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Akademia kończąca obchody Jubileuszu 40-lecia powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Od maja do września bieżącego roku na naszych osiedlach odbywały się różnego rodzaju imprezy, wystawy i festyny związane
z obchodami 40-lecia Spółdzielni, organizowane przez Rady Osiedli „Nagórki”, „Jaroty” i „Pieczewo”. Poprzedziły je prace Komitetu
Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w składzie: Jarosław Prawdzik – przewodniczący
oraz członkowie – Bogumiła Gadziała, Piotr Andrzejczuk, Teresa Biała, Mirosław Mazur, Andrzej Szmitkowski, Halina Mikulska,
Roman Szostek, Małgorzata Gieczewska, Krystyna Licznerska, Ewa Lewczuk, Kazimierz Kapla, Jerzy Rządkiewicz, Czesław Ragin,
Wanda Szwed i Ewelina Żywicka, który zakończenie obchodów zaplanował na 25 października br.

Tego dnia w auli V Liceum Ogólnokształcącego odbyła się
uroczysta akademia, która zwieńczyła obchody jubileuszu, którego
głównym sponsorem było PZU. Uroczystość rozpoczął zastępca
przewodniczącej Rady Nadzorczej SM „Jaroty” Jerzy Rządkiewicz,
który zaakcentował, iż spotkanie to ma wyjątkowy, podniosły charakter, gdyż odbywa się na okoliczność jubileuszu 40-lecia naszej
Spółdzielni, co stanowi doskonałą okazję do podsumowania pracy
ludzi dbających o zasoby i wizerunek Spółdzielni, tak pod względem technicznym, funkcjonalnym, estetycznym, jak i kulturalnym.
Następnie przywitał wszystkich zgromadzonych, w tym szczególnie
zaproszonych gości: Piotra Grzymowicza – Prezydenta Miasta
Olsztyna, Marcina Kuchcińskiego – Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Leszka Klonowskiego – Pełnomocnika Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz byłego Prezesa
SM „Jaroty” – Adama Brzozowskiego.
Prezes Roman Przedwojski kontynuując powitał serdecznie
jednych z pierwszych mieszkańców, którzy zasiedlili budynek Orłowicza 10 – Marię i Leona Subocz. Następnie proboszcza parafii pw.
Błogosławionej Franciszki Siedliskiej – księdza kanonika Romualda
Zapadkę oraz proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej - księdza prałata Mariana Matuszka, a także z powitaniem zwrócił się
do przedstawicieli współpracujących ze Spółdzielnią firm – Prezesa
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konrada Marka Nowaka, Dyrektora METRONA POLSKA w Warszawie
– Piotra Hupałowskiego, Dyrektora Oddziału Olsztyn METRONA
POLSKA – Piotra Świata i Dyrektora ds. marketingu METRONA
POLSKA – Michała Kozaka, Prezesa firmy REMONDIS – Andrzeja
Ryńskiego, Piotra Grzybowskiego z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Brigidy Langankie-Matfiejuk z Dashwood Polska Broker Sp. z o.o. i Zbigniewa Karpowicza – Dyrektora Zakładu
Lokali i Budynków Komunalnych.
Bardzo serdecznie powitani zostali prezesi zaprzyjaźnionych
Spółdzielni Mieszkaniowych w osobach – Andrzej Sztomberski ze

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran”, Wiesław Barański ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” i zastępca prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perkoz” – Hubert Salamon oraz Dyrektorzy szkół
i przedszkoli: Anna Struk, Edyta Balbuza-Szarota, Jadwiga Baczewska i Ewa Zuba.
Szczególnie miło przywitano działaczy samorządowych, obecnych członków Rady Nadzorczej: Teresę Białą – przewodniczącą
oraz Piotra Andrzejczuka, Bogumiłę Gadziałę, Kazimierza Kaplę, Ewę Lewczuk, Mirosława Mazura, Anielę Ostrowską, Jarosława Prawdzika, Jerzego Rządkiewicza, Andrzeja Szmitkowskiego. Małgorzatę Sztomberską, Marzenę Skryniuk.
Po powitaniach nastąpił bardzo podniosły moment naszej
akademii, bowiem na scenie zagościł Chór Dziecięco-Młodzieżowy „Our Music”, działający przy parafii Matki Boskiej Fatimskiej,
ciąg dalszy na str. 2
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którego dyrygentem jest Magdalena Kowalewska, wykonując
hymn „O Warmio moja miła” przy akompaniamencie Ewy Zuby.
Po hymnie głos zabrał Piotr Grzymowicz, który prawie 20 lat
był członkiem naszej Spółdzielni. W krótkim zarysie podkreślił znaczące efekty w działalności inwestycyjnej, zarządzania gospodarką zasobami mieszkaniowymi i działalności kulturalno-społecznej,
podkreślając wymierny wkład Spółdzielni „Jaroty” w rozwój miasta
i regionu. Składając gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia życzył dalszego doskonałego rozkwitu i zadowolenia mieszkańców
z zamieszkiwania właśnie w tej Spółdzielni, składając na ręce
Prezesa Zarządu SM „Jaroty” Romana Przedwojskiego list gratulacyjny oraz statuetkę patrona miasta Olsztyna – świętego Jakuba,
która będzie piękną pamiątką po jubileuszowych obchodach.

ści za aktywny i twórczy udział w rozwijaniu działalności społeczno-kulturalnej. To dla nas bardzo ważne wyróżnienie.

Następnie głos zabrał dr Roman Przedwojski, który swe przemówienie rozpoczął od poematu „Jubileuszowe dumanie”, powstałego z okazji 25-lecia Spółdzielni, a wciąż aktualnego. Przypomniał
historię Jarot i początki Spółdzielni „Jaroty” – w tym szczególnie
akcentując rolę ludzi zaangażowanych w jej powstanie, aż po czasy dzisiejsze, doceniając pracę ludzi, którzy z wielką aktywnością
poświęcają się spółdzielczości. Podkreślił, że Spółdzielnia ma niejeden powód do dumy – od stabilnej sytuacji ekonomiczniej po bogatą
działalność społeczno-kulturalną. Szczególne podziękowania Pan
Prezes skierował do Zofii Pabiś, która w Spółdzielni pracuje od jej
powstania, czyli już 40 lat, a także do Ryszarda Kordalskiego, Eleonory Zdrojewskiej-Rawłuszko, którzy właśnie rozpoczęli 40 rok
pracy w Spółdzielni i Jadwigi Gazdy – rozpoczynjącej 40 rok pracy
najpierw zawodowej w Spółdzielni, następnie w organach samorządowych.

Następnie na scenie ponownie wystąpił chór „Our Music” z wiązanką pięknie wykonanych piosenek, z których najbardziej przypadła nam do gustu wykonana specjalnie na okoliczność jubileuszu
naszej Spółdzielni piosenka pt. „Jarocka jubileuszowa składanka”:
Gdy rozejrzę się dokoła,
Piękny widok mam, piękny widok mam…
Tu Nagórki, tu Pieczewo,
A Jaroty tam, a Jaroty tam, a Jaroty tam.
Tu moja Ojczyzna, tu jest mój Dom,
Tu ślady mych kroków od dawna są.
Tu nasze osiedla – bajeczny kraj.
Tu wszystko cudowne, tu wszystko NAJ…
Gdy przed laty pierwsze bloki
Tutaj budowano.
Anioł mówił nam „Dzień dobry”,
A diabeł „Dobranoc”.
Ale dziś, po latach,
Tu jest centrum świata.
Wszyscy w koło powiadają.
Że tu jest jak w raju.
Gdy czasem z ciekawości
Rozglądam się po świecie.
Gdzie myślami jestem wtedy?
Pewnie nie zgadniecie.

Kolejnym miłym akcentem w docenieniu zasług Spółdzielni
było wręczenie przez Leszka Klonowskiego, pełnomocnika Zarządu
Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, na ręce prezesa Zarządu
SM „Jaroty” Romana Przedwojskiego Złotego Lauru Spółdzielczo-
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Czterdzieści lat minęło,
Odeszło w dal,
Powiedzmy sobie szczerze:
Trochę żal.
Ale nieważne, że się
Wciąż zmienia świat,
Śpiewajmy dziś:
Spółdzielnio żyj sto lat!

Czynsz jest taki skromniusieńki,
Że Ci – naszym zdaniem –
Na kawałek chleba z masłem
Na pewno zostanie.

I choć
Pierwszej młodości minął Ci czas
Ty wciąż zachwycasz nas.
Wyglądasz ciągle młodo.
My z Tobą też.
I chyba sama o tym dobrze wiesz.
I tutaj jest jak w raju,
Wszyscy Cię kochają
O przyszłość się nie trzeba bać.
Wszystkim dam dziś słowo:
Chcecie żyć bajkowo?
Zamieszkajcie z nami tu.
W Spółdzielni „Jaroty”
Znikną Wam kłopoty.
Doświadczycie pięknych snów.

A gdy przyjdzie zima,
To – powiedzmy szczerze –
Będziesz sobie mógł podrzemać
Przy kaloryferze.

Ujrzałem dzisiaj pierwszy siwy włos na Twojej skroni.
Czterdzieści lat masz – tego się spodziewać mogłem po nich.
I zrozumiałem, że mnie też przybyło latek parę,
Lecz serce moje zawsze tam, gdzie jest mój DOM.

Tutaj ulic jest bez liku,
Każda ma patrona.
I tramwaje tu bywają
W tych jarockich stronach.

Więc Ty, Spółdzielnio, nigdy nie wstydź się swojego wieku
I żyj, i ciągle się rozwijaj latom swym na przekór.
A dla mieszkańców swych bądź zawsze niczym dobra mama.
I pod swym skrzydłem wszystkich zawsze chętnie chroń.

A gdy komuś zdrowie czasem
Zaszwankuje trochę,
To przychodnia lub apteka
Wyleczy go prochem.
Są tu szkoły, są przedszkola,
Kościoły, markety.
Lecz ratusza tutaj nie ma
Jak dotąd niestety.

Czterdzieści lat minęło,
Odeszło w dal,
Powiedzmy sobie szczerze:
Trochę żal.
Ale nieważne, że się
Wciąż zmienia świat,
To nasza Ty, Spółdzielnio
„Żyj sto lat!”.

Zostawcie nam jednak
Troszeczkę zieleni.
Bo nie chcemy swych osiedli
W „beton plac” zamienić.

A gdy
Setkę tę kiedyś przekroczysz już
Powiemy Ci „No cóż?”
Lecz lubisz nas tak przecież.
Że możesz też
I tysiąclecie przeżyć – dobrze wiesz.
Ty wciąż pozostań młodą,
Zachwycaj urodą
Ty jesteś nasz JAROCKI DOM.

Wszyscy wiemy o tym,
Że są to Jaroty.
Tu na pewno Cię czekają
Spółdzielcze pieszczoty:

Są tu boiska, są biblioteki
I różne kluby kultury.
Lecz jeszcze dworzec i linia metra
Marzy się tutaj niektórym.
Może też lotnisko
Tutaj by się zdało?
Wiemy, że Spółdzielnia na to
Ma pieniędzy mało.
Dzisiaj wielu marzy o tym:
Tu osiedlę się, tu osiedlę się…
Bo Spółdzielnia ta Jarocka
Czuwa w noc i w dzień.
Spać możesz spokojnie. Bezpiecznie tu.
Radośnie się możesz budzić ze snu.
Bezpieczny tu senior, dzieciak i wnuk,
Bo Anioł Stróż strzeże Jarockich dróg.

Kochamy Spółdzielnię!
Niech się trzyma dzielnie!
Niech jej w zdrowiu płyną dni!
O świetlanych czasach
Ta Spółdzielnia nasza
Niechaj błogo zawsze śni!
Niech nam tu, jak w rodzinie,
Życie miło płynie!
Jubilatko, trzymaj się!
I nie martw się, Prezesie,
Co jutro przyniesie.
My zostaniemy przecież tu.
dokończenie na str. 4
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Po wspaniałym występie dzieci i młodzieży, naszedł czas na
bardzo uroczystą część naszej akademii, związaną z wręczeniem
medali i odznaczeń. Rozpoczęto od odznaczenia „Za Zasługi dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którym uhonorowany
został Czesław Ragin – wręczenia dokonał Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński.

Następnie przystąpiono do dekoracji działaczy samorządowych, którym na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Krajowa Rada Spółdzielczości przyznała odznakę „Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Odznakę tę przyznaje się za
wzorowe wykonywanie obowiązków, wyróżnianie się wysokim poziomem moralnym oraz wykazywanie inicjatywami i troską o rozwój
Spółdzielni. Odznaczone nią zostały następujące osoby: Mariusz
Bieniek, Leon Drewnowski, Wanda Szwed i Zbigniew Tomaszewicz.

Walne Zgromadzenie SM „Jaroty” postanowiło wyróżnić
działaczy samorządowych działających w naszej Spółdzielni co
najmniej 10 lat przez nadanie im odznaki „Zasłużony Członek
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”. Otrzymali ją:
Teresa Biała, Władysław Bystry, Maria Chmielewska, Henryka
Domasiewicz, Bogumiła Gadziała, Katarzyna Gościcka, Andrzej Górski, Ewa Janczewska, Henryk Łuziński, Dorota Kordala, Jakub Kordala, Anna Niszczak, Maria Obolewicz, Janina
Tunkiewicz, Danuta Zabielska i Ewelina Żywicka.
Następnie odbyła się dekoracja szczególnie zasłużonych
dla mieszkańców naszej Spółdzielni. Oznaką „Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”, nadaną
przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Jaroty”, uhonorowani zostali: Adam Biernaciuk, Kazimierz Dachowski, Janusz
Kojrys, Iwona Król, Konrad Nowak, Jerzy Roman, Anna Struk,
Izabela Złotkowska, Ewa Zuba, Zbigniew Karpiński, Adam Karzel, Wacław Brudek.

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poinformować,
iż 11 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim podczas obchodów
Święta Niepodległości ksiądz prałat Marian Matuszek został uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym Srebrnym Krzyżem Zasługi, natomiast Jarosław Prawdzik i Roman Szostek
Brązowymi Krzyżami Zasługi. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia wręczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Podczas tej samej uroczystości Krystyna
Licznerska i Małgorzata Gieczewska uhonorowane zostały odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą w imieniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Medale i odznaki przyznane zostały na wniosek Rady
Nadzorczej i Zarządu SM „Jaroty”.
Po tej bardzo uroczystej części naszej akademii zgromadzonym zaprezentowano okolicznościowy film pt. „Z Jarotami najpewniej”, którego autorem jest Wojciech Horyd, podsumowujący 40-letnie dokonania SM „Jaroty”. Materiał w pierwszej części
zawierał krótką historię Spółdzielni, z malowniczymi ujęciami jej
zasobów oraz osiedlowej infrastruktury, natomiast w drugiej prezentował strukturę Spółdzielni oraz jej pracowników, bo dzięki ich
ciężkiej codziennej pracy i zaangażowaniu możemy mówić o dobrych wynikach całej Spółdzielni.

Na zakończenie uroczystości Roman Przedwojski podziękował
wszystkim zgromadzonym za przybycie i uświetnienie swoją obecnością naszego święta, zapraszając na pyszny jubileuszowy tort.
Małgorzata Gieczewska
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„Przedszkolaki mają głos” 2019 r.
W Osiedlowym Domu Kultury SM „Jaroty” w Klubie „Akant” 30 października br. odbył się Festiwal Piosenki „Przedszkolnej Przedszkolaki mają głos”. Jury w składzie: Andrzej Brzozowski – przewodniczący oraz członkowie: Monika Nitkiewicz i Andrzej Kulczyński oceniło repertuar, efekt sceniczny i artystyczny 9 grup przedszkolnych, przyznając następujące miejsca i wyróżnienie:

I miejsce – Przedszkole Miejskie Nr 23, Grupa – „Przyjaciele Krasnala Hałabały”. Tytuł utworu: „Kuchareczki”

III miejsce - Przedszkole Urwis, Grupa – „Ananasy”.
Tytuł utworu: „Dzień Nauczyciela”

II miejsce – Przedszkole RADOŚĆ, Grupa – „Badacze”.
Tytuł utworu: „Idzie Jesień”

Wyróżnienie - Przedszkole Miejskie Nr 31 Grupa - „Tropiciele”.
Tytuł utworu: „Piosenka małego patrioty”
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Święto Niepodległości 2019
11 listopada 2019 r. mieszkańcy Olsztyna, a przede wszystkim osiedla Jaroty, spotkali się, by wspólnie śpiewać patriotyczne
pieśni i celebrować Narodowe Święto 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Gospodarzami imprezy były: spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”, samorządowa Rada Osiedla „Jaroty”, a także Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego
w Olsztynie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Olszyna Piotr Grzymowicz.
Tradycyjnie Święto Niepodległości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem bł. Franciszki Siedliskiej. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz kanonik Romuald Zapadka. Popołudniowy festyn w budynku SP 34 rozpoczęto od wciągnięcia państwowej flagi
na szkolny maszt i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.
Następnie przybyłych na tę uroczystość przywitał Czesław Ragin,
przewodniczący spółdzielczej i samorządowej Rady Osiedla „Jaroty”.
Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Roman Przedwojski,
prezes SM „Jaroty”, Teresa Biała, przewodnicząca Rady Nadzorczej SM
„Jaroty”, dyrektor SP 34 Marek Wąsik, przedstawicielka Straży Miejskiej
Marta Borowy, przedstawiciele Rady Osiedla „Nagórki”, ksiądz kanonik
Romuald Zapadka, który wygłosił przemowę-wprowadzenie historyczne
na temat odzyskania niepodległości. Ksiądz R. Zapadka wspomniał „Ojców” naszej niepodległości, zachęcając do wywieszania flag państwowych, a także pamiętania o nazwiskach tych wybitnych Polaków, dzięki
którym Polska wróciła na mapy świata: Ignacego Paderewskiego, Józefa
Piłsudskiego, Wincentego Witosa czy też Romana Dmowskiego, który
to pamiętnie przemawiał około 5 godzin, starając się o Polskę niepodległą z dostępem do morza. Ksiądz kanonik Romuald Zapadka zapewnił
wszystkich, że – inspirując się przykładami wybitnych Polaków - dla Polski
warto żyć, uczyć się i pracować. Głos zabrał również prezes SM „Jaroty”,
Roman Przedwojski, po czym rozpoczęła się część artystyczna.
W części artystycznej tej patriotycznej wieczornicy przepięknie zaprezentował się Zespół Muzyczny Zrzeszony ze Szkół Podstawowych
Nr 34, 33, 30. Pięćdziesięcioosobowy zespół podbił serca licznie przybyłej widowni. Duet Mateusz Kłosowski i Agnieszka Rycko z SP 34 przygotowani byli przez Małgorzatę Szmit. „Gwoździem” programu był występ
członków zespołu „Decybele”. Mateusz Kłosowski, laureat wielu konkursów piosenki – ostatnio wyśpiewał pierwsze miejsce na Festiwalu Pieśni
Patriotycznej „Radosna Niepodległa” w Pałacu Młodzieży w Olsztynie
– wykonał piosenkę pt. „Nim wstanie dzień”. Agnieszka Rycko, która
wykonała pieśń pt. „Kolęda warszawska”, jest laureatką wielu konkursów
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piosenki, między innymi Wojewódzkiego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Jezioranach, w którym zajęła I miejsce. Wystąpił także chór
zrzeszony przy kościele Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła oraz Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9. Następnie patriotyczne pieśni zaprezentował zespół wykonawców ze Środowiskowego Domu Samopomocy
„Dedal”.
Wszystkie występujące zespoły otrzymały od organizatorów nagrody-upominki. Goście na widowni częstowani byli słodyczami, a imprezę
poprowadziła Teresa Antczak – członek samorządowej Rady Osiedla
„Jaroty”. Licznie zgromadzona publiczność – dorośli, dzieci, całe rodziny
– spędziła ten wieczór w serdecznej atmosferze, pełnej radości i patriotycznej refleksji. Zapraszamy za rok!
Barbara Kozińska

Mikołajki
w Klubie „Akant”
ul. Kanta 11,

tel. 89 541 58 40

Zapraszamy

15 grudnia 2019 r., godz. 11.00
W programie dużo dobrej zabawy!
Wstęp wolny
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Zimno, szaro, oby bezpiecznie
Nieuchronnie mijamy jesień i zbliżamy się do zimy, jest teraz i zimno,
i szaro, ale zawsze dzięki przewidywaniom może i teraz być bezpiecznie.
Listopadowe szarugi zmuszają nas do przewidywania zagrożeń. Mogą
być deszcze, wichury, a nawet śnieżyce – przewidujmy takie objawy tego
okresu. Może być przy tym ślisko – uważajmy na zagrożenia: błoto i kałuże,
mroźno i woda zamarznie, często poza ślizgawkami będą to groźne pułapki:
nieposypane piaskiem śliskie chodniki, schody i jezdnie zagrażające
bezpieczeństwu pieszych i kierowców. Jeśli pojawi się lód na stawkach
i jeziorach pamiętajmy, że może być słaby, kruchy i niebezpieczny - bądźmy
na to wyczuleni.
Listopad i początki grudnia bywają zdradliwe, zmienność pogody „usypia” naszą uwagę i przewidywanie. Nie dajmy się 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 w korzystaniu ze świeżego powietrza
- zachowując umiar i zdrowy rozsądek, to uodparnia, a i zdrowiu pomaga.
Jesień i zima bywają piękne, ale bywa też wtedy zimno i pluchowato:
mróz, wiatr i ewentualne opady śniegu czy deszczu - łatwo wychłodzić organizm, przemoczyć obuwie i ubranie. Przemarznięcia, przeziębienia czy
odmrożenia mogą się przydarzyć zawsze i każdemu. Czy będzie bardziej
jesiennie, czy mniej, a raczej zimowo - ten czas niesie wiele uciążliwości i zagrożeń. Wracając do zimy, za nami Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny,
mniemam, że przeszły te święta bezpiecznie, bo przed nami kolejna gorączka przedświąteczna, więc nie zapominajmy 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!
Jesiennie bądź zimowo, i tu szczególny apel do wszystkich mieszkańców naszych spółdzielczych zasobów mieszkalnych: jest jak jest, a jest okres
jesienno-zimowy z szaleństwem zakupowym, listopad i grudzień i może będzie też szaleństwo zabawowe w śniegu, no i same przygotowania do świąt,
wolne i ferie oraz przygotowania do karnawału – tak jest i tak będzie, ale cały
ten czas musimy normalnie żyć i funkcjonować. Pamiętajmy, że żyjemy wśród
innych sąsiadów, nie zakłócajmy sobie i innym normalnej egzystencji.
I jeszcze, 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.
W perspektywie święta, zatem bieganina po sklepach, przygotowania
i nerwowość z towarzyszącym temu roztargnieniem. Przewidujmy i zabezpieczajmy się, zachowując rozsądek podczas zakupów. Wcześniej zacznijDYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
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: 16 grudnia 2019 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.

my też planowanie w sprawach choinki, środków pirotechnicznych i innych
świątecznych atrakcji. Obowiązkowo z przewidywaniem i zapoznaniem się,
co i jak chcemy osiągnąć zachowując zasady bezpieczeństwa, a bacznie
przyglądajmy się w tym czasie naszym dzieciom i wnukom – „fachowcy” od
sprzedawania petard, sztucznych ogni itp. potrafią docierać do najmłodszych
w rozmaity sposób, jakże często bez naszej wiedzy i zgody.
I choć przed nami na razie tylko przygotowania do świąt i karnawału,
przewidujmy zagrożenia, bowiem w tym okresie, a szczególnie, gdy 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. Przecież rokrocznie widzimy i słyszymy, jak bez nadzoru i wiedzy
dorosłych w naszych osiedlach od listopada do stycznia wybuchają petardy
i błyskają sztuczne ognie. Czasami miewamy tego dość. Zacznijmy też myśleć o tym, że nie tylko nas to denerwuje i nie tylko nam to przeszkadza, ale
stanowi realnie zagrożenie zdrowia i życia tych młodych ludzi. Nie bagatelizujmy tego, jak trzeba interweniujmy, a nawet powiadamiajmy Straż Miejską
i Policję.
Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne - 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!
W naszych mieszkaniach czujemy się zwykle bezpiecznie, nawet podczas słotnej jesieni czy mroźnej i śnieżnej zimy. Jednak, aby tak było zawsze,
musimy zadbać o dobry stan instalacji domowych, które są intensywnie eksploatowane jesienią i zimą. Jeśli ich praca zależy od dostaw prądu, musimy
pamiętać, jak i do kogo zgłosić awarię. Na co dzień używamy wielu urządzeń elektrycznych, zadbajmy o ich sprawność, nie naprawiajmy uszkodzeń
elektrycznych metodami domowymi – od tego są fachowcy, a szczególnie
ważnym jest sprawne zasilanie i oryginalne bezpieczniki (nigdy „watowane”).
Jesienią i zimą bywają przerwy w dostawie energii elektrycznej (zadbajmy
o światła zastępcze, np. zwykłe świece), występują też przerwy w ogrzewaniu czy brak wody i inne awarie komunalne, z reguły albo jesteśmy o tym
informowani, albo administracje reagują na takie zdarzenia, jednak mogą to
być sprawy lokalne i wówczas sami pytajmy lub interweniujmy: 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.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie do 50 m² za gotówkę. Może być do remontu, zadłużone lub
z problemami prawnymi. Tel. 884 303 307.
Sprzedam M-5 o pow. 71,4 m², IV piętro, przy ul. Barcza, Nagórki. Tel. 515 580 959.
Kupię mieszkanie za gotówkę, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Mieszkanie gminne na umowę najmu na Nagórkach o pow. 85 m², III piętro – zamienię na dwa mieszkania jednopokojowe (ok. 20 m²) oraz dwupokojowe (ok. 35 m²),
do II piętra na umowy najmu. Tel. 660 588 870.
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

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,
e-mail: 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 1000 egz.
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