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ZAWIADOMIENIE

Rozstrzygnięcie dylematu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 6 Statutu uprzejmie zawiadamia,
że LIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się
10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2.

Wybór typu wodomierza to prawdziwy dylemat. Nie wiadomo bowiem, czemu dać pierwszeństwo. Czy powinno się
iść z duchem czasu i wybrać coś nowoczesnego, czy też lepiej przyłożyć właściwą miarę i nie traktować wodomierza jak
kolejnego gadżetu, tylko jako konieczne urządzenie nabyte za
niewygórowaną cenę? Szczęśliwie mamy to za sobą. Przeprowadzona ankieta wyjaśniła nam, czego oczekuje większość
Spółdzielców, albo precyzyjnie, czego oczekuje większość ankietowanych. Musimy jednak przyjąć, że zdanie ankietowanych
reprezentuje poglądy większości. Ankieta bowiem była dobrowolna i ci spośród członków, którzy nie wzięli w niej udziału
także dobrowolnie zdali się na zdanie tej aktywniejszej części
naszej społeczności.

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) wyborczej,
d) statutowej.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie
finansowe za rok 2015 – dyskusja i podjęcie uchwał.
9. Wnioski wynikające z listu polustracyjnego – dyskusja i podjęcie
uchwały.
10. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2015 – dyskusja i podjęcie
uchwały.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej.
12. Wybory członków Rad Osiedlowych.
13. Wybory delegata i zastępcy delegata na VI Kongres Spółdzielczości.
14. Zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Piotrowskiego – dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Zbycie udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Murzynowskiego – dyskusja i podjęcie uchwały.
16. Zmiana Statutu – dyskusja, podjęcie uchwały.
17. Przyznanie tytułów „Chorąży SM „Jaroty” – dyskusja i podjęcie
uchwały.
18. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.
19. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SM „Jaroty”
Wszystkie sprawozdania będące przedmiotem obrad oraz
protokół z lustracji są do wglądu dla członków Spółdzielni w pokoju
nr 104 SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9 w godzinach pracy Spółdzielni
na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, natomiast projekty uchwał na 14 dni.
Członkom Spółdzielni zgodnie z § 69 ust. 2 i § 70 ust. 1 Statutu
przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
UWAGA:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wyłącznie
członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” po okazaniu
dowodu tożsamości.

By już dłużej nie trzymać Czytelników w niepewności informujemy, że większość ankietowanych wypowiedziała się za wodomierzami najtańszymi (56,8% uczestników) i przy tym spłacanymi
w 12 ratach miesięcznych (45,3% ankietowanych). Można przyjąć,
że jednym z motywów była świadomość, że po pięciu latach podokończenie na str. 3

DZIEŃ DZIECKA
w Klubie „AKANT”
ul. Kanta 11

„Na sportowo,
na wesoło”
w dniu 3

czerwca 2016 r.
o godz. 16.00

Wstęp wolny!!!
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„Rowerowe Laboratorium” w Olsztynie

Międzynarodowy projekt badawczy BikeLab („Rowerowe Laboratorium”) zawitał do Olsztyna. Zagraniczni goście ze szwedzkiego Växjö oraz litewskiej Kłajpedy gościli w naszym mieście w dniach 5 – 6 kwietnia br. Cały projekt tworzy 13-osobowa grupa
specjalistów i entuzjastów „kultury rowerowej” oraz przedstawiciele lokalnych samorządów z trzech partnerskich miast.
W skład olsztyńskiej delegacji wchodzą: Mirosław Arczak (oficer rowerowy Urzędu Miasta Olsztyna), Dorota d`Aystetten (asystentka Prezydenta Olsztyna ds. specjalnych projektów społecznych),
Marian Jurak (prezes Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie),
Milan Rzepkowski (reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, brał udział w tworzeniu trasy Green Velo).
Głównym celem projektu trzech partnerskich miast jest poszukiwanie sposobów skutecznego propagowania jazdy na rowerze, a następnie popularyzowanie najlepszych pomysłów w całym rejonie Morza Bałtyckiego. Aby sprostać tym zamierzeniom, wizyta w Olsztynie
składała się z kilku warsztatowych sesji roboczych i prezentacji oraz
bardzo istotnej części praktycznej, polegającej na kilkugodzinnym
przejeździe przez niemal całe miasto w poszukiwaniu atutów i słabości olsztyńskiej sieci dróg rowerowych. Na trasie wycieczki znalazły się
lokalne perełki infrastrukturalne w postaci atrakcyjnie zagospodarowanych brzegów jeziora Ukiel czy długie kilometry asfaltowych ścieżek
powstałych wspólnie z budową linii tramwajowej. Nie unikano także
odwiedzenia i omówienia utrudnień istniejących na najważniejszych
trasach, czyli braku przejazdów dla rowerzystów i nieprzyjaznych
programów sygnalizacji świetlnych. Uczestnicy przejechali także fragmentem projektowanej Łynostrady oraz zapoznali się ze specyfiką
Parku Centralnego i Parku Podzamcze.

– Nasi goście byli bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, czego
doświadczyli podczas przejazdu przez Olsztyn – mówi Mirosław Arczak. – Ich zdaniem nasze miasto oglądane z perspektywy rowerowego siodełka już teraz wydaje się atrakcyjne dla mieszkańców oraz
gotowe na przyjęcie turystów na rowerach. Najważniejszą obecnie

kwestią, wymagającą szczególnej uwagi, jest właściwa promocja jazdy na rowerze wśród różnych grup mieszkańców, na przykład dzieci
i młodzieży, studentów, seniorów. Zaletami roweru – które powinniśmy szczególnie akcentować – są: szybkość przemieszczania się po
mieście, korzyści ekonomiczne, a także pozytywny wpływ aktywności
fizycznej na nasze zdrowie.
– Bardzo podobne wnioski przedstawili mieszkańcy Olsztyna,
którzy wzięli udział w Debacie Miejskiej „Rowerowy Olsztyn 2020”,
którą zorganizowaliśmy kilka dni przed przyjazdem gości ze Szwecji i z Litwy – informuje Dorota d’Aystetten. – Zmiana mentalności
wśród konkretnie określonych grup olsztynian wydaje się teraz podstawową potrzebą, a projekt BikeLab jest szansą na wypracowanie
modelowych rozwiązań w tym zakresie.
Collin Hale, pomysłodawca i lider projektu, wskazuje atuty Olsztyna, które pojawiły się podczas podsumowania pobytu. – Mocną
stroną waszego miasta jest struktura podejmowania „rowerowych” decyzji, w której ważnym głosem jest oficer rowerowy. Wyraźnie widać
też aktywność i odwagę lokalnych władz, które zdecydowały o powrocie do komunikacji tramwajowej.
Następnym etapem była wizyta (na początku maja br.) wszystkich uczestników w szwedzkim Växjö, a następnie poszukiwanie źródeł finansowania priorytetów wskazanych w ramach projektu.
Dzięki międzynarodowemu porozumieniu Olsztyna, Kłajpedy
i Växjö z Uniwersytetem Linneusza, organizacją Macken ze Szwecji
i Du Ratai z Litwy projekt uzyskał finansowanie Instytutu Szwedzkiego, który w całości pokrywa koszty uczestnictwa wszystkich delegacji.
Dorota d`Aystetten, Mirosław Arczak – Urząd Miasta Olsztyna

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48 m², IV piętro, Pieczewo,
ul. Jeziołowicza (przy lesie). Tel. 607 380 300 – po godz. 16.00.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
Sprzedam własnościowe M-2, o pow. 36,1 m² (wraz z meblami),
ul. Orłowicza, osiedle Nagórki, piętro III/IV, środkowe. Tel. 514 829 058.
Własnościowe o pow. 17 m² w Dywitach, na parterze w bloku
4-piętrowym (przedpokój, kuchnia, pokój, łazienka) – zamienię na podobne lub większe w Olsztynie. Może być zadłużone. Tel. 508 313 412.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe mieszkanie
własnościowe o pow. 60,2 m², IV piętro, Jaroty. Tel. 607 755 033.
Sprzedam kawalerkę o pow. 23,80 m², Nagórki, stan bardzo dobry.
Tel. 668 389 557.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m² na Podgrodziu (bez pośredników). Tel. 510 434 744.
Kupię mieszkanie od 36 do 40 m² na osiedlu Nagórki lub ul. Boenigka. Tel. 89 542 96 98.

Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 36,2 m² z księgą
wieczystą, osiedle Nagórki, III piętro, z windą, środkowe, z meblami.
Tel. 89 542 43 70.
Mieszkanie dwupokojowe w Bartoszycach o pow. 42,5 m² –
sprzedam lub zamienię z dopłatą na mieszkanie trzypokojowe
w Olsztynie, na os. Jaroty, Nagórki lub Pieczewo. Tel. 501 621 663,
po godz. 17.00.
Własnościowe o pow. 48,40 m², parter, środkowe, ul. Wiecherta
– zamienię (z dopłatą/spłatą zadłużenia) na 4-pokojowe (max II piętro). Tel. 507 339 902 lub 530 808 600.
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

dokończenie ze str. 1
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Rozstrzygnięcie dylematu

nownie trzeba będzie wyłożyć niemałą przecież kwotę, więc po co
się silić na wyższe wydatki. Wystarczy, że spełni się minimalny warunek ustawy.
No, ale ku zaskoczeniu organizatorów ankiety, a chyba także i Czytelników, okazało się, że za wodomierzami najdroższymi
opowiedziało się aż 27,4% ankietowanych. Oni przy tym tak samo
wybrali raty dwunastomiesięczne (45,6% spośród nich). Takiego
zdania prawdopodobnie były osoby, które spory wydatek mogły lokować na dalszym planie, natomiast chcieli wybrać wygodę. Nikt
już według nich nie musiałby pamiętać o terminie podania stanu
wodomierzy ani też nikt w ich mieszkaniu nie przeprowadzałby
kontrolnego odczytu.
Na koniec tylko dla porządku informujemy, że wodomierz
z nakładką radiową nie zrobił na członkach specjalnego wrażenia.
O nim bowiem myślało tylko 15,8% ankietowanych, którzy podob-

nie jak pozostali optowali za ratami dwunastomiesięcznymi (58,3%
ankietowanych z tej grupy).
Tak więc wiemy już, jakie będziemy mieć wodomierze. Pozostało tylko odpowiedzieć na pytanie, kiedy to nastąpi. Otóż jak
przed każdym przetargiem należy najpierw przygotować istotne
warunki, które będzie musiał spełnić każdy podmiot biorący w nim
udział. Następnie trzeba będzie przeprowadzić postępowanie przetargowe. Będzie ono dotyczyło nie tylko wodomierza, ale także warunków jego zamontowania. Pewnie można by uporać się z tym
w trzecim kwartale tego roku, ale z drugiej strony, czy powinniśmy
wchodzić w rolę karpia, który wnioskuje o przyspieszenie świąt Bożego Narodzenia? W takim razie bardziej prawdopodobnym okresem będzie kwartał czwarty, kiedy to Boże Narodzenie przypadnie
w tradycyjnym terminie.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost”
Stowarzyszenie „Pomost” działając na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” utworzyło Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost” z siedzibą przy ul. Leyka 17 (dawny Osiedlowy Dom Kultury „17”) i przy ul. Barcza 12. Domy te zapewniają
opiekę i rozwój w formie dziennego pobytu osobom dorosłym, samotnym, emerytom i rencistom. Czynny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Głównym celem działalności jest zapewnienie możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym.

Tworzymy możliwości realizowania potrzeb towarzyskich, zdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych. Dążymy do rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do odczuwania satysfakcji
z życia oraz niezależności i poczucia wolności. Osoby starsze, samotne, ze schorzeniami pamięci znajdują tu „drugi dom” i aktywnie
spędzają czas.
Dom zatrudnia specjalistyczną kadrę oraz posiada profesjonalnie wyposażone pracownie, m.in. plastyczną, komputerową, aktywizacji ruchowej, kulinarną, muzykoterapii oraz gier i biblioterapii.
Uroczyście obchodzimy wszystkie święta, imieniny oraz istotne wydarzenia. Uwieńczeniem dnia jest spożycie gorącego obiadu.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomost” od ponad 5 lat
współpracuje z Przedszkolem Niepublicznym „Śmieszek”, które
ma dwie siedziby: przy ul. Leyka 7 oraz przy ul. Murzynowskiego 20.
Długoletnia i systematyczna współpraca obu placówek polega na
organizowaniu wspólnych spotkań, imprez i uroczystości z udziałem
dzieci, seniorów, emerytów, rencistów i osób samotnych. Działania
te przyczyniają się do wzmocnienia więzi międzypokoleniowych,

kultywowania tradycji ludowych i narodowych. Dla dzieci z Przedszkola „Śmieszek”, nastawionego na dużą aktywność ruchową
i artystyczną swoich wychowanków, to wspaniała lekcja akceptacji
i tolerancji wobec ludzi starszych oraz nauka empatii w stosunku
do drugiego człowieka. Poprzez wspólne cykliczne inicjatywy na
rzecz osób starszych, dzieci z przedszkola przygotowywane przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną odczuwają satysfakcję z odnoszenia wspólnych sukcesów oraz pogłębiają wiarę w siebie i we
własne możliwości.
Tym razem dzieci z przedszkola „Śmieszek” z filii przy ul. Leyka
wystąpiły przed licznie zebraną publicznością ze Środowiskowego
Domu Samopomocy „Pomost” z przedstawieniem pt. „Czerwony
Kapturek”.
Dodatkowe informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy „Pomost” można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30 bezpośrednio w naszej siedzibie:
• przy ul. Leyka 17 lub pod numerem telefonu 89 523 72 39,
• przy ul. Barcza 12 lub pod numerem telefonu 89 526 69 10.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie
ul. Wańkowicza 9
tel. 89 543 55 03, fax 89 543 55 45
posiada na dzień 18 maja br. wolne lokale użytkowe przy ul.:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Murzynowskiego 7A – pow. ok. 14,00 m² (parter)
Murzynowskiego 18 – pow. ok. 42,00 m² (piwnica)
Murzynowskiego 22 C – pow. ok. 93,00 m² (piwnica)
Barcza 11A – pow. ok. 115,00 m² (parter po byłej hydroforni)
Burskiego 18 – pow. ok. 16,00 m² (parter)
Murzynowskiego 18 – pow. ok. 197,00 m² (I piętro)
Wańkowicza 9 – pow. ok. 162,00 m² (piwnica)
Barcza 8 – pow. ok. 85,00 m² (parter)
Barcza 8 – pow. ok. 108,00 m² (parter)
Sikiryckiego 10 – pow. ok. 141,00 m² (parter)

XVIII Konkurs Ortograficzny „Dyktando ‘2016”

8 kwietnia 2016 r. w Klubie „Akant” SM „Jaroty” odbyła się kolejna edycja konkursu ortograficznego „Dyktando ‘2016”. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz licealiści.
Jury konkursu w składzie: dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, dr Renata Makarewicz, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM wyłoniło następujących zwycięzców.
W grupie uczniów szkoły podstawowej: I miejsce zajął
Jakub Kozicki kl. VIE, SP 25, opiekun Paweł Pietrzyk; II miejsce –
Julia Biedulska, kl. VID, SP 34, opiekun Renata Rejniak; III miejsce – Dominika Rokicka kl. VID, SP 34, opiekun Renata Rejniak.
W grupie gimnazjalistów: I miejsce zajęła Julia Wolińska,
kl. IID, Gimnazjum Nr 9; II miejsce – Dorota Pawelczyk, kl. IIB,
Gimnazjum Nr 9; III miejsce – Kamil Zielaskowski, kl. IIB, Gimnazjum Nr 9 – opiekunem wszystkich laureatów jest Małgorzata
Szuszek.
W grupie licealistów: I miejsce zajęła Magdalena Sznitko,
kl IIA, V LO; II miejsce – Aleksandra Nowak, kl. IIA, V LO; III miejsce ex aequo – Joanna Gurzędo, kl. IIA, V LO i Katarzyna Kuryło,
kl. IIA, V LO – opiekunem wszystkich laureatów jest Jolanta Moszczyńska.

Akcja
Lato
‘2016
w Osiedlowym Domu Kultury SM „Jaroty”
4 – 15 lipca 2016 r.
II turnus 		 18 – 29 lipca 2016 r.
III turnus 		  1 – 12 sierpnia 2016 r.
IV turnus 16 – 26 sierpnia 2016 r.
I turnus 		 

w godz. 8.00 – 15.30

W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci członków SM „Jaroty”
w wieku od 7 do 12 lat
Informacje w Klubach: „Na Górce” tel. 89 543 55 99
„Akant” tel. 89 541 58 40

Zapisy na półkolonie od 1 czerwca 2016 r.
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Wyniki konkursu plastycznego

„W świecie ptaków”
Znamy już wyniki konkursu plastycznego pn. „W świecie ptaków” zorganizowanego
przez Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty” w Klubie „Na Górce”, skierowanego do dzieci
w wieku 6–10 lat. Komisja konkursowa w składzie: Mirosława Smerek-Bielecka – przewodnicząca, Krystyna Licznerska i Jolanta Białek przyznała następujące nagrody:
I kategoria – dzieci
6 lat: równorzędne I miejsca zajęły: Łucja Słabuszewska, Zofia Bukowska,
Aleksandra
Orzechowska, Aleksandra Prymas
i Karolina Kuryłowicz.
II kategoria – dzieci
7 – 10 lat: I miejsce – Tamara Sobczak, II miejsce – Eliza Wiśniewska,
III miejsce – Maja Czarnota i Dominika Całka.
Wyróżnienia otrzymali: Joanna Jakowska, Joanna
Wiśniewska i Filip Zając.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Omnibus ‘2016”
25 kwietnia 2016 r. w Osiedlowym Domu Kultury SM „Jaroty” w Klubie „AKANT” odbył się Międzyszkolny Turniej
Wiedzy „Omnibus ‘2016”.

W kategorii klasy pierwsze: I miejsce zajął zespół SP Nr 34 – opiekun
Zuzanna Rosińska; II miejsce zespół SP Nr 25 – opiekun Maria Wojciechowska; III miejsce zespół SP Nr 32 – opiekun Katarzyna Ołów.

W kategorii klasy trzecie: I miejsce zespół SP Nr 32 – opiekun Dorota
Reguła; II miejsce zespół SP Nr 25 – opiekun Marietta Oziębło; III miejsce
zespół SP Nr 34 – opiekun Anna Końpa.

W kategorii klasy drugie: I miejsce zajął zespół SP Nr 34 – opiekun
Beata Januszewicz; II miejsce zespół SP Nr 32 – opiekun Małgorzata Sitarska; III miejsce zespół SP Nr 25 – opiekun Katarzyna Wasiela.

Uczestnicy otrzymali statuetki „Omnibus ‘2016” i dyplomy.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera

Dzień Otwarty
W piątek, 29 kwietnia 2016 roku, Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera po raz kolejny otworzyło swoje podwoje
kandydatom na przyszłych uczniów. W ramach tegorocznego Dnia Otwartego w progi naszej placówki zawitała młodzież klas szóstych z pobliskich Szkół Podstawowych Nr 30 i 34 wraz z opiekunami, a także szóstoklasiści z innych
szkół zainteresowani kontynuacją nauki właśnie u nas. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie potencjalnym członkom naszej społeczności poznania pełnej oferty edukacyjnej szkoły, wczucia się w atmosferę gimnazjum, a także
przekonanie niezdecydowanych, że naprawdę warto do nas dołączyć.

Przyszli uczniowie mogli poznać kadrę pedagogiczną,
obejrzeć pracownie lekcyjne, porozmawiać ze starszymi kolegami, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami szkolnymi,
a także podziwiać trofea zdobyte przez uczniów w różnych
dziedzinach. Wzorem lat ubiegłych dla gości przygotowano wiele atrakcji. Starannie opracowana trasa zwiedzania
obejmowała wszelkie aspekty działalności szkoły. Głównymi
punktami programu były występy utalentowanych młodych
aktorów Teatru Światło i Cień, który od lat jest chlubą naszego
gimnazjum oraz koncert muzyczny. Odwiedzający z dużym
zainteresowaniem przyglądali się również doświadczeniom
i eksperymentom naukowym prezentowanym przez uczniów
w pracowniach biologii, chemii i fizyki. Mieli także możliwość
wykazania się w tworzeniu rymowanek, łamigłówkach językowych, quizie historycznym oraz wzięcia udziału w konkurencjach sportowych. Trasa wędrówki po szkole obejmowała
również stoiska prezentujące edukacyjne projekty gimnazjalne, akcje bardzo prężnie działającego Szkolnego Koła Wolontariatu, PCK i Koła Miłośników Turystyki. Kolejną atrakcją

i jednocześnie wyzwaniem były zmagania w grach PS3 oraz
XBOX w czytelni szkolnej. Przyjemną niespodziankę sprawili
gościom członkowie Koła Miłośników Japonii, którzy przenieśli ich do Kraju Kwitnącej Wiśni oraz fani dobrej kuchni
serwujący przygotowany poczęstunek. Wszyscy szóstoklasiści mogli zagłębić się w historię szkoły udokumentowaną
w kronice.
Dzień Otwarty był niezwykle udany. Przybliżył gościom
zasady funkcjonowania gimnazjum oraz pokazał, że jest to
miejsce, gdzie można rozwijać wszechstronne zainteresowania, realizować pasje, a także zdobywać nowe doświadczenia i poznawać świat, a przede wszystkim samego siebie.
Większość szóstoklasistów opuszczała mury naszej szkoły
z uśmiechem na twarzy sugerującym, że już we wrześniu
dołączą do grona uczniów Gimnazjum Nr 13.
Więcej informacji o działalności naszej placówki i procedurach rekrutacji można uzyskać, odwiedzając stronę internetową: http://g13olsztyn.pl/
Alekasandra Kolańczuk
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Bezpieczeństwo nad wodą
Co roku na przełomie maja i czerwca przypominam ja i wszelkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo o zasadach zachowywania się nad
wodą, a w następnym numerze zamieścimy mapkę kąpielisk ze wszystkimi
danymi informacyjnymi (jest ona opracowywana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Olsztyna i po akceptacji Prezydenta użyczana nam
do opublikowania w naszym miesięczniku dla wygody mieszkańców osiedli
Nagórki, Jaroty i Pieczewo).
Wypoczynek kojarzony jest często 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 wodą: najlepsze
do pływania, 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. Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na którym
się znajdujesz, zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.
Pamiętaj:
– dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. NIGDY
NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI, nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
dopiero biała flaga oznacza dozwoloną kąpiel;
– nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego, nie niszcz znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku
żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona;
– nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku i nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem;
– nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody – zawsze zbadaj
głębokość wody oraz ukształtowanie dna;
– w trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy jeśli faktycznie nie jest ci
ona potrzebna. Nie wrzucaj do wody śmieci, szkła, a w przypadku złego
samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdź z wody;
– pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku: w tym jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie
kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami, bowiem czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają dobrzy pływacy;
– staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby cię obserwował
w trakcie pływania. Pływając w obrębie kąpieliska, wzdłuż brzegu, jesteś
stale obserwowany i zawsze możesz liczyć na pomoc ratownika.
Korzystając z kąpielisk nadmorskich unikaj miejsc niebezpiecznych typu
ostrogi, falochrony – możesz się tam natknąć na: gwałtowny spadek dna,
wsteczne prądy, powierzchnie śliskie, porośnięte wodorostami lub pokryte
ostrymi małżami. Zwracaj uwagę na innych kąpiących się – ktoś może
potrzebować twojej pomocy. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub
wypadek nad wodą, natychmiast wezwij pomoc – powiadom ratownika
WOPR.

DYŻURY

Może jednak się zdarzyć, że w trakcie pływania znajdziesz się w sytuacji
wymagającej umiejętności samoratowania – nigdy w sytuacji zagrożenia nie
wpadaj w panikę, działaj, wzywaj pomocy i sam jak możesz jej udzielaj!
Kurcz mięśnia – spowodowany zmęczeniem mięśni i niską temperaturą, wykonaniem gwałtownego ruchu. Objawia się silnym bólem, uniemożliwia
pływanie. Zachowaj spokój, postaraj się rozciągnąć bolący mięsień, skorzystaj z pomocy innych osób.
Nadmierne wychłodzenie organizmu – spowodowane długotrwałym
pływaniem w zimnej wodzie. Objawia się uczuciem zimna, dreszczami, „gęsią skórką”, zasinieniem skóry. Mogą wystąpić zaburzenia świadomości,
senność, zatrzymanie krążenia. Natychmiast wyjdź z wody, wysusz i ogrzej
ciało, okryj się ciepło. W sytuacji gdy nie możesz wyjść z wody zapobiegaj
utracie ciepła – nie zdejmuj ubrania, przyjmij pozycję kuczną, wzywaj pomocy.
Zachłyśnięcie się wodą: objawy to krztuszenie się, kaszel, utrudnienie
oddychania – zachowaj spokój, kaszel ułatwia usunięcie przeszkody z dróg
oddechowych. Skorzystaj z pomocy przyborów pływackich oraz pomocy innych osób.
Wyczerpanie sił pływaka – spowodowane zbyt długim pływaniem, niedostosowaniem możliwości kondycyjnych do wysiłku. Objawia się ogólnym
osłabieniem, zmęczeniem oraz niemożnością kontynuowania pływania. Połóż się na wodzie na plecach, oddychaj spokojnie i odpoczywaj, skorzystaj
z pomocy innych osób.
Wiosna po łagodnej zimie niesie kolejne zagrożenie. Mamy wyraźne
ocieplenie temperatury i z radością wiosenne dni coraz częściej spędzamy
na świeżym powietrzu. Ze wzrostu słupka na termometrze „cieszą się” jednak również kleszcze, które już rozpoczęły okres intensywnego żerowania.
I choć ugryzienie kleszcza samo w sobie jest mniej dokuczliwe niż ugryzienie
komara, to jednak te pierwsze stanowią zagrożenie, bo przenoszą groźne
choroby. Nie oznacza to oczywiście, że powinniśmy zrezygnować ze spacerów, warto jednak dowiedzieć się jak najwięcej na temat zagrożenia.
Sądzimy, iż kleszcze najczęściej „złapiemy” podczas wycieczki do lasu.
To jednak błąd. W rzeczywistości te małe pajęczaki chętnie przebywają w trawie i równie dobrze czują się na zwykłym skwerze w centrum miasta. Dopiero
gdy polują, wspinają się na wybujałe trawy bądź krzewy, jednak zwykle nie
wyżej niż na 70 cm, w związku z tym drzewa wcale nie są im potrzebne, by
dostać się na naszą odzież, a stamtąd na skórę.
Dodatkowo problem stanowi fakt, że ugryzienie kleszcza jest bezbolesne. To sprawia, że często wracając z weekendowej wycieczki zapominamy
o tym, aby dokładnie obejrzeć swoje ciało. A im dłużej kleszcz pozostaje wbity w skórę, tym większe prawdopodobieństwo, że do organizmu dostaną się
groźne zarazki, które może przenosić. Dlatego powinniśmy wyrobić w sobie
nawyk sprawdzania, czy z wycieczki nie przynieśliśmy nieproszonych gości.
Oprócz tego, wychodząc na dłużej na łono natury pamiętajmy o długich rękawach i butach z wysoką cholewą oraz stosowaniu różnego rodzaju preparatów odstraszających kleszcze. Pięknej i bezpiecznej wiosny życzę. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej.
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: 20 czerwca 2016 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.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, email:
sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax
89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Fachowość, terminowość i usługi w korzystnej cenie

Reklama

Oddaj buty w dobre ręce!
Lubisz swoje buty, ale coś się zepsuło – a to odkleja się podeszwa, złamał się obcas, zepsuł się zamek, zniszczyły
się fleki, pies wygryzł dziurę, jednak ciężko ci się z nimi rozstać, bo są bardzo wygodne. Przyjdź do zakładu szewskiego znajdującego się koło poczty przy ul. Panasa na Pieczewie, który od wielu lat cieszy się znakomitą renomą. Jego
właścicielem jest MIROSŁAW ORZECHOWSKI, wychowany w rodzinie z szewskimi tradycjami.
– Produkcją i naprawą obuwia moja rodzina zajmuje się od pokoleń. Początki sięgają dziadka, który produkował kapcie
i naprawiał buty. Tradycje i doświadczenie przekazał ojcu i wujowi, a ja mając kontakt z branżą szewską od dzieciństwa, skorzystałem z ich wiedzy, nabyłem niezbędne doświadczenie i otrzymałem solidne przyuczenie, co w konsekwencji przedkłada
się na rzetelność mojej pracy. W 1994 roku otworzyłem zakład, w którym zajmuję się wszelkiego rodzaju naprawą i renowacją
obuwia.
Jak sam określa, jest szewcem z wyboru i z zamiłowania. Zakład szewski, którego jest właścicielem, na dobre wpisany
jest w przestrzeń Pieczewa. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w soboty w godz. 10.00 – 14.00.
Składa się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze przeznaczone jest do przyjmowania i wydawania obuwia po naprawie, a drugie,
to królestwo pana Mirosława i to takie, które nie przypomina dawnego warsztatu szewskiego, gdzie na środku stało kopyto,
na stołeczku siedział szewc obłożony butami ze szpilarkiem, młotkiem lub szydłem i dratewką, bowiem jego warsztat jest na
miarę XXI wieku. Stoją tu dwie nowoczesne maszyny, niewątpliwie najlepsze urządzenia do wszelkiego typu napraw obuwia:
kombajn szewski + prasa marki HARDO oraz bezpyłowa szlifierko-froterka firmy BROCKFIEPER. Ponadto maszyna do szycia
firmy SINGER, wyprodukowana w 1960 roku, która doskonale sprawdza się przy szyciu starych butów, gdy trzeba trafić igłą
w te same dziurki.
Im bardziej doświadczony szewc i lepiej wyposażony warsztat, tym szybciej i rzetelniej przebiega naprawa. Pan Mirosław
oferuje niską cenę za usługi, ale oprócz robocizny składa się na nią koszt materiałów, które kupuje z importu w najwyższej
jakości, bo to one stanowią podstawową bazę w naprawie obuwia. Jeśli klient raz przekona się, że usługa została wykonana
bez zastrzeżeń, ponownie odda swoje buty w dobre ręce.
Oferta zakładu szewskiego:

yy Naprawa obuwia: codziennego, wizytowego,
sportowego, ortopedycznego, ochronnego,
specjalistycznego
yy Wymiana obcasów
yy Wymiana fleków
yy Klejenie butów
yy Rozbijanie butów
yy Powiększanie lub zwężanie cholew
yy Naprawa i wszywanie nowych zamków
yy Rekonstrukcja po pogryzieniu przez psa i wiele
innych, bo jak zapewnia właściciel: Z butem
mogę zrobić wszystko!
W usługach rzemieślniczych jakość jest kwestią najważniejszą i stanowi przede wszystkim zasadniczy argument, by pozyskać i utrzymać klientów.
Z myślą o nowych klientach Pan Mirosław otworzył

NOWY PUNKT PRZYJĘĆ BUTÓW
na Nagórkach, przy ul. Murzynowskiego 18 (na I piętrze)
po dawnym szewcu, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00.
Tu można oddać buty, których naprawa odbędzie się w zakładzie szewskim przy
ul. Panasa, natomiast odbiór również w punkcie przy ul. Murzynowskiego. Jak
gwarantuje właściciel, but po naprawie wygląda solidnie, bowiem poddany jest
kompleksowej kosmetyce.

