olsztyn, które choć piękne, należy wyciąć, gdyż szkody, jakie czyni system korzeniowy tych drzew zatruwa życie okolicznym mieszkańcom.
Od wielu miesięcy mieszkańcy budynków przy ul. Mroza 28
i Kanta 1 uskarżają się na zalewanie ściekami komunalnymi piwnic tych budynków, co powoduje szkody w mieniu mieszkańców,
a unoszący się w powietrzu fetor zamieszkiwanie w nich czyni bardzo nieprzyjemnym. Z powodu ogromnej uciążliwości i długotrwałego charakteru tych zdarzeń wystosowaliśmy do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie pismo zawierające
wezwanie do niezwłocznego usunięcia przyczyny powstających niedrożności i prośbę o poinformowanie Spółdzielni o sposobie i terminie rozwiązania tego problemu, ponieważ doraźne udrażnianie
omawianych odcinków sieci przynosi tylko krótkotrwały efekt.
W odpowiedzi uzyskaliśmy zapewnienie, że aby zminimalizować możliwość występowania niedrożności sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na ul. Kanta, PWiK dokonuje i nadal będzie dokonywać czyszczenia tego odcinka ze zwiększoną częstotliwością oraz
informację, że w celu dodatkowego zabezpieczenia budynku przed
zalewaniem Spółdzielnia winna dokonać montażu na przyłączach
do budynku zaworów zwrotnych (przeciwzalaniowych) blokujących
ewentualną tzw. cofkę w sieci. Prace z tym związane zostały już
przez Spółdzielnię podjęte i po opracowaniu stosownego projektu
budowlanego zadanie to zostanie zrealizowane.
Natomiast w sprawie niedrożności występujących na odcinku
sieci kanalizacyjnej i cofania się ścieków do budynku przy ul. Mroza 28 poinformowano nas, że bezpośrednią przyczyną są korzenie
pobliskich drzew, które wrastają w studnie sanitarne i rury, powodując zmniejszenie ich przekroju i blokowanie ścieków (co widać
na załączonym do informacji PWiK zdjęciu, wykonanym przez nich
metodą kamerowania odcinków kanalizacji). Z tego powodu część
roślinności w tej okolicy zlokalizowanej na działce gruntu należącej
do Gminy Olsztyn będzie musiała zostać usunięta.
Aby w przyszłości uniknąć tego typu zdarzeń ponownie apelujemy do mieszkańców naszych osiedli, aby nie dokonywali samo-

wolnie nowych nasadzeń roślin, mogących kolidować z istniejącą
infrastrukturą podziemną, taką jak sieć gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna lub energetyczna bez
konsultacji ze specjalistą ds. zieleni naszej Spółdzielni.
Mamy nadzieję, że już wkrótce sprawa mieszkańców budynków Kanta 1 i Mroza 28 zostanie rozwiązana, a wspólne działania
przyczynią się do trwałego wyeliminowania powtarzających się niedrożności sieci kanalizacyjnej, co zdecydowanie poprawi komfort
zamieszkiwania w ww. budynkach. 
Czesław Ragin

Buszujący między jodłami
W numerze wrześniowym „Jarot” podaliśmy Państwu informację o zagospodarowaniu terenów zielonych na osiedlu Jaroty wraz
z apelem do mieszkańców, by byli czujni na „kolekcjonerów” roślinności. Być może zamieszczona przez nas informacja o nowych nasadzeniach stanowiła wskazówkę dla złodzieja, który pod osłoną nocy
kilkakrotnie w listopadzie br. kradł z terenu przy ul. Boenigka 42 i 44
rośliny nasadzone 7 października br. Ogółem skradziono 39 pięknych jodeł kalifornijskich „Nana”, które miały cieszyć swym widokiem, lecz niestety, zostały po nich tylko dołki. Czy nowe rośliny
przyjmą się na „złodziejskiej” ziemi, tego się nie dowiemy. Źle nie
życzymy, ale jak to mówią, co się sieje, to się zbiera.
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„Przedszkolaki mają głos”

30 października br. w Osiedlowym Domu Kultury – Klubie „Akant” odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej pn. „Przedszkolaki mają głos”. Jury w składzie: Andrzej Brzozowski – przewodniczący, Andrzej Kulczyński, Andrzej Nowicki – zespół „Kaczki
z Nowej Paczki” oceniło repertuar, efekt sceniczny i artystyczny siedmiu grup przedszkolnych.

I miejsce zajęło Przedszkole Miejskie Nr 23, grupa „Przyjaciele Krasnala Hałabały”. Tytuł utworu: „Tecza nad łąką”.

II miejsce – Przedszkole Miejskie
Tytuł utworu: „A jak pada deszcz”.

Ex aequo II miejsce – Przedszkole „ART. SCHOOL”, grupa „5-latki”.
Tytuł utworu: „A ja patrzę, a ja słucham”.

Każdy występ najmłodszych był oklaskiwany gromkimi brawami
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

Nr

31,

grupa

„Małpeczki”.

Dzień Seniora w Klubie „Na Górce”
2 października br. obchodziliśmy Dzień Seniora i w tym dniu szczególnie nie powinno zabraknąć ciepłych życzeń, które
naszym Seniorom podczas uroczystego spotkania w Klubie „Na Górce” złożył Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla
„Nagórki”. Dzień to szczególny, gdyż przypomina nam wszystkim o należnym szacunku dla ludzi starszych, uznaniu za ich trud,
poświęcenie i ich ciepłą obecność wśród nas każdego dnia.

Spotkanie odbywało się przy poczęstunku zorganizowanym przez inż. Teresę Białą, która zaprezentowała i omówiła wszystkie przygotowane potrawy, a ponadto wręczyła każdemu z uczestników komplet przepisów kulinarnych.
Tegoroczny Dzień Seniora wszystkim zebranym w Klubie upłynął w miłej, serdecznej i radosnej atmosferze. Seniorzy podkreślali, że nie
liczy się wiek, ale radość, jaką się ma w swoim sercu. I takiej radości na każdy dzień życzymy, a także zdrowia na długie lata.
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Wystawa malarska
w „Galerii Korytarzowej”
Klubu Kultury „Na Górce”
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Wrześniowe grzybobranie

Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”, jak co roku, wspólnie z Kołem Nr 10 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 26 września br. zorganizowała wyjazd autokarem
na grzybobranie w okolice Waplewa. Deszczowe i ciepłe dni wrześniowe spowodowały wysyp grzybów. Pogoda dopisała, więc przyjemnością był wspaniały spacer po lesie, a zbieranie grzybów lub odpoczynek nad wodą każdego zadowolił. Następnie odbyło się wspólne
grillowanie. Dzięki gościnności Dyrektora Ośrodka Wypoczynkowego w Waplewie spędziliśmy niezapomniane chwile, pełne zadowolenia, śmiechu i wspaniałego humoru.
Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”

„Ocalmy od zapomnienia”
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie powstała jako pomnik poświęcony warmińskiej poetce.
Zbudowano ją i wyposażono dzięki ofiarności społeczeństwa zamieszkującego województwo warmińsko-mazurskie. W jednej z sal
znajdują się, przekazane przez Marię Surynowicz – bratanicę poetki, pamiątki związane z życiem i twórczością Patronki.
28 września 2015 r. spotkaliśmy się, aby o tym przypomnieć,
ocalić od zapomnienia pamięć o Marii Zientarze-Malewskiej – poetce, nauczycielce, kobiecie skromnej, ale wielkiego serca. Na korytarzu pierwszego piętra obejrzeć można było ilustracje do legend
Patronki i albumy o poetce wykonane przez uczniów naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła Maria Surynowicz krótkim wspomnieniem o swojej cioci, poetce, która również od zapomnienia chciała
ocalić zwyczaje i gwarę warmińską. Potem wysłuchaliśmy legend o Jakubie, poziomkach, sierotce, które czytali nasi goście: Wioletta Śląska-Zyśk – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Maria
Surynowicz oraz nauczycielki z naszej szkoły. Następnie uczniowie
przepięknie recytowali wiersze Pani Marii związane z porami roku.
Po prezentacji multimedialnej odbyła się premiera niezwykłego i wzruszającego filmu – wspomnienia, w którym o spotkaniach z poetką opowiadał ksiądz proboszcz Romuald Zapadka,
Anna Sarnowska – choreograf oraz instruktor tańca ludowego
i Maria Surynowicz.

Po krótkiej przerwie zostały rozstrzygnięte szkolne konkursy na
album o Patronce i Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Zientary-Malewskiej. Po wręczeniu nagród Krystyna Jurga zakończyła
ten uroczysty wieczór słowami wiersza naszej Patronki:
„Niech w braterskiej dłoni dłoń,
złączy braci z wszystkich stron.
Niech miłości zabrzmi śpiew,
od słonecznych świata stref”.
Bardzo dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia
i wspomnienia o Pani Marii. Dziękujemy również za prezenty – film,
wywiad z poetką, książki do biblioteki.
Uroczystość odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, których jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna, uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków oraz przybliżenie lokalnym społecznościom historii ich
ziem i znanych postaci, właśnie takich jak Maria Zientara-Malewska.
Jolanta Majewska
Fot. Krystyna Mejłun

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. ok. 42,5 m² (ze skosami
ok. 47 m²), ul. Złota, VI piętro, z windą, blok przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Tel. 888 181 069.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m² na I piętrze. Tel. 514 368 708.
Mieszkanie o pow. 72,5 m², przy ul. Orłowicza, III piętro, po remoncie – zamienię na mniejsze na Nagórkach, parter lub I piętro.
Tel. 728 560 540.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Mroza – zamienię
na mniejsze, I–II piętro, w okolicy ul. Mroza, Janowicza i Piotrowskiego. Dopłata za różnicę metrażu. Tel. 505 154 829.
Mieszkanie w Giżycku o pow. 113 m² (w kamienicy, na I piętrze) –
zamienię na mniejsze do 50 m² w Olsztynie (I–II piętro) z niewielką
dopłatą. Tel. 698 011 408.

Sprzedam własnościowe 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,2 m²,
środkowe, IV piętro, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Sprzedam własnościowe M-5 o pow. 72,5 m² (stan dobry, zabudowy, wyposażenie kuchni), IV piętro, ul. Herdera. Tel. 693 623 475.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie 3-pokojowe o pow.
60,5 m², IV piętro, ul. Kanta. Tel. 792 374 459.
Mieszkanie o pow. 48,3 m² przy ul. Murzynowskiego, parter – zamienię na dwu- lub trzypokojowe na Jarotach. Tel. 793 432 255.
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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ZIMA
Choć w tytule zima, różnie może z nią być, ale lato i jesień były fajnie,
a już o grzybobraniu, choć dwuletnia susza nie wskazywała na taki wysyp
grzybów jak tegoroczny, nie wspomnę i tu zanim do zimowych zagrożeń
dojdę – dygresja z poradą w oparciu o przeżycia własne – zapalonego
grzybiarza!
Tak, jestem zapalonym grzybiarzem, ba, jako że grzyby zmieniają swoje
miejsca występowania i ja wędruję za nimi po lasach w coraz to nowe miejsca i było, że pobłądziłem (pierwszy raz wówczas wybrałem się w łańskie
lasy), nachodziłem się, ledwo wróciłem do „cywilizacji” i zapobiegawczo kupiłem w sklepie z akcesoriami myśliwskimi nawigację (takie małe cacko na
baterie, które po zakodowaniu miejsca wyjścia zawsze doprowadzi po nawet
wielokilometrowym chodzeniu po lesie do miejsca wyjścia) i choć to drogie,
wiele razy mi pomogło na grzybobraniach.
Tu dygresja: wysyp grzybów na przełomie września i października był
tak wielki, że któregoś dnia wybrałem się z żoną i sąsiadką na grzyby w znane miejsce, ot tak na szybko, naszą przesieką, na godzinkę – wziąłem wielki
kosz i nożyk, a nawigacji nie brałem, bo to tylko tam i tylko na godzinkę! Samochód zostawiłem jak zawsze pod leśniczówką i w drogę, a tu prawdziwek,
za prawdziwkiem i nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy – szok! Szanowni Czytelnicy – nie negujcie faktu, zabłądzić każdy może! Zabłądziliśmy i „zgłupiałem” – co robić? Każdy miał swoje teorie, jak i gdzie iść, ale nic z tego
nie wychodziło i wreszcie siadłem na kamiennym słupku przy drodze krzyżującej się z przesieką i olśnienie – numery na tym słupku zapewne coś
znaczą. I tu zaczyna się porada wynikająca z przeżytego doświadczenia!
Z telefonu komórkowego wybrałem 997 – zgłosiła się olsztyńska policja,
podałem nazwisko (mój numer im się automatycznie wyświetlił) i powiedziałem, że zabłądziłem na grzybach w rejonie (podałem, gdzie zostawiłem samochód i gdzie wszedłem do lasu). Funkcjonariusz potraktował zgłoszenie
poważnie i przełączył mnie na komisariat w rejonie tego lasu, a tam kolejny
poważnie to traktujący funkcjonariusz połączył mnie ze strażą leśną (podał
mi też swój numer telefonu, abym w razie dalszych kłopotów informował go,
a on wówczas zorganizuje pomoc). Straż leśna, gdy podałem opis na słupku,
nakierowała mnie tak, że wyszliśmy prosto na mój zaparkowany pod leśniczówką samochód, o czym poinformowałem ww. policjanta. W sumie poza
tym, że przeszliśmy dodatkowo kilkanaście kilometrów, nie tylko nazbieraliśmy mnóstwo grzybów, ale i mamy nowe doświadczenie – co i jak robić,
gdy zabłądzimy w lesie – co niniejszym przekazuję, jako formę swoistej
i osobistej obrony cywilnej – także i w takiej wydawałoby się prozaicznej
sytuacji!
Wracając do zimy. Za nami Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny,
mniemam, że przeszły te święta bezpiecznie, bo przed nami kolejna gorączka przedświąteczna. Nie zapominajmy w tym czasie o zwykłym przewidywaniu i bezpieczeństwie. W okresie przedświątecznym, podczas zakupów,
a zwłaszcza gdy nachodzą nas domokrążcy, przewidujmy i nie dajmy się
oszukać, a 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!

DYŻURY

Sprawa pogody i zagrożeń z tym związanych - skoki temperatury, wszelkie zawsze nas zaskakujące anomalie klimatyczne i zwykłe w tym czasie,
a to śnieżyce, a to mrozy czy odwilże. Znamy to i wszystko wiemy, ale czasami coś nas dopadnie i zaczynają się kłopoty. Czas zacząć to przewidywać
i zabezpieczać siebie i najbliższych. Pamiętać, że ślisko i gdy śnieg zasypie
nie widać pułapek w postaci dziur, prętów i innych przeszkód, że schody
i chodniki bywają nieodśnieżone i śliskie, a często poręcze nie takie albo
ich brak, a przejść trzeba. Bywa i druga strona, nagle odwilż, błoto, słota
– chodzić trudno i samopoczucie byle jakie – 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!
I tu szczególny apel – do wszystkich mieszkańców naszych spółdzielczych zasobów mieszkalnych – jest okres jesienno-zimowy z szaleństwem
zakupowym i może będzie też szaleństwo zabawowe w śniegu, no i same
przygotowania do świąt, wolne i ferie oraz przygotowania do karnawału, ale
pamiętajmy, że żyjemy wśród innych sąsiadów, nie zakłócajmy sobie i innym
normalnej egzystencji.
Mimo że różnie z tą aurą bywa, ni to zima, ni słotna jesień, a do świąt kawał czasu, to jednak to już sezon grzewczy. Tu i tam lokatorzy otwierają na
klatce schodowej okna i nie zamykają ich, sąsiadka złośliwie otwiera okna
na klatce schodowej, bo sąsiad z góry wychodząc z domu pali papierosa
i śmierdzi, ale potem ona nie zamyka okien – jest zimno i to my wszyscy za
tę stratę ciepła płacimy. Pamiętajmy o tym, po prostu jesteśmy u siebie
i bądźmy tak gospodarzami, jak i sąsiadami, bo żyjemy – mieszkamy
i mieszkać będziemy TU i TERAZ i lepiej jest, gdy żyje się swojsko i spokojnie, a nadto bezpiecznie i oszczędnie.
Przed nami na razie tylko przygotowania do świąt i karnawału, ale przewidujmy i pamiętajmy, bowiem w okresach tych, a szczególnie, kiedy wszyscy
zajęci są przygotowaniami, zakupami itp. nasila się, swoiste szaleństwo pirotechniczne: petardy, różne fajerwerki, sztuczne i zimne ognie. Ich sprzedaż
zaczyna się na wiele dni przed świętami i karnawałem. Korzystają z tego
dzieci i młodzież, bez obecności, a niestety często również i przy akceptacji
dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne, które 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. Czyż dopiero
wypadki, rany i oparzenia, pożary, łzy i nieszczęścia muszą być bolesnym
sygnałem do tego, abyśmy myśleli, widzieli i działali zapobiegawczo? Dlatego
wszyscy ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas!
Powtarzam też 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, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12
(89 522 24 11/12) i SM „JAROTY” – 89 543 55 00 (03, 48). 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 grudnia 2015 r. – pełni Olga Łozowska

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezesds. 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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Europejskie Dni Dziedzictwa w IX LO
O tym, że Warmia jest krainą o nieprzeciętnej historii oraz przecudnych widokach, wie niemal każdy, jednak tradycje tego
obszaru zacierają się nawet w pamięci najstarszych jego mieszkańców. Europejskie Dni Dziedzictwa to projekt mający na celu
przybliżenie mieszkańcom poszczególnych regionów Polski ich korzeni, tradycji, wydarzeń historycznych, ważnych postaci, czyli
wszystkiego tego, co wpływa na wyjątkowość danego miejsca.

Wśród uczestników projektu znaleźli się również uczniowie
oraz nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie, którzy przygotowali ślubowanie pierwszoklasistów w duchu warmińskim.
Uroczystość rozpoczęta została tradycyjnie – przemówieniem
dyrekcji oraz złożeniem przysięgi. Całość odbyła się jednak wśród
przygotowanych przez uczniów ozdób warmińskich – tradycyjnych
wycinanek, podobizn ważnych dla regionu postaci, herbów miast. Po
ślubowaniu uczniowie uczestniczyli w wykładzie dr Izabeli Lewandowskiej, pracownika Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która zawodowo – ale

głównie z zamiłowania – zajmuje się tematyką tego regionu. Przed
wykładem zostały również wręczone nagrody dla laureatów konkursu dotyczącego Warmii.
Największą atrakcją tego dnia okazała uczta warmińska, na
którą dania przygotowali uczniowie IX LO.
Cała społeczność szkolna ma nadzieję na kontynuację tych
działań w następnych latach, ponieważ jest to szansa na dodanie
kolejnej tradycji do bogatych zasobów Ziemi Warmińskiej.
Zdjęcia z imprezy można zobaczyć na stronie www.lo9.zso3.
olsztyn.pl
Karolina Bogdaniuk

Informujemy o otwarciu nowej siedziby

SPECJALISTYCZNEGO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

„PERIO-ENDO”
Lekarz stomatolog Julita Koper, specjalista periodontolog
Tel. kom. 666 325 872
Olsztyn, ul. Gębika 55A
Leczenie chorób dziąseł i przyzębia
Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej
Leczenie zachowawcze
RTG zębów
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Protetyka stomatologiczna

