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Informacja w sprawie wymiany wodomierzy
mieszkaniowych w zasobach SM „Jaroty”
Wobec uzasadnionego zainteresowania mieszkańców dotyczącego zagadnień obejmujących realizację wymiany wodomierzy mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni, chcielibyśmy zapoznać Państwa z najbardziej istotnymi informacjami
przybliżającymi problematykę związaną z wymianą wspomnianych wodomierzy.
Podstawą rozpoczęcia przez Spółdzielnię zamierzenia związanego z wymianą wodomierzy była konieczność realizacji zaleceń pokontrolnych dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku
w sprawie stosowania wodomierzy z wymaganymi dowodami legalizacji. W dniach 11. 04. 2017 r. – 16. 05. 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wymianę wodomierzy (ok. 42. 500 szt.).
Wpłynęło 5 ofert od następujących firm: 1) Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” z siedzibą w Sztumie; 2) „Wodmiar” Wiśniewscy Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie; 3) „Capital Investment – Systemy Opomiarowania” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4) „Techem” Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
5) „Ista” Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Powyższy przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy mieszkaniowych rozstrzygnięto na korzyść 2 firm: „Capital Investment – Systemy Opomiarowania” Sp. z o.o. (wodomierze jednostrumieniowe
ok. 42. 000 szt.), z którą zawarto umowę nr 68/TR/2017 – (realizacja
w toku) i firmą „Wodmiar” Wiśniewscy Spółka Jawna (wodomierze
jednostrumieniowe z nadajnikiem impulsów 518 szt.), z którą zawarto umowę nr 62/TR/2017 – (realizację zakończono).
Podkreślenia wymaga fakt, iż wybór typu wodomierza został
rozstrzygnięty przez samych mieszkańców w ankiecie przeprowadzonej na łamach Pisma Mieszkańców Spółdzielni „JAROTY” (szczegóły wspomnianej ankiety zawarte są w nr 3/2016 oraz nr 5/2016).
Wskazano jednostrumieniowy wodomierz tradycyjny i taki też typ
wodomierza został podany w warunkach przetargowych.
Wybrana w wyniku przetargu firma „Capital Investment – Systemy Opomiarowania” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obecnie

realizuje wymianę wodomierzy zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem. Zaawansowanie dotyczące ww. robót w odniesieniu
do wspomnianego harmonogramu (na dzień 31. 12. 2017 r.) przedstawiało się następująco: na osiedlu Nagórki wykonano ok. 63% zakładanych do wymiany wodomierzy, natomiast na osiedlu Pieczewo
ok. 45% i na osiedlu Jaroty ok. 1,3%.
W woli wyjaśnienia kierowanego nie tylko do zaniepokojonych
mieszkańców, u których nie została jeszcze wykonana wymiana wodomierzy, informujemy, iż na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem wspomnianych prac otrzymacie Państwo informację o terminach dokonywania wymiany wodomierzy. Termin wykonywania robót
w budynku zostanie potwierdzony w formie ogłoszenia, umieszczonego w tablicy ogłoszeń na klatce schodowej.
Cena za dostawę i wymianę 1 szt. wodomierza „METRON”
JS 1,6 wynosi 39,80 zł brutto.
Zasady wnoszenia opłat za wymianę wodomierzy, ustalone
uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przedstawiają się następująco:
1. Opłata za wymianę wodomierzy mieszkaniowych będzie rozłożona na 12 rat doliczanych do miesięcznych opłat za używanie
lokali. Na Państwa pisemny wniosek opłata może być uiszczona
jednorazowo.
2. Opłata za wymianę wodomierzy mieszkaniowych będzie naliczona po otrzymaniu przez Spółdzielnię faktury za wykonaną usługę
od wykonawcy. O terminie rozpoczęcia spłaty i wysokości rat będziecie Państwo poinformowani odrębnym pismem.
3. Opłata za wymianę wodomierzy mieszkaniowych w lokalu będzie
iloczynem liczby zamontowanych wodomierzy i jednostkowego
kosztu za wymianę wodomierza.
4. Wpłaty wnoszone przez Państwa na konto miesięcznych opłat za
używanie lokalu będą w pierwszej kolejności zaliczane na opłatę
za wymianę wodomierzy mieszkaniowych.
W związku z powyższym, mając na uwadze zamiar jak
najsprawniejszego dokonania procesu wymiany wodomierzy w zasobach Spółdzielni, prosimy Państwa o udostępnianie mieszkań i zapewnienie swobodnego dostępu do miejsca wymiany wodomierzy.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z „Regulaminem określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale”
za sprawność wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z zaworem
odcinającym w lokalu odpowiada użytkownik (rozdział III § 4, ust. 3,
pkt 4 i 5). Tak więc w przypadkach nieszczelności elementów wewnętrznej instalacji wodociągowej zlokalizowanej w mieszkaniu, między innymi takich jak: zawory odcinające, wężyki oraz w przypadku,
gdy w mieszkaniu są zamontowane wodomierze o długości 80 mm,
w Państwa zakresie leży wymiana tych elementów na sprawne i dostosowanie instalacji do wodomierzy o długości 110 mm.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy
o kontakt telefoniczny z biurami odpowiednich administracji osiedli.
Leszek Chamerski
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU
(ZABUDOWA WIELORODZINNA)
Sektor VI – JAROTY
Harmonogram odbioru odpadów selektywnych
JAROTY

PLASTIK

Boenigka, Burskiego, Herdera, Janowicza, Jarocka 57, Jaroszyka,
Kanta, Leyka, Malewskiego, Myszki Miki, Mroza bez nr 5 – 7, 10, 13,
14, Piewczewska, Piotrowskiego 13, Wiecherta, Wilczyńskiego
bez nr 25D, 27A, Wiotsa bez nr 25, 31, 33
pozostałe ulice

Wtorki**
Poniedziałki**
SZKŁO

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych

JAROTY

PAPIER

1 raz na 2 tygodnie

Boenigka bez nr 2, 4, Jarocka 57, Jaroszyka, Leyka, Malewskiego,
Pieczewska, Wilczyńskiego 6B, 6D
Dadleza, Laszki, Mazowiecka bez nr 4, Pomorska, Witosa bez
nr 1 – 3, 11
Flisa, Herdera 14, 26, Janowicza, Jarocka bez nr 57, Kanta 1,
Mazowiecka 4, Mroza, Piotrowskiego, Wilczyńskiego bez 6B, 6D
Boenigka 2, 4, Burskiego, Herdera bez 14, 26, Kanta bez nr 1,
Myszki Miki, Wiecherta, Witosa 1 – 3, 11

Wtorki
Środy
Czwartki
Piątki

** w punktach wymagających większej częstotliwości odbioru - także odbiór w czwartki i piątki

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY (ulice: Bajkowa, Bolka i Lolka, Czerwonego
Kapturka, Herdera, Jasia i Małgosi, Kanta, Krasickiego od nr 2 wzwyż str. parzysta, Kubusia Puchatka str. parzysta, Misia Uszatka,
Myszki Miki, Płoskiego, Pszczółki Mai, Smerfów, Wiecherta, Witosa)
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

8, 22

5, 19

5, 19

2*, 16, 30

14, 28

11, 25

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY (ulice: Boenigka, Burskiego, Wilczyńskiego od
ul. Krasickiego do skrzyżowania z Sikorskiego)

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17

1*, 15, 29

12, 26

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY (ulice: Dadleza, Flisa, Janowicza, Jarocka, Kujawska,
Laszki, Mazowiecka, Mroza, Piotrowskiego, Pomorska)

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

3*, 17, 31*

14, 28

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY (ulice: Bartąska północ. cz. ulicy powyżej
Wilczyńskiego, Dolna, Hanowskiego, Jaroszyka, Jaroty, Kręcickiego, Leyka, Malewskiego, Okólna, Pieczewska, Podgórna, Sikorskiego
od ul. Jarockiej do końca str. nieparzyta, Zakole)
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

* termin może ulec przesunięciu o 1 – 2 dni

Harmonogram odbioru choinek
OSIEDLE JAROTY

5. 02. 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
JAROTY
Poniedziałek

Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Flisa, Hanowskiego, Herdera,
Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kubusia Puchatka, Kujawska, Laszki, Leyka, Malewskiego,
Mazowiecka, Mroza, Myszki Miki, Piotrowskiego, Pomorska, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa

JAROTY ∙

Herdera, Malewskiego, Pieczewska, Wilczyńskiego, Zakole

Wtorek
Środa
Piątek
Sobota
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Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Dolna, Flisa, Hanowskiego, Herdera,
Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kujawska, Kubusia Puchatka, Leyka, Malewskiego, Mazowiecka, Mroza, Myszki Miki, Piotrowskiego, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa
Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Dolna, Flisa, Hanowskiego, Herdera,
Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kujawska, Laszki, Leyka, Malewskiego, Mazowiecka, Mroza,
Pieczewska, Piotrowskiego, Pomorska, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa, Zakole
Boenigka, Burskiego, Hanowskiego, Herdera, Janowicza, Kanta, Malewskiego, Mroza, Wiecherta, Wilczyńskiego

Mycie i dezynfekcja pojemników – kwiecień/maj 2018

Sektor V – NAGÓRKI, PIECZEWO
Harmonogram odbioru odpadów selektywnych
PIECZEWO

Jeziołowicza, Sobocińskiego, Stramkowskiej,
Żurawskiego

PLASTIK

PAPIER

Środy**

Środy**

SZKŁO
1 raz
na 2 tygodnie
Czwartki

pozostałe ulice

Środy

Pstrowskiego

NAGÓRKI

Środy**

pozostałe ulice

Czwartki**

Piątki

Środy**

Czwartki

** w punktach wymagających większej częstotliwości odbioru – także odbiór w czwartki i piątki

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – NAGÓRKI
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17

1*, 15, 29

12, 26

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. PIECZEWO
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

12, 26

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

* termin może ulec przesunięciu o 1 – 2 dni

Harmonogram odbioru choinek
OSIEDLE

2018

NAGÓRKI

6. 02. 2018

PIECZEWO

9. 02. 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
NAGÓRKI
Poniedziałek

Barcza, Krasickiego, Murzynowskiego, Orłowicza, Sikorskiego, Turowskiego, Wańkowicza

Wtorek

Pstrowskiego

Środa

Barcza, Krasickiego, Murzynowskiego, Orłowicza, Sikorskiego, Wańkowicza

Piątek

Barcza, Krasickiego, Murzynowskiego, Orłowicza, Pstrowskiego, Sikorskiego, Turowskiego, Wańkowicza

PIECZEWO
Poniedziałek
Środa

Gębika, Jeziołowicza, Krasickiego, Panasa, Sikiryckiego, Sobocińskiego, Stramkowskiej, Świtycz-Widawskiej,
Turkowskiego, Wachowskiego, Wilczyńskiego, Żurawskiego

Piątek
Mycie i dezynfekcja pojemników – kwiecień/maj 2018
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„Mikołajki” w Klubach Kultury SM „Jaroty”
Klub Kultury „Na Górce” wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” zaprosił dzieci z rodzicami i dziadkami do wspólnej zabawy
z Mikołajem. Dzieci bawiły się w teatrzyk kukiełkowy, zabawy z maskami, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki itp. Dużo radości dzieciom
sprawiła wizyta osiedlowych Mikołajów z koszykami słodyczy i wspólna z nimi zabawa.
Mikołaj odwiedził także dzieci w Klubie Kultury „Akant” i zaprosił ich do wspólnych konkursów wraz z rodzicami.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Sprzedam M-4 własnościowe, przy ul. Jeziołowicza. Tel. 609
060 096.
Kupię M-2 o pow. ok. 50 m², w okolicy ulic: Herdera, Wiecherta
lub Kanta. Tel. 883 310 709.
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

JAROTY ∙
KLUB AKANT
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Konkurs „Z bajką przez życie ‘2017”

Zorganizowany wspólnie z Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego konkurs pt. „Z bajką przez życie
‘2017”, oceniała komisja konkursowa w składzie: dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr Renata Makarewicz, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – przewodnicząca, która przy ocenie prac konkursowych brała pod uwagę następujące kryteria: ciekawy
i oryginalny pomysł na fabułę bajki lub baśni, poprawność stylistyczną wypowiedzi, oprawę graficzną i samodzielność wykonania.
Spośród nadesłanych na konkurs prac wyłoniono laureatów
i przyznano następujące miejsca:
W kategorii klasy I–II:
I miejsce za bajkę „Kangurzandia” zajęła Elżbieta Pieślak
z klasy IIa, ze Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Jana Brzechwy – opiekun Dorota Reguła. Nagroda za wskazanie, że świat wyobraźni
upiększa nasze codzienne życie.
II miejsce za bajkę pt. „O niebieskim kocie” zajęła Liliana Zalewska z klasy II „Chabrowa”, ze Społecznej Szkoły Podstawowej
Nr 101 – opiekun Żaneta Polańska. Nagroda za właściwą ocenę
najważniejszej wartości w życiu – przyjaźni.
III miejsce za bajkę „O chłopcu zagubionym w Minecrafcie”
zajął Ignacy Kozłowski z klasy II „Chabrowa”, ze Społecznej Szkoły

Podstawowej Nr 101 – opiekun Żaneta Polańska. Nagroda za przestrogę przed zgubnym wpływem gier komputerowych.
W kategorii klasy III–IV:
I miejsce za bajkę „Żuk miejski i żuk wiejski” zajęła Aleksandra Ziółkowska z klasy IVe, ze Szkoły Podstawowej Nr 25
z Oddziałami Integracyjnymi – nauczycielka Anna Róg. Nagroda za
morał, który nakazuje cenić skromność i życie zgodne z naturą.
II miejsce za bajkę „Głodomorki” zajęła Daria Stachulska
z klasy IIIc, ze Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Jana Brzechwy – opiekun Beata Ursel. Nagroda za docenienie relacji przyjacielskich.
III miejsce za bajkę „O siedmiu czarodziejach” zajęła Julia Noryńska z klasy IVe, ze Szkoły Podstawowej Nr 33 – Dariusz Szafranek. Nagroda za znajomość kategorii fikcji literackiej.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Spotkanie Wigilijne mieszkańców Nagórek
W niedzielę 18 grudnia 2017 roku o godzinie 13. 00 po raz kolejny na placu przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” odbyło się
Spotkanie Wigilijne mieszkańców Nagórek. Przy dźwiękach kolęd i pastorałek, w miłej świątecznej atmosferze, zgromadzeni mieli
możliwość złożyć sobie świąteczne życzenia, łamiąc się opłatkiem, wspólnie kolędując, a tym samym lepiej się poznać.
Organizatorzy przygotowali wigilijny poczęstunek z tradycyjnymi potrawami, a także słodycze dla dzieci. Aby nikomu nie doskwierał
mróz animator porywał do zabawy nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Cóż, nie było walki na śnieżki (taki mamy klimat), ale zaprzęgi
reniferów, przeciąganie liny rozgrzały podobnie jak gorący barszczyk.

Organizatorami Wigilijnego Spotkania Mieszkańców Nagórek byli: spółdzialcza Rada Osiedla „Nagórki”, samorządowa Rada Osiedla
„Nagórki” oraz Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 10 „Nagórki”. 
Ewa Janczewska
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Na Jarotach

Niecodzienna uroczystość miała miejsce w sobotę 9 grudnia 2017 r. w Osiedlowym Klubie Kultury „AKANT”, przy ul. Kanta na
Jarotach. Po raz pierwszy spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty” zorganizowała uroczysty wieczór wigilijny dla seniorów.

Wydarzenie, w którym uczestniczyło 50 zaproszonych osób, rozpoczęło się
o godzinie 14. 00. Przybyłych gości powitał
przewodniczący spółdzielczej Rady Osiedla
„Jaroty” Jerzy Krasowski, a okolicznościową
przemowę wygłosił ks. kanonik Romuald Zapadka, proboszcz parafii pw. bł. Franciszki
Siedliskiej. W niezwykle ciepłych i wzruszających słowach podkreślił, że najważniejsza
jest rodzina i wspólnota. To właśnie miłość

rodzinna i więzi rodzinne są najważniejsze
w życiu człowieka. Ksiądz proboszcz złożył
uczestnikom, ich rodzinom i bliskim życzenia
radosnych świąt Bożego Narodzenia i odpoczynku w gronie najbliższych.
Życzenia zebranym gościom złożyła
również Jolanta Piechocka, wiceprezes ds.
ekonomicznych SM „Jaroty” w Olsztynie.
W części artystycznej wystąpił znany olsztyński hejnalista Daniel Rupiński. Uczest-

nicy, składając sobie życzenia i dzieląc się
opłatkiem, dziękowali za ten szczególny
wieczór, który był dla nich niespodziewany,
a z drugiej dostarczył wielu wzruszeń. Wszyscy otrzymali od Mikołaja okolicznościowe
upominki, a pięknie udekorowane stoły,
smaczne wigilijne potrawy, podniosły klimat
i śpiewane kolędy stworzyły niepowtarzalną,
świąteczną atmosferę.
Barbara Kozińska

Na Pieczewie
Od wielu lat seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 13 „Pieczewo” tradycyjnie w oczekiwaniu
na święta Bożego Narodzenia spotkali się 8 grudnia 2017 r. w Klubie „Akant” na corocznej Wigilii, na którą zaproszeni zostali również goście: Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna, Roman Przedwojski – prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
Jolanta Piechocka i Piotr Wałecki – wiceprezesi SM „Jaroty”, Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”, ks. prałat Marian
Matuszek – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej, honorowy członek Prezydium Zarządu Głównego PZERiI – Jan Łożyński oraz Stanisława Borysiul – przedstawiciel PZERiI.

Spotkanie rozpoczęto od wspólnego odśpiewania kolędy
„Wśród nocnej ciszy”, po czym Alicja Chrościcka przywitała zaproszonych gości oraz 101 seniorów zgromadzonych wspólnie przy wi-

gilijnym stole. Po życzeniach Piotra Grzymowicza i ks. prałata Mariana Matuszka, który przybliżył zebranym również istotę świąt Bożego
Narodzenia, rozpoczęto dzielenie się opłatkiem i wzajemnym składaniem sobie życzeń bożonarodzeniowych. Spotkanie seniorów na
wieczerzy wigilijnej, przy pięknie zastawionych stołach tradycyjnymi
wigilijnymi potrawami, było możliwe dzięki zaangażowaniu firmy Victora Teresy Białej oraz Haliny Mikulskiej – przewodniczącej Rady
Osiedla „Pieczewo” i jej członków.
Na spotkaniu nie zabrakło mikołajkowych upominków: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz obdarował czekoladami, ks. Marian
wręczył zebranym pamiątkowe obrazki, a Adam Buciek podarował
seniorom sztućce. Podczas wieczerzy, w nastrojowej atmosferze,
przy zapalonych świecach i w podniosłym nastroju śpiewano wspólnie kolędy. Zarząd Koła Nr 13 „Pieczewo” dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji Wigilii dla seniorów naszego koła.
Alicja Chrościcka
Przewodnicząca Koła Nr 13 „Pieczewo”
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Czy obecna aura to zwiastun kataklizmów
Minęła jesień i święta, mamy nowy 2018 rok, tam gdzieś we wschodnich
stanach USA mrozy i śnieżyce, gdzie indziej powodzie lub pożary, bo susza,
a u nas jak dotąd plusowe temperatury, deszcze i szarugi. Czy ta zmienna i nienaturalna w naszej strefie klimatycznej pogoda to jakieś zapowiedzi
swoistych pogodowo-klimatycznych kataklizmów, czy też po prostu, jak to
i dawniej bywało, chimeryczne kaprysy i humory matki natury. Cokolwiek
by to było, jedno jest pewne – przyroda buntuje się przeciw naszym ludzkim
działaniom – wszędzie dostrzegamy zmiany klimatyczne, anomalie i wywoływane tym różnorakie kataklizmy na nieznaną nam dotychczas skalę!
Prawda pewnie leży pośrodku – i natura się buntuje, bo sami fundujemy
sobie zagrożenia bezmyślnie ingerując w prawa przyrody, a i aura, jak popatrzeć w daleką przeszłość, potrafi płatać co jakiś czas swoiste figle, wywołując w różnych miejscach naszego globu niespotykane kataklizmy. Czy jest
źle, czy też będzie lepiej lub gorzej, naszą powinnością jest przewidywanie
i zabezpieczanie się na wypadek różnorakich zagrożeń.
Do wiosny może być różnie, ba i często bywało, że opóźniona zima dawała się we znaki czasami aż do kwietnia – bądźmy więc przygotowani i na
mrozy, śnieżyce i wichury, a gdy „wystrzeli” wiosenne ciepło może się rozpadać – liczmy się z zalaniami i podtopieniami. Deszcze, wichury, a nawet
śnieżyce – przewidujmy takie objawy tego okresu, może być przy tym ślisko,
a potem błoto i kałuże, gdy będzie mroźno – woda zamarznie, często poza
ślizgawkami i będą to groźne pułapki: nieposypane piaskiem śliskie chodniki, schody i jezdnie zagrażające bezpieczeństwu pieszych i kierowców.
Sceptycy widzą w tym obraz kataklizmu, a my powinniśmy przewidywać
i traktować to jako zwykłe, lecz występujące od czasu do czasu zagrożenia,
które dzięki naszemu przewidywaniu przetrwamy.
Telewizja i radio, prasa i internet – pokazują nam świat i to, co się dzieje
daleko i blisko, na bieżąco i na żywo: wojny i akty terroru, niewyobrażalne
klęski żywiołowe i kataklizmy – zaczynamy na nowo poznawać naszą planetę i różnorodność tego, co niesie dzień po dniu naszego ziemskiego życia. To
już nas tak nie zaskakuje, bo to dzięki bieżącym informacjom pozwala nam
rozumnie i bez emocji przygotować się na różnorakie zagrożenia.
Dlatego przewidujmy wszystko – starajmy się żyć bezpiecznie, ale
i cieszmy się tym, co również czasem mile zaskakując przynosi nam każdy
kolejny dzień. Teraz po „fanaberiach” jesieni i zimy, pomieszanych z kilkakrotnymi przedwiośniami, traktujmy to normalnie, bo tak bywało, jest i nieraz
do nas wróci, a przyjmując z „dobrodziejstwem całego inwentarza” niedogodności i zagrożenia tego okresu, przewidując złe uroki aury, cieszmy się
wszystkim, co pozytywne.
Zmienność pogody bywa zdradliwa, często odwraca naszą uwagę
i przewidywanie, bywamy zaskakiwani. Nie dajmy się jednak zwieść i pamiętajmy o dostosowywaniu właściwych ubiorów do różnorodności pogody
– zwłaszcza u dzieci i ludzi w podeszłym wieku. A to, że raz pada, a innym
razem zaświeci słoneczko niech nam nie przeszkadza, bo zachowując umiar
i zdrowy rozsądek w korzystaniu na spacerach ze świeżego powietrza uodparniamy się, a i zdrowiu to pomaga.
Zabiegani i zaaferowani wszelkimi nowinkami, informacjami i różnymi
sprawami nowego roku, zaskakiwani kaprysami pogody, nie dostrzegamy,
że nasze organizmy są w różnej kondycji psychofizycznej, brońmy się i prze-
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ciwdziałajmy! Zwłaszcza że nasze ciało również daje nam znaki - sygnały:
czasem to bezsenność, stres czy zmartwienie lub też zwykłe zmęczenie,
które bagatelizujemy, ale mogą to być symptomy wyczerpania, niedoboru
witamin czy mikroelementów, jak i grożących nam chorób.
Pomyślmy inaczej – mamy kolejny nowy rok, może powinien to być rok
zdrowia i bez podtekstów – po prostu osobistego bezpieczeństwa. Odpuśćmy sobie te zamieszanie klimatyczne, a zadbajmy o zdrowie, bo na razie
dopóki nas coś nie dopadnie, to machamy ręką i myślimy, że jakoś to będzie!
Tylko że to „jakoś” nie zawsze wychodzi, a przecież w pracy odpowiednie
służby „gonią” nas na badania i przeglądy lekarskie – często na siłę, a przecież to wiele daje, często zapobiega poważnym chorobom, to wielka pomoc –
dla nas! Wiele zakładów pracy organizuje szczepienia przeciw grypie – dyskutujemy, a po co, a czy to coś daje i czy potrzebne, a że szczepionka może
nie być akurat na ten szczep – tak, może, ale – zaszczepienie wywołuje i tak
większą odporność i nawet, jeśli nie trafi w ten typ wirusa, to i tak ewentualne zachorowanie (bo mimo szczepienia możemy zachorować) obejdzie
się bez zabójczych powikłań, a sama choroba będzie miała łagodniejszy
przebieg. Wybierajmy – decydujmy, a szczepienia fundowane traktujmy
mimo wszystko jako gest – dla nas! Powie ktoś – no tak, ale to dotyczy nas
pracujących, a co z naszymi rodzinami, dziećmi i niepracującymi? Podpowiem to, co sam ze zdumieniem zauważyłem czekając w kolejce na badania
i czytając różne ogłoszenia na tablicach przychodni: bezpłatne badanie jelita
grubego i szczegóły, terminy; bezpłatne badania mammograficzne dla pań
i jw.; czytam jest również bezpłatne badanie prostaty, ba i w laboratorium
poprzez badanie krwi i u specjalisty urologa – przykładów mógłbym podać
wiele: bezpłatne badanie słuchu, wzroku, tzw. żółty tydzień, czyli bezpłatne
szczepienia przeciw żółtaczce i wiele, wiele innych, ale przyznajmy się – tym
się nie interesujemy, bo teraz nic nam nie jest, a kiedy już jest, to psioczymy,
bo kolejki, badania i chodzenie od specjalisty do specjalisty!
Chorując narzekamy na służbę zdrowia, ale starajmy się myśleć o naszym zdrowiu zanim zacznie szwankować. Wbrew pozorom jest organizowanych wiele różnych akcji badań profilaktycznych i innych bezpłatnych – to
dobrodziejstwo dla nas! Przewidywanie, profilaktyka i zapobieganie niewiele nas kosztuje – cywilizowany świat już to preferuje – my jeszcze się tego
uczymy, a warto, bo to nasza ochrona osobista – dla nas! Skoro już mowa
o naszych prawach, takich, które sami możemy sobie zapewnić, to poza profilaktyką zdrowotną, walką ze szkodliwymi używkami pamiętajmy również o
„prostym aż do bólu” przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa!
Nasza nieuwaga, lekceważenie nakazów i zakazów, brak przewidywania
w 90% jest powodem wszelkich wypadków w pracy, w domu i wszędzie! To
nie demagogia – to prawda: złe ubranie i obuwie, niedostosowane do określonej pracy, działania i warunków atmosferycznych, nieodpowiednie zabezpieczenie przy wykonywaniu niebezpiecznych czynności, czy brak środków
ochronnych przy stosowaniu niebezpiecznych lub szkodliwych środków
i materiałów. Nie czytamy i nie przestrzegamy zaleceń instrukcji, przepisów
i zasad działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i to prawdziwe
symptomy kataklizmu – przewidujmy to i zapobiegajmy. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
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 lutego 2018 roku – pełni Barbara Dmochowska-Dyżlą

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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Mikołaj w kościele pw. Miłosierdzia Bożego…

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególnie miły dla dzieci. Wyczekują wymarzonych prezentów, przepysznych słodyczy i obawiają
się rózgi. Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi w sobotnie przedpołudnie 16 grudnia 2017 r. w kościele Miłosierdzia Bożego na Nagórkach,
rozdając paczki i wywołując uśmiech na twarzach najmłodszych. Swój udział w organizacji paczek i spotkania z Mikołajem miała Rada
Osiedla „Nagórki” i Akcja Katolicka działająca przy parafii Miłosierdzia Bożego. 
Ewa Janczewska

… i w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej

Już po raz trzeci dzieci z parafii Matki Boskiej Fatimskiej spotkały się w grudniu ub. roku z prawdziwym Świętym Mikołajem z Laponii,
który przybył do parafii na zaproszenie ks. proboszcza Mariana Matuszka i Rady Osiedla „Pieczewo”. W spotkaniu honorowym gościem była
Wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch. Chór dziecięcy „Maryjne Słowiki” powitał kolędami Dostojnego Gościa, zgormadzone
licznie dzieci na jego cześć wiwatowały, a i dorosłym iskierki w oczach zabłysły. Każdy miał możliwość zrobienia sobie z Mikołajem pamiątkowego zdjęcia, otrzymał słodki podarunek, ale gdy dzieci z chóru „Maryjne Słowiki” usłyszały, iż Mikołaj zaprasza je do swojej krainy – Laponii, aż piszczały z radości. No cóż… każdy by piszczał! Mikołaj też został obdarowany – przewodnicząca RO „Pieczewo” Halina Mikulska
wręczyła mu słodki upominek. 
Małgorzata Gieczewska

