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Zebrania Grup Członkowskich czerwiec 2003
W dużych spółdzielniach mieszkaniowych nie ma możliwości spotkania się wszystkich spółdzielców w celu omówienia
interesujących ich problemów. Prawo spółdzielcze przewiduje, że w takich sytuacjach Walne Zgromadzenie (zebranie wszystkich
spółdzielców) zastępowane jest przez Zebranie Przedstawicieli Członków (u nas w grupie członków zamieszkałych — 1 przedstawiciel na 150 członków, a w grupie członków oczekujących — 1 przedstawiciel na 500 członków).
W takim przypadku, aby można było wybrać przedstawicieli,
konieczne jest powołanie dodatkowego organu spółdzielni, jakim są
Zebrania Grup Członkowskich.
W Zebraniu Grupy Członkowskiej może uczestniczyć każdy spółdzielca, według zasad zapisanych w § 92 naszego Statutu:
1. W Zebraniu Grupy Członkowskiej uczestniczą członkowie
zamieszkali na terenie objętym działaniem grupy członkowskiej.
2. Podziału członków Spółdzielni na określone grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza.
3. Zebfania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni co
najmniej raz w roku w I półroczu, zawiadamiając członków danej
grupy o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach zlokalizowanych na terenie działania grupy członkowskiej oraz w biurze
Spółdzielni i siedzibach administracji osiedlowych przynajmniej na
7 dni przed datą zebrania.
4. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu
Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.
5. Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania
uchwał przy obecności co najmniej 1% uprawnionych członków
wchodzących w skład danej grupy.
Z kolei w § 93 Statutu tak zapisano uprawnienia Zebrania Grupy
Członkowskiej:
1. Wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków grupy członkowskiej.

Proponowany porządek obrad
zebrań grup członkowskich
1. Otwarcie obrad I zapoznanie się z regulaminem
2.
3.
4.
5.

6.
'.
I.
9.

Wybór Prezydium Zebrania.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji wnioskowej i skrutacyjnej.
Sprawozdanie z działalności za 2003 rok:
a) Rady Nadzorczej,
b) Zarządu,
c) Rad Osiedli.
Zapytania I dyskusja.
Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków I zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
Przyjęcie wniosków.
Zamknięcie obrad.

2. Wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla.
3. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad
najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków
w tych sprawach.
4. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej,
Zarządu I Rady Osiedla.
5. Wyrażanie opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych
sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
Tryb obradowania Grupy Członkowskiej oraz sposób podejmowania uchwał określa Regulamin Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
uchwalony przez Radę Nadzorczą. Z uwagi na to, że w regulaminie
tym wprowadzono kilka poprawek, a w poprzedniej wersji pubdokończenie na str. 2

„Słowo się rzekło,
kobyłka u płota"
W tytule umieszczono znane powiedzenie wiązane z postacią
króla Jana III Sobieskiego. Powiedzenie to przywoływane jest zwykle na określenie sytuacji powstania zobowiązania, będącego skutkiem wcześniejszej obietnicy. Innymi słowy, dotyczy ono także
odpowiedzialności za słowa, zwłaszcza wypowiedziane publicznie.
Osobom słabiej zorientowanym w wydarzeniach sprzed przeszło roku,
jakie miały miejsce w SM „Jaroty" w kontekście różnicy poglądów na
funkcjonowanie Spółdzielni oraz rolę Rady Nadzorczej i Zarządu dzielącej ówczesnego przewodniczącego Rady Nadzorczej i prezesa Zarządu
wypada przypomnieć, w jakich okolicznościach doszło w końcu do
procesu sądowego, którego wyrok jest przedmiotem niniejszego artykułu.
Otóż w okresie od listopada 2001 r. do lutego 2002 r. w lokalnych
gazetach (przede wszystkim w „Gazecie Olsztyńskiej" i „Super Expressie") pojawiło się okoto to artykułów inspirowanych przez ówczesnego
przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Jaroty". W artykułach tych
bezpardonowemu atakowi poddany został prezes SM „Jaroty" Roman
Przedwojski, co skrótowo prezentowane było w „Jarotach" (Nr 1-2z 2002
r.). Bogusław Owoc, zachęcony faktem, iż jego zarzuty z łatwością
znajdują posłuch u niektórych dziennikarzy, posunął się w nich do
pomówień o złe gospodarowanie pieniędzmi Spółdzielni, rozliczne działania bezprawne oraz działanie na szkodę spółdzielców. Pomówienia te
zawarł także w swej wypowiedzi udzielonej „Panoramie Gdańskiej" TVP,
Radiu UWM FM Olsztyn oraz w liście otwartym skierowanym do prasy
lokalnej.
Wobec faktu, iż publikacje jego pomówień godziły w dobra osobiste
członków Zarządu SM „Jaroty", a dobrowolnie nie chciał im zaprzeczyć
w ww. mediach, więc sprawa z powództwa prywatnego wszystkich
dokończenie na str. 2
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dokończenie ze str. 1
likowano go w Jarotach" dwa lata temu, więc jego zmienioną treść
zamieszczamy w niniejszym numerze.
Podział na Grupy Członkowskie, dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 8 maja br., częściowo odbiega od dotychczasowej
tradycji, co podyktowane zostało interesami naszych nowych członTermin

ków, związanych uprzednio ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sami-Swoi". Zamiast podziału osiedla Jaroty na dwie Grupy Członkowskie, wydzielone zostały trzy Grupy, tak, by nowi spółdzielcy nie czuli
się zbytnio zdominowani przez członków dotychczasowych. W osiedfach Nagórki i Pieczewo nie wprowadzono żadnych zmian, więc
ostateczny układ przedstawia się następująco:
Mle|ece

Zakres działania grupy

Grupa 1

3 czerwca 2003 r.
(wtorek) godz. 17.00

Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 3 NAGÓRKI, ulica: Orłowlcza, Murzyul. Wańkowicza 1
nowskiego.

Grupa II

4 czerwca 2003 r.
(środa) godz. 17.00

Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 3 NAGORKI, ulice: Barcza,
ul. Wańkowicza 1
Wańkowicza.

Grupa III

5 czerwca 2003 r.
(czwartek) godz. 17.00

Klub.Akanf, ul. Kanta 11

PIECZEWO, wszystkie ulice.

10 czerwca 2003 r.
(wtorek) godz. 17.00

Klub,Akanr, ul. Kanta 11

JAROTY, ulice: Kanta, Herdera 7, 9,
11,15,17,19, 21, Wilczyńskiego od
6A do 6F, Janowicza 2,4,10, Bośnigka 11,13,15,17, 19, 28 do 54.

11 czerwca 2003 r,
(środa) godz. 17.00

Klub „Akant", ul. Kanta 11

JAROTY, ulice: Mroza, Flisa, Leyka,
Piotrowskiego, Jaroszyka, Pleczewska, Hanowskiego, Malewskiego,
Janowtcza nr 19, 21, 22, 24 I 26.

12 czerwca 2003 r.
(czwartek) godz. 17.00

K!ub„Akanr, ul. Kanta 11

JAROTY, ulice: Herdera 1, 2, 4, 6, 8,
14,16,18,20,22,24, 26, Burskiego,
Boenigka 1, 2, 3, 4, 6, 8,10,12,14,
16, 18, 20, 22, 26, 1A, 24A, 248,
Wiecherta.

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

dr Roman Przedwojski
Prezes SM „Jaroty"

„Słowo się rzekło, kobyłka u płota'
dokończenie ze str. 1
członków Zarządu skierowana została tlo sądu cywilnego c ochronę dóbr
osobistych I do sądu karnego za pomówienia przekazane za pomocą
środków masowego komunikowania.
Skutkiem naszych działań procesowych był wyrok z dnia 9 lipca 2002
r„ który zapadł przed Sądem Okręgowym w Olsztynie Wydział I Cywilny
przeciwko Bogusławowi Owocowi, byłemu przewodniczącemu Rady
Nadzorczej SM „Jaroty" o ochronę dóbr osobistych z powództwa prywatnego Romana Przedwojskiego, Piotra Wałeckiego i Jana Okorskiego,
łącznie sprawujących funkcję Zarządu SM „Jaroty", o następującej treści:
„I. Zobowiązuje pozwanego Bogusława Owoca do opublikowania na
jego koszt ogłoszeń w „Gazecie Olsztyńskiej", „Super Expressie" i Olsztyńskiej redakcji „Panoramy Gdańskiej" TVP i Radiu UWM FM Olsztyn
— c następującej treści: „Przepraszam Panów Romana Przedwojskiego, Piotra Wałeckiego i Jana Okorskiego, którzy łącznie stanowią
zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty" w Olsztynie za moje
wypowiedzi prasowe zarzucające im działania sprzeczne z prawem,
oszukiwanie członków Spółdzielni, fałszowanie protokołów obrad
oraz narażanie kilkudziesięciotysięcznej rzeszy członków Spółdzielni na utratą swoich mieszkań. Powyższe wypowiedzi uznaję za
całkowicie nieprawdziwe. Dodatkowo przepraszam pana Romana
Przedwojskiego za moje nieprawdziwe stwierdzenie o jego wpływaniu na decyzje I skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty" I usuwaniu przez niego niewygodnych członków tej rady
oraz za to, że jego działania przyrównywałem do działań służb
totalitarnych. Bogusław Owoc".

II. Zasądza od pozwanego Bogusława Owoca na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" Oddział Północno-Mazowieck! w Pułtusku kwotę
2.000 zł (dwa tysiące).
III. Oddala powództwo w pozostałej części.
IV. Wpis ostateczny od roszczeń niemajątkowych ustala na kwotę 600
zł i uznaje go za uiszczony w całości.
V. Zarządza od pozwanego na rzecz powodów 1.975 zł {tysiąc
dziewięćset siedemdziesiąt pięć) tytułem zwrotu kosztów procesu".
Wyrok ten został przez Bogusława Owoca zaskarżony do Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku, który jednak w dniu 19 grudnia 2002 r.
odrzucił apelację w całości, zasądzając od niego na naszą rzecz 1.240 zł
tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej.
Nawiązując teraz ponownie do tytułowego powiedzenia, po prawomocnym i ostatecznym wyroku Sądu Apelacyjnego mieliśmy prawo
spodziewać się, że Bogusław Owoc opublikuje przeproszenie będące
treścią wyroku sądowego, a więc weźmie odpowiedzialność za wypowiedziane słowa. Niestety, spotkał nas tu zawód i dlatego Bogusław Owoc
został przez nas wezwany w dniu 29 kwietnia 2003 r. do wykonania
obydwu wyroków do dnia 15.05.2003 r.
Skutkiem niedotrzymania tego terminu jest niniejszy artykuł oraz
kolejny pozew do sądu o przymuszenie Bogusława Owoca do wykonania
ciążących na nim wyroków.
Przy okazji informujemy, że Bogusław Owoc przegra) sprawę karną
w pierwszej instancji za pomówienie nas o liczne czyny niegodziwe,
a obecnie oczekujemy na wynik jego apelacji.
Roman Przedwojski
Piotr Wafecki
Jan Okorski
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- JAROTY • NR 05/2003 Sprawozdania roczne Rad Osiedlowych SM ..Jaroty"
Rada Osiedla Nagórki
Rada Osiedla Nagórki w składzie 21 osób
została wybrana na czteroletnią kadencję na Zebraniu Grup Członkowskich (7 i 8 maja 2002 r.)
spośród członków spółdzielni zamieszkałych na
osiedlu Nagórki.
Na pierwszym posiedzeniu Rada Osiedla Nagórki w dniu 16.05.2002 r. ukonstytuowała się
następująco:
Prezydium Rady: Andrzej Trzciński — przewodniczący, Waldemar Buszan — wiceprzewodniczący, Krystyna Walacik — sekretarz.
Komis/a ds. eksploatacji: Leszek Werner
— przewodniczący, Alina Udycz, Andrzej Górski, Leszek Motenda, Jerzy Czaplejewicz
— członkowie.
Komisja tadu i porządki:. Waldemar Mrozek
— przewodniczący, Ewa Lewlcka-Drewnowska,
Krystyna Walacik, Waldemar Buszan — członkowie.
Komisja oświaty i kultury. Roman Szóstek
— przewodniczący, Halina Wojciechowska-MarcłnHswIcz, Jan Lech, Hanna Szóstek - członkowie.
Komisja pojednawcza: Teresa Zlemiriaka
— przewodnicząca, Eugeniusz Potomka, Andrzej Taźbierskl, Maria Obolewicz — członkowie.
Pozostali członkowie: Teresa Kośnlk, Wiesława Przybysz, Bogusława Nowakomska.
Z Rady Osiedla odeszło 7 osób — 4 osoby
(25.06.02r.) zostały wybrane do Rady Nadzorczej
SM „Jarały" — 1) Potomka Eugeniusz, 2) TaźbierSkiAndrzeh 3} Przybysz Wiesława, 4} Nomkow-

Rada Osiedla Pieczewo
Rada Osiedla Pieczewo została wybrana
w maju 2002 r. Spośród 16 wybranych, pozostato 15 osób (jedna utraciła mandat z powodu
zamieszkania na terenie innego osiedla).
W dniu 15.05.2002 r. Rada ukonstytuowała
się następująco:
Prezydium Rady Halina Mikuiska — przewodnicząca, Czesław Ragln — wiceprzewodniczący — Teresa KojSo-Wąsowska - sekretarz.
Komisja socjalno-pojednaweza: Witold
Szuba — przewodniczący, Jarosław Prawdzltc, Irena Zaborowska, Jan Wierzbowicz,
Tomasz Wysocki — członkowie.
Komisja inwestycyjno-techniczna: Jan Sułkowskl — przewodniczący, Andrzej Dziuba,
Tadeusz Wojarskl, Czesław Ragin — człon
kowie.
Komisja kultury: Krystyna Kotwa — przewodnicząca, Małgorzata Gleczewska, Teresa
Kojło-Wąsowska — członkowie.
W okresie od 15.05.2002 r. do 12,05.2003 r,
Rada Osiedla odbyła 17 posiedzeń, które od-

Alina Udycz — (w lutym 2003 r.) utraciła mandat z powodu zamieszkania na terenie innego
osiedla.
Z wielkim żalem pożegnaliśmy na zawsze z naszego grona dwie osoby — Waldemar Mrozek
zmarł w czerwcu 2002 r., a Leszek Wemet zmarł
w listopadzie 2002 r.
Aktualnie Rada Osiedla Nagórki liczy 14 osób.
W roku 2003 Rada odbyła 10 posiedzeń. Posiedzenia Rady Osiedla odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Administracji
Osiedla, przy ul. Wankowicza 9, o godz. 17.00,
W posiedzeniach brali udział członkowie Rady
Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, kierownik Administracji Osiedla Nagórki oraz zaproszeni goście
— przedstawiciele: Straży Miejskiej, Komisariatu
Dzielnicowych, MOPS-u, Agencji Ochrony „EFEKT
WAR-MA".
Do Rady Osiedla wpłynęły 43 podania, które
były opiniowane rn bieżąco lub kierowane do
załatwienia zgodnie z kompetencjami (np. do Straży Miejskiej, Policji itp).
1) Rada OsierJa rozpatrywała i opiniowała sprawy związane z dofinansowaniem do imprez sportowych i turystycznych organizowanych na terenie
osiedla Nagórki.
2} Opiniowała wnioski i pisma o adaptację pomieszczeń ogólnodostępnych w wieżowcach na
cele mieszkalne.
3| Uczestniczyła w załatwianiu spraw dotyczących konfliktów mtędzysąsiedzkich,
4) Zajmowała się problemami porządku, dewastacji mienia spółdzielczego na osiedlu.
5) Opiniowała pozytywnie stawki na fundusz
remontowy na rak 2003.

6) Zaopiniowała pozytywnie pian rzeczowo-finansowy remontów i konserwacji na rok 2003 r.
7} Organizowała spotkania z dłużnikami (X
— 2002 i li - 2003) mające na cetu prowadzenie
działań zmierzających do maksymalnego zmniejszenia zadłużeń czynszowych członków wobec
SpófCfzśeSni.
8} Omawiała ze Strażą Miejską sprawy dotyczące ładu i porządku na osiedlu, między innymi:
wyprowadzania psów, zanieczyszczania placów
zabaw i piaskownic, porzuconych tzw. wraków
samochodowych, picia alkoholu na terenie osiedla.
9) Uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w celu uzyskania aktualnych informacji o możliwości korzystania z daleko idącej pomocy przez
członków Spółdzielni.
10) Opiniowała pozytywnie przeprowadzanie
różnorodnych konkursów wśród mieszkańców,
między innymi na najpiękniejszą klatkę schodową.
11) Zaopiniowała pozytywnie plan pracy Komisji Oświaty I Kultury Rady Osiedla Nagórki SM
„Jaroty" na II półrocze 2002 r. oraz na I półrocze
2003 r.
Ponadto do Rady Osiedla wpływały od mieszkańców, dyrekcji szkół, emerytów i rencistów podziękowania za wspieranie wszelkich działań, akcji
mających na celu większą integrację społeczności
spółdzielczej przy organizacji różnorodnych konkursów, imprez sportowych, turystycznych odbywających się przez cały rok na teranie naszego
osiedla.
Krystyna Walacik
Sekretarz Rady Osiedla Nagórki

bywały się w każdy drugi poniedziałek miesiąca
w siedzibie Administracji Osiedla Pieczewo
przy ui. Jezbłowicza 11, o godz. 17.00. W posiedzeniach brali udział członkowie Rady Osiedla, flady Nadzorczej, Zarządu SM „Jaroty",
kierownik Administracji oraz zapraszani goście.
Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała

7. Opiniowała plan remontów i konserwacji
na rok 2003.
S. Opiniowała stawki na fundusz remontowy.
9. Organizowała spotkania z mieszkańcami
mającymi zaległości czynszowe, aby wyjaśnić
przyczyny zalegania z opiataml oraz podjąć
działania zmierzające do zmniejszenia zadłu-

się Rada:

żeń czynszowych członków wobec Spółdzielni.

1. Opiniowała prośby mieszkańców, rozpatrywała je na bieżąco bądź kierowała do załatwienia zgodnie z kompetencjami (Straż Miejska, Policja, Sąd itp.).

10. Uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania informacji o możliwości korzystania z ich pomocy przez członków
Spółdzielni.

2. Opiniowała prośby o dofinansowanie imprez sportowych, turystycznych organizowanych na terenie osiedla Pieczewo.
3. Opiniowała wnioski mieszkańców o adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne lub inne.
4. Uczestniczyła w rozstrzyganiu konfliktów
międzysąsiedzkich,
5. Zajmowała się problemami porządku i dewastacji mienia na osiedlu.
6. Omawiała ze SErażą Miejską probiem
porządku, np. wyprowadzania psów, parkowania samochodów, picia alkoholu przez młodzież, powodującą zakłócanie spokoju, itp.

11. Organizowała konkursy wśród mieszkańców: na najpiękniejszy balkon, ogródek
przydomowy, klatkę schodową.
12. Wspierała działalność emerytów i rencistów na osiedlu.
13. Opiniowała działalność Klubu „Akant".
14. Uczestniczyła w imprezach, na które
zapraszano Radę Osiedla (m.in. imprezy w SP
nr 33 i Gimnazjum nr 13, w Klubie „Akanf).
Teresa Kojło-Wąsowska
Sekretarz Rady Osiedla Pieczewo
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Rada Osiedla Jaroty
W roku 2002 Rada Osiedla Jaroty rozpoczęta
nową kadencję w składzie 26-osobowym. Skład
Rady uległ zmianie.
— Pismem z dnia 6.05.02 r. Elżbieta Kotowska
poinformowała, że rezygnuje z pracy w Radzie
Osśedia.
— W czerwcu 2002 r. z RO Jaroly odeszło
5 osób: Antoni Gierszewskl, Lech Gulmantcwicz,
Wanda Koiińska, Henryk Marnakowski i Elżbieta
Sieminska. Na XXX! Zebraniu Przedstawicieli
Członków zostali oni wybrani do Rady Nadzorczej
Spółdzielni.
Nowo wybrana Rada Osiedla Jaroly działała
w roku 2002 w następującym składzie:
Prezydium Rady: Jerzy Krasowskt — przewodniczący, Elżbieta Brzostek — wiceprzewodnicząca, Elżbieta Konopacka-Romanowska — sekretarz, Danuta Trzeszczkowska — skarbnik.
Komisja kultury i sportu. Elżbieta Cieśniarska
— przewodnicząca, Teresa Antczak, Barbara
Kozińska, Stanisława Pacek, Maria Tkacz
— członkowie.
Komisja porządkowo-pojednawcza: Włodzimierz Malinowski — przewodniczący, Stanisław
Koper, Kazimierz Kowalkowski, Henryka Poświata — członkowie.
Komisja smorządowo-gospodarcza: Witold
Bała — przewodniczący, Franciszek Drutel, Piotr
Ejsymont, Ryszard Kamiński — członkowie.
Komisja socjalna: Jadwiga Gazda — przewodnicząca, Maria Ciołkowska, Irena Hajdamowicz
-członkowie.
Posiedzenia Rady Osiedla odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 17.30,

w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Jaroszyka 14. Są otwarte dla członków naszej Spółdzielni.
Wnioski do RO należy składać w Administracji
Osiedla.
W okresie od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
odbyło się H protokołowanych posiedzeń.
Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się
Rada to:
1. Po raz kolejny przeprowadzono konkurs „Balkony i ogródki w kwiatach". Nagrody ufundowały:
Rada Osiedla Jaroty, Zarząd Spółdzielni oraz
sponsorzy. Komisja konkursowa zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnej edycji tego
konkursu.
2. Rada Osiedla współpracuje ze szkołami podstawowymi, znajdującymi się na osiedlu: nr 30, 32
134, Gimnazjum nr 13, LO V oraz Samorządową
Radą Osiedla Jaroty. Organizowane są wspólne
imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
— w maju odbyt się V Festyn, zainicjowany
przez Akcję Katolicką dla uczczenia Konstytucji
3 Maja. Na boiskach SP 34 przeprowadzono rozgrywki sportowe, konkursy, zabawy.

i pozytywnie zaopiniowała projekt planu remontów
na rok 2003.
4. Komisja porządkowo-pojednawcza rozpatrzyła 30 skarg pisemnych oraz 20 ustnych (telefony do Administracji Osiedla lub przewodniczącego
komisji), Skargi dotyczyły głównie: hałasowania po
godz. 22.00, odpowiedzialności właścicieli za zanieczyszczanie klatek schodowych przez psy,
wprowadzania psów na teren piaskownicy, niewłaściwego zachowania młodzieży na klatkach
schodowych i przed blokami (picie piwa, ubliżanie
osobom starszym). Na skutek nieodpowiedniego
zachowania użytkowników zlikwidowano siłownię,
mieszczącą się w byłej pralni. Przewodniczący
komisji występował w 3 sprawach, dotyczących
skłóconych rodzin przed sądem grodzkim.

— Rada Osiedla była współorganizatorem imprez okolicznościowych dla dzieci, rrrłodzieży i seniorów, m.5n. Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego, Turnieju Piłki Nożnej.

5. Członkowie Rady na bieżąco oceniają czystość i estetykę osiedla, stanu utrzymania zieleni,
czystość na placach zabaw i stan techniczny urządzeń.
Wiosennego przeglądu osiedla Jaroty dokonano wspólnie ze Strażą Miejską, Policją i pracownikami Administracji. Lustrowano tereny należące
do Spółdzielni oraz tereny miejskie. Wnioski dotyczące wyważenia gruzów w nieodpowiednie miejsca skierowano do Straży Miejskiej, celem ukarania
winnych. Zwrócono się do Zarządu Miasta Olsztyna o oczyszczenie terenów miejskich.
6. Rada Osiedla współpracowała z Osiedlowym
Klubem Kultury ,17",
7. RO Jaroty wspólnie z Samorządową fladą
Osiedla pilotowała sprawę oświetlenia oczka wodnego przy ul. Wilczyńskiego.
Bardzo dobrze układa się współpraca między
Radą Osiedla a Zarządem Spółdzielni oraz Administracją Osiedla Jaroty.

3. Rada opiniowała gospodarkę zasobami mieszkaniowymi osiedla. Zapoznała się z wynikami
działalności gospodarczo-finansowej za rok 2001

Elżbieta Konopacka-Romanowska
Sekretarz Rady Osiedla Jaroty

— w czerwcu po raz trzeci zorganizowano, przy
udziale olsztyńskiego Automobilklubu, Samochodowy Rajd Rodzinny. Trasa przejazdu prowadziła
z Olsztyna (boisko SP 34) przez Gietrzwałd (zwiedzanie Bazyliki) do Starych Jabłonek (ognisko,
konkursy, zabawy na wolnym powietrzu na terenie
Hoteiu „Anders") i z powrotem.

Gdzie szukać „Jarot"?
Pismo Mieszkańców Spółdzielni „JAROTY" ukazuje się już od
1997 roku. Jego kolportaż jest tak opracowany, by zainteresowani
Czytelnicy nie musieli gazety szukać.
Jednakże w związku z przystąpieniem do naszej Spółdzielni członków
byłej SM „Sami-Swoi" uruchomiliśmy — z myśiąo nich — trzy dodatkowe
punkty kolportażu.
Są to dwa punkty na Jarotach:
1. Sklep spożywczy „IMPULS", przy ul. Wilczyńskiego 16/21;
2. Sklep spożywczy „RACZEK", przy ul. Janowicza 19;
i jeden na Pieczewie;
3. Kiosk spożywczy, przy ul. Turkowskiego 17A.
Przy okazji przypominam Wszystkim naszym Czytelnikom miejsca
kolportażu „Jarot", co zapewni łatwość dostępu do naszego pisma:
Os. Nagórki - SklBpy: HERMES (ul. Orłowicza), DUET {ul. Barcza),
EUREKA (ul. Murzynowskiego), Oddział BOŚ {ul. Wańkowicza), Biblioteka (ul. Orłowicza) oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty"
Os. Jaroty — Sklepy spożywcze: ELMOR (ul. Wlecherta), MAX
DUET (ul. Kanta), DUET (ul. Boenigka), WARMIANKA {ul. Hanowskiego)
oraz Administracja Jaroty" {ul. Jaroszyka).
Os. Pleczewo — sklepy spożywcze: WOKAL (ul. Sobocińskiego),
AS {u!. Żurawskiego), KOKOS (ul. Turkowskiego) kiosk spożywczy
(ul. Turkowskiego), sklep INDYKPOLU (ul. Gębika), sklep WIECZOREK
(ul. Żurawskiego) oraz Administracja „Pieczewo" (ul. Jeziotowicza}.
Przyjemnej lektury.
Małgorzata Gieczewska
Redaktor naczelny „Jarot"

ZESPÓL SZKÓL POWSZECHNYCH
Gimnazjum nr 13 I SP nr 33
oraz
RADA OSIEDLA PIECZEWO
serdecznie zapraszają na
FESTYN RODZINNY
w ramach
V Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
pod hasłem „Ojciec w rodzinie"
który odbędzie się
31 maja br., w godz. 9.00-14.00
na boiskach szkolnych

MAJÓWKA

Gimnazjum nr 9, przy ul. Wańkowicza 1
zaprasza mieszkańców Nagórek i Jarot
w dniu 31 maja 2003 r. na
ŚWIĘTO SZKOŁY
połączone z festiwalem „Więcej kultury".
Impreza odbędzie się w godz. 10.00-13.00.
Organizatorzy

6-

• JAROTY • NR 05/2003 •

Co się działo w Klubach?

Malarstwo Marii Torbicz-Szczepańskiej
„Taki pejzaż"
Noszę w sobie wiele tajemnic, nie do wszystioch chciałabym się przyznać. Mogę jednak wypić, że malarstwo jest dla mnie rodzajem ucieczki od
rzeczywistości, często zbyt agresywnej.
Tu jestem w swoim świecie. W świecie kolorów jestem bezpieczna. Kolor to nasze wrażenie...
Mam także ciepły stosunek do rzeczy pięknych, starych i doskonałych. Szczególnym sentymentem darzę secesję i jej przepiękną ozdobną, wyrafinowaną
ornamentykę, stąd ulubionym moim kwiatem jest irys.
Afar/a Szczepańska
Maria Szczepańska należy do Grupy Malarskiej Dorosłych pracowni plastycznej Klubu Kultury „Na Górce", prowadzonej pod kierunkiem artysty-plastyka
Mirosławy Smerek-Bieleckiej. Wernisaż jej prac odbył się 30 kwietnia 2003 roku.

Dr Roman Przedwojski — prezes SM „Jaroty" dokonał
wystawy.

Zapraszamy do obejrzenia prac w Klubie „Na Górce", przy ul.
Wańkowicza 9, w godz. 10.00~20.00.

SM Jaroty", LO V i Szkółka Piłakrska „NAKI", prowadzona przez Andrzeja Nakielskiego, zorganizowały Młodzieżowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej, który odbył się w dniach 5-6 kwietnia 2003 r. w hali sportowej V LO (ul. Krasickiego 2).
W turnieju wzięło udział 38 drużyn (ponad 260 dzieci). Część drużyn reprezentowała szkoły — SP 25, SP 30, SP 34, SP 29, SP 8, SP 9,
Katolicką Szkołę Podstawową, SP w Purdzie, Szkółkę Piłkarską „NAKI", Stomil Olsztyn. Pozostałe drużyny to drużyny podwórkowe, tzw.
Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych:
• kat. I — rocznik 94 i mfodsi — rozgrywki odbyty się S kwietnia br.
Wyniki: I miejsce — INTER MEDIOLAN; II - LAZIO; III — ŁYNA
OLSZTYN;
• kat. II — rocznik 92-93 — rozgrywki odbyły się 5 maja br.
Wyniki: I miejsce — PAPA SMERFY; II — ANIOŁKI CHARLIEGO; III
- PODWÓRKOWCY;
• kat III — rocznik 90-91 — rozgrywki odbyły się 6 kwietnia br.
Wyniki: I miejsce— FC PEPSI; II -SKRYCI EMERYCI; III — TELETUBiSIE.
W sobotę w czasie trwania turnie|u odbył się drużynowy konkurs żonglerti.
W kategorii I zwyciężyła drużyna LIVER, w kat. I! — drużyna ANIOŁKI
CHARLEGO. Natomiast w niedzielę podczas rozgrywek kat. NI wyłoniono
najlepszego zawodnika — został nim Piotr Karłowicz (10 lat) i bramkarza
— Filip Kurto (12 lat), trenujących w klubie STOMIL OLSZTYN.
Drużyny, które zajęły I miejsce w poszczególnych kategoriach otrzymały
puchary SM Jaroty". Natomiast drużyny które zajęły I, II i III miejsca ottrymały
nagrody rzeczowe (piłki nożne, koszykowe i siatkowe).
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„Mój Kochany Tato"
W ramach V Warmlńsko-Mazurskich Dni Rodziny Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty" ogłosił konkurs plastyczny dla dziaci
szkół podstawowych z osiedli Nagórkl, Jaroty I Piec2ewo. Wpłynęło 148 prac.
Komisja pod przewodnictwem artysty-plastyka Jerzego Bielecktego
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Cztery pierwsze równorzędne nagrody w kategorii dzieci klas l-lll
„Sytuacja z Tatą'" zdobyli: Monika Zórawska, lat 7, świetlica SP 30,
Jakub Slaryk, kl. III, SP 30, Michał Migus, lat 8, świetlica SP 30,
Dominika Gnatkowska, kl. II, SP 30.
Ponadto komisja przyznała osiem równorzędnych wyróżnień w kategorii „Portret Taty"dla: Pawła Króla, kl. II, SP 30, Pawła Hawrana, kl. III,
świetlica SP 30, Emilii Bondaryk, lat 8, świetlica SP 30, Mai Kołodziejczyk, kl. II, świetlica SP 33, Adriannie Aleksandrowicz, kl. I, SP 33,
Annie Czechowskiej, kl. III, pracownia plastyczna Klubu „17", Ewie
Kozlowskiej i Elizie Sowińskiej, obie Id. III, pracownia plastyczna Klubu
„Na Górce".
Pierwsze równorzędne nagrody w kategorii dzieci kl. IV-VI zdobyli:
Daniel Gos, ki. V, SP 25 i Paulina Żur, kl. V, SP 25 oraz komisja
przyznała trzy wyróżnienia, które zdobyły: Anna Zuchowska, kl. V, SP
25, Iga Mieloch, ki. IV. SP 25, Karolina Gadomska, ki. IV, SP 25.
Uroczystość wręczenia nagród uświetnił koncert gitarowy.
Uczniowie instruktora muzyki — Jarosława Śpiewankiewicza dali
popis swoich umiejętności. W Ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. walca
Mateo Carcassiego i etiudę Fernando Cavulliego.

Ma zakończenie dal popis swoich umiejętności instrumentalnych sam
mistrz Jarosław Śpiewankiewicz.
mgr Krystyna Licznerska
Kierownik ODK

Festiwal Nauki
25 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 30 odbyt się „Festiwal Nauki".
Impreza zorganizowana została w ramach programu „Szkoła z klasą", której
patronuje Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazeta Wyborcza". „Festiwal
Nauki" odbywał się pod hasłem — „Zrozumieć świat". Celem imprezy było
rozbudzenie aktywności i pomysłowości uczniów, zainteresowanie ich postaciami i osiągnięciami nauki, utwierdzanie, że nauka może być dobrą
zabawą, zainteresowanie dzieci sprawami aktualnymi, które dzieją się wokół
oraz włączenie do imprezy nauczycieli wielu przedmiotów, uczniów I ich
rodziców.
Dzieci brały udział w realizacji różnych zadań. Pierwsze z nich przebiegało
pod hasłem „Nasze najbliższe otoczenie dziś i jutro" dla uczniów klas V. Ich
zadaniem było zwrócenie uwagi na miejsca, iereny niezagcspodarowans na
naszym osiedlu. Uczniowie mieli przedstawić swoje pomysły zagospodarowaniat^h terenów, uczynić z nich miejsca atrakcyjne, gdzie można mile spędzać
czas, odpoczywać, rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia. Dzieci projektowały makiety, na których prezentowały swoje pomysły. Do makiety załączały fotografie przedstawiające stan obecny wybranego terenu oraz jego opis.
Drugie zadanie przeznaczone było dla klas VI — „Państwa Unii Europejskiej". Uczniowie losowali patistwa, a zadanie polegało na prezentacji wylosowanego kraju w formie wystawy, która pokaże charakter/styczne elementy
kojarzone z danym państwem. Dzieci wykazały się ogromną pomysłowością.
Nie byto problemów z rozpoznaniem państw: Holandia kojarzy się z wiatrakiem, Włochy z pizzą, a Hiszpania z toreadorem. Klasy IV miały za zadanie
przygotować wystawę na temat .Stajesz s/e tym, co jesz". Uczniowie wyszukiwali spośród spożywanych pokarmów te, które są szkodliwe, zawierają
konserwanty i sztuczne barwniki lub aromaty oraz te, które powinniśmy
spożywać bez obaw, bo jest to zdrowa żywność. Natomiast dzieci z klas
najmłodszych poszukiwały — „Gdzie witaminki?" Podsumowaniem pracy

uczniów klas l-lll b/ł konkurs plastyczny pod tym samym tytułem i prezentaqa
prac.
W dniu „Festiwalu Nauki" szkoła przybrała odświętny wygląd. Na sali
gimnastycznej i korytarzach uczniowie prezentowali swoje prace. Poszczególne klasy pod opieką wychowawców oglądały wystawy. W czasie zwiedzania
dzieci rozwiązywały również konkursy, popisując się wiedzą o państwach Unii
Europejskiej oraz znajomością naszego osiedla Jaroty. Była też okazja, aby
spróbować żytniego chleba, włoskiej pizzy lub sernika według przepisu Hanawald'a.
Podsumowanie imprezy odbyło się na sali gimnastycznej. Uczniowie
wszystkich klas otrzymali dyplomy oraz słodycze, których sponsorem była
Rada Osiedla Jaroty i Dyrekcja Szkoły.
Imprezę udało się zorganizować tak dobrze, dzięki ogromnemu zaangażowaniu większości nauczycieli, rodziców oraz aktywności i pomysłowości
uczniów.
Danuta Drutei i Grażyna Jennskow
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Internet w każdym gniazdku

Dzięki postępowi w technice teleinformatycznej obserwujemy wokół siebie ciągłe zmiany, mające na celu ułatwienie dostępu do
informacji, lepszej komunikacji, coraz więcej spraw codziennych jest związanych z telekomunikacją i wszechobecną informatyzacją.
Jednak cały czas pozostaje problem dostępu do sieci danych, Internetu czy nawet czasami do zwykłego telefonu.
Wszyscy wiemy, jak trudno jest uzyskać stały dostęp do Intemetu
0 przyzwoitej przepływności i odpowiednim komforcie korzystania z tej
globalnej sieci. Cały czas przed firmami dysponującymi dostępem do
Internetu stoi problem podłączenia użytkownika w obszarze tzw. ostatniej
mili i zaoferowania klientowi rozsądnej ceny za lę usługę. W większości
przypadków wiąże się to z prowadzeniem dodatkowych przewodów
1 montowaniem gniazdek sieciowych lub instalacją kosztownych urządzeń (w przypadku dostępu radiowego czy TV kablowej).
Z myślą o dostarczeniu wygodnego i taniego dostępu do sieci danych
i oferowanych przez nie usług został stworzony system Ascom Powerline
Communications (PLC). Opiera się on na nie nowej już idei transmisji
danych przez istniejącą sieć energetyczną niskiego napięcia. Jednak
dopiero teraz dzięki rozwojowi technologii przesyłania danych możliwe
staio się stworzenie systemu, który dysponuje odpowiedniąprzepływnością, dostępnością usług takich, jak przesyłanie głosu czy sygnałów wideo
i odpowiednim komfortem użytkowania.
System Ascom PLC został zaprojektowany z myślą o tych klientach,
którzy chcą mieć stały dostęp do Internetu, korzystać z telefonii, a także
z całej puil innych usług, jakie może zaproponować operator (np.
sczytywanie liczników na bieżąco, zdalne monitorowanie urządzeń, itp.).
Konstrukcja systemu umożliwia dostarczanie danych po sieci energetycznej niskiego napięcia z prędkością do 4,5 Mbit/s w obszarze
o promieniu do 350 m do dowolnego gniazdka elektrycznego. Całość
składa się z kontrolera zewnętrznego — urządzenia, które wprowadza
sygnał danych do sieci PLC oraz kontrolerów wewnętrznych, dystrybuujących sygnał w instalacjach wewnątrzbudynkowych. Do gniazdka jest
podłączone urządzenie końcowe — samokonftgurujący się adapter
z wbudowanymi standardowymi interfejsami 10BaseT i USB.

System umożliwia także konstrukcję sieci domowej, do której dostęp
jest możliwy z każdego gniazdka elektrycznego w mieszkaniu. Taka sieć
nie stanowi obciążenia dla całej sieci PLC, ponieważ transmisja odbywa
się tylko w obrębie jednego kontrolera wewnętrznego.
Jeżeli dostęp do systemu jest możliwy z każdego gniazdka elektrycznego, to natychmiast pojawia się pytanie o bezpieczeństwo takiej sieci.
Transmisja danych w systemie Ascom PLC jest zabezpieczona poprzez
szyfrowanie algorytmem RC4 z wymianą kluczy szyfrujących zgodnie
z algorytmem Diffie-Hellmana, a także poprzez tworzenie sieci wirtualnych {VLAN), zgodnie z normą IEEE 802.1q.
Samoczynna konfiguracja urządzeń, wysoka przepływność oraz zapewnione bezpieczeństwo transmisji, to cechy, dzięki którym system
Ascom PLC stanowi poważną alternatywę dla tradycyjnych metod przesyłania danych do klienta końcowego.
Pierwszym miastem w Potsce, gdzie ruszyła sprzedaż dostępu do
Intemetu przez gniazdko elektryczne jest Kraków. Pierwsze testy przeprowadzono tam w roku 2001. Także w Warszawie Zakład Energetyczny
STOEN zaczął oferować dostęp do Internetu, wykorzystując własną sieć
energetyczną.
Firma „eWAMA" może spowodować, że Olsztyn będzie trzecim miastem w Pofsce, gdzie zostaną zastosowane te rewelacyjne rozwiązania.
Obecnie znajdujemy się na etapie badania rynku i stąd ankieta, stanowiąca wkładkę do tego numeru „Jarof. Za zgodą SM „Jaroty" możecie
Państwo wrzucić wypełnioną ankietę do skrzynek służących do podawania informacji o stanie Waszych wodomierzy. W przypadku zainteresowania naszą ofertą odpowiedniej liczby mieszkańców jest szansa, że tani
sygnał z Internetu dotrze do Państwa mieszkań jeszcze przed końcem
bieżącego roku.
E. Moltke

Obchody roku osób niepełnosprawnych
Nawiązując do okresu wielkopostnego, okresu refleksji i zadumy,
Zarząd Kola Nr 10 „Nagóriti" PZEiR zorganizował w kwietniu spotkanie
w Klubie „NA GÓRCE", poświęcone Europejskiemu Roku Osób Niepełnosprawnych. Wśród członków Koła Nr 10 przeważającą część stanowiły osoby niepełnosprawne z orzeczoną grupą inwalidzka.
Na wstępie zaprezentował się Zespól Dziecięcy z Przedszkola Nr 22.
Występ został serdecznie i życzliwie przyjęty przez uczestników spotkania.
Mali „artyści" przybyli, by powitać wszystkich zgromadzonych, a ich popisy
wzbudziły w nas wiele radości. Zespół przygotował program poświęcony
obchodom 650-lecia Olsztyna.
EuropBJski Rok Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest pod hasłem
„Człowieku jesteś mi bliski — powiedz osobie niepełnosprawnej i okaż jej to
czynem'. Dzisiaj bieda tych osób jest tym większa, że są to ludzie bezbronni,
prawie że osamotnieni w swojej niedoli i — niestety — często nikomu nie tylko
niepotrzebni, ale wręcz zawadzający. Jednak potrzeby tych ludzi są bardzo
duże, ponieważ przeważnie dotyczą zdrowia, a w wielu wypadkach i życia.
Ludzie niepełnosprawni są bezradni i wymagają troski ze strony ludzi
sprawnych. Niepełnosprawni potrzebują nie tylko współczucia, ale warunków
do tego, by mogli korzystać i przysługującego im prawa. Każdy pokrzywdzony
przez los oczekuje radości życia. Obowiązkiem ludzi sprawnych jest nieść
pomoc, aby życie osoby niepełnosprawnej było na co dzień łatwiejsze.
Ten szczególny rok powinien być okazją z jednej strony do prezentacji
osiągnięć judzi niepełnosprawnych, z drugiej zaś do ukazania społeczeństwu
narastających problemów tego środowiska. Osoba niepełnosprawna może
ubiegać się z PFRCN-u o dofinansowanie na dwutygodniowe turnusy rehabili-

tacyjne, będące formą aktywnego wypoczynku połączonego z elementami
rehabilitacji. Osoby chętne winny zgłaszać się z wnioskiem lekarskim do ww.
instytucji. Organizacją wyjazdu zajmuje się Zarząd Koła Nr 10 „Nagórki", gdzie
należy kierować swoje zgłoszenie do 31 sierpnia br. Wyjazd na tego rodzaju
turnus w bieżącym roku organizowanyjestodUOdo 14.10.2003. Również
opiekunowie inwalidów ! grupy mogą ubiegać się o dofinansowanie na
pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Dlatego szczególnie w tym
roku należy mocno zastanowić się nad skutecznością Obchodów Roku Osób
Niepełnosprawnych i nadać mu szczególną godność.
Spotkania mają na celu rozszerzenie wiedzy o osobach niepełnosprawnych, ich życiowych problemach oraz przysługujących im prawach.
Jan Lech
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Spotkanie, które pozostanie w pamięci

31 października 2003 roku przypada 650 rocznica założenia przez Jana z Łajs stolicy Warmii i Mazur — Olsztyna. W ramach różnego
rodzaju form związanych z obchodami Jubileuszu naszego miasta Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 32 w swoim planie
dydaktyczno-wychowawczym ujęła, między innymi, spotkanie z Panią MARIĄ SURYNOWICZ, bratanicą i spadkobierczynią twórczości
poetki ziemi warmińskiej Marii Zientary-Malewskiej.
Celem spotkania było przybliżenie uczniom klas III postaci wielkiej
Polki-Poetki w twórczości, której zaznaczają się bardzo wyraźne dwa
wątki, a mianowicie: patriotyczny i religijny. W jej poezji znajdujemy
zachwyt nad urodą Warmii, opisy obyczajów polskich oraz przywiązanie
do wiary i tradycji ojców. Wiersze pisane z miłości prostego serca do
Boga, Warmii i Człowieka formowały świadomość polskiego trwania ludu
warmińskiego, służyły i nadal służą mieszkańcom naszej krainy, a szczególnie młodemu pokoleniu w zrozumieniu dziedzictwa kulturowego na-

Rozmowa z Marią Surynowlcz, bratanicą
poetki warmińskiej — Marii Zientary-Malewskiej
— Czy pani Maria Zierttara-Malewska opowiadała o swoim życiu
w Brąswałdzie, kiedy była małą dziewczynką? Jak wyglądało jej dzieciństwo?
— Opowiadania, wspomnienia czy też wspólne śpiewanie pieśni i kurlantek
warmińskich odbywały się w naszej rodzinie najczęściej w sobotnie popołudnia, gdy mieszkanie byto wysprzątane, ciasto upieczone, a zapach prawdziwej kawy roznosił się po mieszkaniu. Ciocia często myślami wracała do lat
swego dzieciństwa. Bardzo mocno związana była uczuciowo ze swoją babcią
Elżbietą Kraską. To z nią chodziła do lasu na grzyby czy po zioła. W czasie
tych wędrówek babka opowiadała małej Maryjce legendy i baśnie związane
z ziemią warmińską. Mała Maria wychowywała się w domu kultywującym
zwyczaje i obyczaje staropolskie (ukazały się drukiem w monografii „Warmio
moja mia"). W domu mówiono gwarą warmińską Czytania po polsku małą
Marię nauczyła matka Franciszka — pierwszym elementarzem był „Przyjaciel
dla dzieci", dodatek „Gazety Olsztyńskiej", wydawanej przez Seweryna Pieniężnego seniora.
— Do jakich szkół uczęszczała pani ciocia?
— 11 kwietna 1901 r. Maria rozpoczęła naukę w miejscowe] szkole
w Brąswałdzie. Ówczesny nauczyciel, Rudolf Sttach zapisał ją w rejestrze
uczniów do księgi szkolnej pod numerem 57B, a w rubryce mowa ojczysta
wpisano „polnish", co znaczy „język polski". Taki zapis miały wszystkie dzieci

Śpiewająco do Europy
Już po raz czwarty W V Liceum Ogólnokształcącym im.
Wspólnej Europy w Olsztynie odbył się 11 kwietnia br. Konkurs
Piosenki Europejskiej. Sponsorem imprezy były: Rada Osiedla
Pieczswo. Rada Osiedla Jaroty, Hotel ANDERS oraz Pałac
Młodzieży w Olsztynie. Młodych artystów oceniało jury w skła-

dzie: Dorota Kołubowska, wicedyrektor V LO — Mirosław Piekut, nauczyciel muzyki — Izabela Grunenberg I Ewa Kiewisz,
nauczycielki języka angielskiego oraz Grzegorz Lewandowski,
nauczyciel akademicki Wydziału Artystycznego UWM.
Każdy z pięciu wykonawców zaprezentował dwa utwory, jeden
w języku polskim, drugi w wybranym języku obcym. Nagrody i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i liceum.
Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce wyśpiewała Paulina Tyszka utworami: „Chcę być kopciuszkiem"oraz „We are łhe champions". Drugie miejsce przyznano Piotrowi Sołoducha z Gimnazjum nr 1, a wyróżnienia zespołowi z Gimnazjum nr 2 (w składzie:
Monika O c h o c k a , Adam Miller, Karolina Pałys I Robert Krawczyk) oraz grupie „Con Afetta* z Pałacu Młodzieży.
W kategorii liceum nie przyznano w tym roku pierwszej nagrody.

rodziny Franciszki i Augusta Zientarów. Nauka wykładana w języku niemieckim nie przychodziła Marii łatwo, gdyż w domu rodzinnym mówiono wyłącznie
po polsku. W tym czasie uczęszczała również na prywatne tajne komplety
nauki w języku polskim, które prowadził na plebani ks. Walenty Barczewski.
W 1924 r. zdała egzaminy do Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie.
Została przyjęta na czwarty rok seminarium, które ukończyła w maju 1926
raku, uzyskując świadectwo dojrzałości i tym samym pełne kwalifikacje
pedagogiczne.
— Jakie cechy charakteru szczególnie wyróżniały panią Marię w jej
życiu codziennym?
— Głęboka religijność, ogromny patriotyzm, pogoda ducha, skromność,
gościnność, nie przywiązywanie wagi do dóbr materialnych.
— W jaki sposób pracowała pani Maria, czy miała ustalone pory dnia,
które poświęcała pisarstwu?
—To zależy nad czym pracowafe. Kiedy były to opracowania monograficzne lub pamiętnikarskie zasiadała do pracy po śniadaniu, przerwa na obiad,
a potem aż do wieczora. Liryki rodziły się trudniej. Często natchnienie
przychodziło nocą. Niejednokrotnie jeszcze o 3.00 nad ranem przez dziurkę od
klucza z jej pokoju sączyło się światło — wiadomym było, że rodził się nowy
wiersz. Przez następne dni szlifowała, kreśliła, szukała nowych środków
stylistycznych do oddania tego, co rodziło się w sercu, a śpiewało w duszy.
— Czy pani Maria pozostawiła swoje notatki, rękopisy i czy wśród
nich są może utwory niepublikowane?
— Wszystkie rękopisy w zapisie testamentowym przekazała mi — swojej
bratanicy. Jestem dysponentem jej spuścizny. Wśród materiałów znajduje się
nie tylko wiele, ale bardzo wiele utworów niepublikowanych — mam nadzieję,
że jeszcze za mego życia ukażą się w zwartym wydaniu. Dotychczas
wydanych zostało 12 pozycji napisanych prozą I 6 tomików poezji.
— Które spośród wielu wyróżnień miało dla pani Marii największe
znaczenie?
— Największą radość z licznych medali i odznaczeń sprawiło jej odznaczenie papieskie „Pro Eccelesia et Pontifice", przyznane w 1979 r. przez
Ojca Świętego Jana Pawła II.
— Dziękuję za rozmowę.
Bożena Dąbrowska
Drugie miejsce ex-equo zajęły: Magdalena Wiśniewska z VI LO
oraz Katarzyna Stasia k i zespół „Jazzda" z V LO. Trzecie miejsce
przypadło Annie Hajny z V LO. Wyróżnienie zdobyła Agata Zyborowlcz z V LO oraz Kuba Abarek z iii LO.
Licznie zgromadzona publiczność również wybrała swoich faworytów. Zostali nimi członkowie zespołu z Gimnazjum nr 2, których
występ przyjęto z wielkim entuzjazmem i doceniono owacjami na
stojąco. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez
sponsorów.
Konkurs Piosenki Europejskiej jest jedną z inicjatyw, jakie podejmuje V LO w ramach propagowania idei integracji europejskiej
i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród olsztyńskiej
młodzieży. Publiczność zgromadzona w auli i w tym roku dopisała,
stwarzając festiwalową atmosferę, a różnorodny repertuar (od Heandela, Beatlesów, Okudżawę, Gershwina aż po Pearl Jam czy Vartous Marw} z pewnością zadowolił wszystkie gusta. Chociaż dominującym językiem wśród wykonawców był angielski, można było
również wysłuchać utworów w języku francuskim, włoskim, ukraińskim i węgierskim.
Organizatorzy już dziś zapraszają mieszkańców osiedli na V Konkurs Piosenki Europejskiej, który odbędzie się w następnym roku.
Izabela Grunenberg I Ewa Kiewisz
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Zapyziały prowincjonalizm

Po wyborach samorządowych w dniu 27 października 2002 roku przypomniałem nowym władzom Olsztyna, mój wcześniejszy
wniosek o potrzebie kształtowania nowego centrum Olsztyna, na terenach znajdujących się po obu stronach Alei Piłsudskiego, od
„Dukatu" poczynając, a za ulicą Dworcową kończąc.
Chcąc, żeby powstało nowoczesne centrum Olsztyna, najpiękniejsza
cząstka naszego miasta, gdzie będziemy czynić z przyjemnością niecodzienne zakupy, korzystać z możliwości podaży różnorodnych usług,
spędzać wolne chwile w kawiarenkach, restauracjach, klubach, czytelniach i kinach, spacerując pięknym pasażem — promenadą, podziwiać
uroki architektury budynków, wspaniałość pomników, dzieł małe] architektury i duże dywany prześlicznych kwiatów, być dumnym wobec
gości polskich i zagranicznych ze swej wojewódzkiej stolicy — konieczny
był i jest dobry, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego
I nowoczesny plan architektoniczny na całość zabudowy (podkreślam
— na całość zabudowy} tego terenu. Potrzebna jest całościowa wizja
nowego centrum, a nie w nie zharmonizowanych kawałkach.
Pełna treść mojego wystąpienia do Prezydenta Miasta znalazła się
w Gazecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jarały" nr 02/2003 r. pt „Nieszczęśliwe centrum Olsztyna".
Pismem Prezydenta Miasta z dnia 23.12.2002 r. zostałem poinformowany o stanowisku władz miasta w przedmiotowej sprawie. Nie jest
ono pocieszające, nie zmierza w kierunku dobrych rozwiązań. Pan
prezydent zgodził się ze mną tylko z częściową oceną istniejącej sytuacji:
„Podzielam Pana diagnozę dotyczącą elektów prowadzonych inwestycji
w mieście, jak i ich wyrazu architektonicznego rzadko wynikającego
z lokalnych i historycznych uwarunkowań lokalizacji. Potwierdzam także
stwierdzenie, iż Olsztyn pozbawiony jest „tak zwanego Centrum".
W sprawie zasadniczej — szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego i planu architektonicznego na całość zabudowy centrum,
Prezydent Jerzy Małkowski nie podziela moich poglądów: „Pańskie
postulaty głównego ciągu Olsztyna od ul. Dworcowej do Starego Miasta
a dalej rejonu ul. Mochnackiego i Starej Warszawskiej znajdują odbicie
w dyspozycjach przestrzennych obowiązującego planu. Przy obecnym
stanie władania terenów nie ma możliwości kompleksowego zainwestowania tego ciągu. Nie ma też konieczności, gdyż niezabudowane
tereny przeznaczone pod inwestycje mimo, że położone są w bezpośrednim sąsiedztwie głównego ciągu, stanowią odrębne enklawy (rejon
skrzyżowania ul. Dworcowej i Piłsudskiego, rejon ul. Giowackeigo i PHsudskiego, teren przy ul. Ptisudskiego vis a vis więzienia)".
„...Co do konkursów na zabudowę Centrum stwierdzić należy, że
aktualna sytuacja prawna nie daje szans realizacji koncepcjom, które nie
są programem inwestorskim. Takie konkursy pozostają tylko zbiorem
życzeń i nie przygotowują terenu do inwestycji. Na obszarze „Centrum"
rozstrzygnięto kilka konkursów, które pozwoliły na sformułowanie warunków brzegowych projektowania i zabudowy. Po wyborze inwestora
będzie on zobowiązany umowąsprzedaży gruntu do rozpisania konkursu
architektonicznego zabudowy. Konkursu rozstrzyganego przy udziale
władz miejskich i SARP".
Z tych wywodów Prezydenta wynika jasno, ze władze miasta nie
posiadają całościowej wizji, jak powinno wyglądać nowe centrum Olsztyna, gorzej — nie widzą takiej potrzeby. Uważają, że wszystko da się
załatwić w planach cząstkowych w ramach „odrębnych enklaw". Wielkie
złudzenie! W ramach planów cząstkowych trudno jest ustalić zakres
planu rzeczowego (co ma się znaleźć w tym centrum). Niektóre usługi
mogą się nadmiernie dublować, a innych, które powinny w rym miejscu
być, może zabraknąć.
Najistotniejszym, najważniejszym i najtrudniejszym problemem jest
uzyskanie pięknej, nowoczesnej architektury obiektów, zharmonizowanej
w całokształcie zabudowy nowego centrum. Marzeniem — chyba nie
tylko moim —jest, by to nowe centrum było chlubą architektury Olsztyna,
podziwianym symbolem stolicy Warmii i Mazur.
W ostatnich latach wybudowano w Olsztynie już wystarczająco dużo
różnych .potworków", „koszmarków" i „szkarad". Zgadzam się z opinią
architekta Marka Powązka, że „ W poszczególnych rejonach widać gusta
inwestorów, bo to oni, nie architekci, kształtują wygląd miasta. Jeżeli
chodzi o centrum Olsztyna to wyraźnie zauważam brak gospodarza

z duszą, gospodarza, który kocha swoje miasto" (z wywiadu udzielonego
.Gazecie Wyborczej" z dnia 25 września 2000 r.).
Zarząd Oddziału SARP-u w Olsztynie, w piśmie (na moje ręce) z dnia
2 grudnia 2002 r. podziela moją krytyczną ocenę gospodarki przestrzennej w Olsztynie, jednak jego wpływ na architekturę miasta jest ograniczony, ponieważ „Niestety, jesteśmy stowarzyszeniem i nasze opinie nie są
obligatoryjne, ale mimo to, nie ustajemy w dążeniu do polepszania
sytuacji w poruszonych sprawach".
Warto zauważyć, że w służbach Urzędu Miejskiego zatrudnieni są też
architekci i urbaniści. Czyżby swe twórcze, zawodowe dusze zostawili
przed wejściem do Ratusza na rzecz „zurzędniczenia"?
Mam uzasadnione wątpliwości, że z planów poszczególnych „odrębnych enklaw" nie da się „sklecić" przyzwoitego centrum Oisztyna. Odwrotnie, kształt planów odcinkowych powinien wynikać z całościowego
planu zagospodarowania przestrzennego I architektonicznego tego centrum.
Wydaje się, ze aż napraszająsię jakieś charakterystyczne ornamenty
na wznoszonych niektórych obiektach. Z pewnością daleko nam do
„Kwadrygi Apollina" na Teatrze Wielkim w Warszawie, ale „Konik Mazurski r — symbol dożynek krajowych 1978 r. w Olsztynie — może prezentować się zupełnie dobrze. Znajdą się z pewnością i inne ciekawe
propozycje.
Pan Prezydent pisze: „Podkreślić należy, że sytuacja gospodarcza
miasta i inwestorów nie pozwala na powstanie ambitnych, dużych
inwestycji porównywanych przez Pana do nowych obiektów Berlina.
W Olsztynie inwestorami w ostatnich latach są instytucje finansowe
i ubezpieczeniowe, stacje paliw, supermarkety, mali i średni inwestorzy
obiektów usługowych, dealerzy branży motoryzacyjnej".
Uprzednio już pisałem, że jedna z zasad w architekturze głosi, że
jeżeli na unikalny, bardzo a bardzo cenny teren, nie ma odpowiedniego
inwestora, z zadowalającym projektem i pieniędzmi, to sprawę sprzedaży
gruntu odkłada się na dalszy okres, aż znajdzie się właściwy nabywca.
Pośpiech w tym wypadku jest złym doradcą.
Władze Olsztyna sprzedając pośpiesznie po kawałku najcenniejsze
tereny w centrum miasta (ostatni najlepszy kąsek naprzeciw więzienia
sprzedano w lutym 2003 r.) bez całościowego planu zagospodarowania
przestrzennego i urbanistycznego, postępują jak bardzo wygłodzony
człowiek, który dorwał się do posiłku i zjada wszystko, co mu wpadło do
garści, nie bacząc, że to łapczywe jedzenie może mu później nie wyjść na
zdrowie.
Urząd Miejski „ostrzy już zęby" na następne tereny do sprzedaży,
które uzyska po wyburzeniu wielu starych budynków miejskich. Wydaje
się, że to „wyspecjalizowane" i łatwe źródło pozyskiwania dochodów do
budżetu stopniowo będzie się wyczerpywać i nie załata wszystkich dziur
w kasie miejskiej.
Za politykę przestrzenną miasta w dużym stopniu odpowiada Rada
Miasta. To ona zatwierdza plany zagospodarowania przestrzennego
i winna kontrolować przebieg prawidłowej ich realizacji. Z tego, co się
dzieje na tym odcinku w Olsztynie, można odnieść wrażenie, że nasza
Rada Miasta za słabo czuwa nad gospodarką przestrzenną! architekturą
miasta.
W sprawie kształtowania nowego centrum wokół Alei Piłsudskiego
pisałem w miesiącu październiku 2002 r. także do Przewodniczącego
Rady Miasta. Moją skargę w tej sprawie na tenże adres skierował tudzież
Wojewoda — do rozpatrzenia według kompetencji.
O obliczu miasta świadczy jego potencjał ekonomiczny, naukowy,
szkolnictwa i kultury, ale również architektura, w tym prezentacja centrum
miasta. Jeżeli zabudowa nowego centrum Olsztyna potoczy się po myśli
Prezydenta Miasta zawartej w piśmie z dnia 23 grudnia 2002 r„ to
będziemy mieli zapyziałe centrum miasta, zapyziałej, prowincjonalnej
stolicy, zapyziałego już województwa warmińsko-mazurskiego.
Wincenty Władysław Chełchowskl

-11

• JAROTY • NR 05/2003 •

OBRONA CYWILNA - TWOJĄ OBRONĄ I OCHRONĄ
BEZPIECZNA WIOSNA
Wreszcie mamy wiosnę, ale kapryśną i zmienną. Czy to
właściwie wiosna? — raz upały, raz ni to, ni owo! Rozpocząr się
okres częstych wyjazdów za miasto, na działkę czy nad wodę i do
lasu.
I dobrze, wypoczywajmy po stresach i zmęczeniach, potrzebujemy tego. Nasze organizmy właśnie teraz, wiosną potrzebują
regeneracji. Przed wyjazdem, wyprawą czy imprezą przeanaiizujmy, co, gdzie i jak chcemy zrealizować: jakie poczynić przygotowania, co ze sobą zabrać i jakie załatwić formalności.
1. Samochód, motocykl czy rower — pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego, wyposażeniu, dokumentach itp.
2. Jeśli wybieramy się samolotem, pociągiem czy innym
środkiem komunikacji publicznej — wcześniej pamiętajmy o biletach i dokumentach, przeanalizujmy plany i rozkłady, a wszelkie
wyjazdy I powroty (także swoim transportem), planujmy uwzględniając fakt, że nie tytko my wyruszamy na wypoczynek.
Pogoda, zmieniające się warunki życia i otwartość świata
powodują, że robi się „tłoczno", a z braku wyobraźni — tkwimy
w korkach, Natomiast zmęczenie powrotem do domu zaćmiewa
radość przeżytej przygody. Ponadto statystyki wypadków i ich
ofiar na długo zniechęcają do kolejnych imprez.
3. Gdziekolwiek byśmy się wybiera!! — sprawy bytowania
i jego właściwego zabezpieczenia były i są podstawą udanej
imprezy i gwarancją jej bezpieczeństwa:
a) zamówienie — zabezpieczenie właściwego noclegu (jeśl i to
ma być namiot — sprawdźmy jego stan I wyposażenie oraz
przypomnijmy zasady bezpiecznego biwakowania};
b) dostosowanie i właściwe przygotowanie wyposażenia, zaopatrzenia i sprzętu 2 uwzględnieniem warunków lokainych,
zadań, celów i możliwości naszych planów;

Zamienię lub sprzedam mieszkanie
Własnościowe M-1 (24 m') na Nagórkach zamienię na większe o pow.
30-43 m 2 , na osiedlu Nagórki, jaraty lub Pieczewo. Tal. 527-94-58, kom.
0-608 71-91-30.
Własnościowe M-2 — zamienię na M-4 lub M-5. Możliwość spłaty
zadłużenia. Tel. 541-75-94.
Własnościowe o pow. 49 m3 — przy ul. Mickiewicza 13/4 — I piętro
— zamienię na 2-pokojowe (lokatorskie lub własnościowe]. Tel. 535-18-41 (w
godz, rannych).
Lokatorskie M-3 (4B ma) — zamienię na mniejsze. Tel 541-13-28.
Lokatorskie M-3 (48,5 m ! ) — parter — zamienię na lokatorskie M-2 (32
m*) w zasobach SM „Jaroty". Oczekuję dopłaty ok. 20 tys. Tel. 0-502
87-65-98.
Własnościowe o pow. 36 m2 — 2 pokoje z kuchnią, III piętro, w bloku
— zamienię na 2 pokoje z kuchnią do 40 m2 lub na 3 pokoje z kuchnią do 50
nr" — na I, II lub III piętrze na Nagórkach, ul, Wyszyńskiego, Piteudskiego,
Dworcowej, Pana Tadeusza [może być zadłużone) iub sprzedam. Tel. 541-18•27.
Kupię M-3 lub M-4. Tel. 0-604 336-144.

c) ubiór, ekwipunek, ewentualne zapasy żywności i wody
— lub zapewnienie na miejscu wyżywienia czy zaopatrzenia
(pamiętajmy o środkach pierwszej pomocy medycznej i zasadach jej udzielania);
d) żywność — niB wystarczy ją mieć, ale właściwie przygotowywać i przechowywać: szczelne — dopuszczone do kontaktu
z żywnością pojemniki, właściwe przechowywanie produktów
szybko psujących się — (niskie temperatury albo zabezpieczanie
środkami konserwująco-aromatyzującymi — zioła i przyprawy,
właściwa obróbka termiczna czy wędzenie). W razie wątpliwości
lepiej coś wyrzucić niż się zatruć;
e) woda to życie — jeśli do spożycia, to musi być z czystego,
pewnego źródła. Przechowywać ją należy w pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością — w wypadku zanieczyszczenia, zmiany zapachu czy smaku, Jeśli nie ma Innej rady, aby
wodę uzdatnić — po przecedzeniu poddać dłuższemu gotowaniu. Woda techniczno-higieniczna do mycia itp. może być z czystych rzek czy jezior — przy zanieczyszczeniach przecedzamy,
a uzdatniamy przez dodanie kilku kryształków nadmanganianu
potasu — wyjątkowo gotujemy.
Pamiętajmy o bezpieczeństwie w kontakcie z wodą — toną
„superpływacy" i „bohaterowie" bez zabezpieczeń na sprzęcie
pływającym — zawsze pamiętajmy o warunkach ppoż. — nie
palmy w ogniskach tworzyw sztucznych, gum i innych odpadów
„chemii" — wyziewy i dymy są trujące — gaśmy dobrze ogniska,
nie palmy ich byle gdzie, a zwłaszcza w lesie.
Wiosną w lasach i na łąkach można spotkać trujące rośliny,
czasem jadowite żmije — uwaga na kleszcze — przewidujmy
i unikajmy zagrożeń, nie ryzykujmy, wypoczywajmy szanując
przyrodę i innych.
cdn.
Inspektor OC Marek Krysiewicz
Lokatorskie o pow, 60 m2 — zamienię na dwa mniejsze (2 pokoje
z kuchnią do 38 m' i pokój z kuchnią do 30 m?). Różnicę w wartości dopłacę.
Tel. 541-50-07,
Własnościowe M-4 — na Pieczewie — zamienię na M-3 (Jaroty, Pteczewo). Tel. 541-56-55, po 17.00.
Spółdzielcze M-4 (60,5 m7) - spłacony kredyt - zamienię na M-3 do 36
2
m . Tel. 541-05-35.
M-4 o pow. GO m2 — parter, przy ul. Burskiego, ze spłaconym kreriytem,
nie zadłużone — zamionię na mniejsze do 50 ma, również ze spłaconym
kredytem. Oprócz parteru i IV piętra. Tel. 541-45-57, po godz. 20.00.
Spółdzielcze M-4 (60,1 m^ — zamienię na podobne. Te!. 541-65-62.
M-4 o pow. 60 m2 — przy ul. Boenigka — zamienię na mniejsze na os.
Jaroty, Pieczewo. Tel, 541-62-33.
Lokatorskie M-5 (72,5 m ! ) — zamienię na dwa mniejsze. Tel, 542-87-15.
Mieszkanie M-5 — na parterze, po kapitalnym remoncie (łącznie z wymianą okien — ogródek z ławką, możliwość otwarcia zakładu)—zamienię na dwa
mniejsze — jedno koniecznie w Olsztynie, drugie może być na wsi. Kontakt:
Murzynowskiego 15/11.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne
ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje dział
czfonkowsko-mieszkaniowy SM „Jaroty", ul. Wańkowicza 9, pak. 24.
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Majowe święto
To Już po raz szósty Oddział Akcji Katolickiej przy parafii błogosławione! Franciszki Sledlłskłej I Rady Osiedli Pleczewa
I Jarot zorganizowały Festyn 3-Majowy dla uczczenia 650-łecla Olsztyna oraz rocznicy Konstytucji 3 Maja.
W imprezie uczestniczyło około 500 osób, a jej
oficjalnego otwarcia dokonał dr Roman Przedwojski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty".
W programie były liczne konkursy: plastyczny,
piosenki religijnej i patriotycznej, wiedzy o Olsztynie.
Loteria fantowa jak co roku cieszyła się ogromnym powodzeniem, a dochód z niej został przeznaczony na cele charytatywne, tj. wakacyjny wyjazd w góry dla dzieci z najuboższych rodzin.
Niestety, nie dopisała pogoda, ale mimo tych
niedogodności spowodowanych deszczem, największe emocje towarzyszyły rozgrywkom w piłce
nożnej chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum (SP 30, 33, 34, Gimnazjum nr 1, 8,
9 i 13 oraz LO nr V, VIII i IX).
Ponadto odbyły się turnieje w piłce siatkowej
i koszykowej w kategorii dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych i gimnazjów.
W konkursach rekreacyjnc-sporfowych dobre
wyniki uzyskano w skoku w dal, w biegach i rzutach piłką lekarską.
Również dzieci najmłodsze z przedszkoli i nauczania zintegrowanego mogły wykazać się swoją
zręcznością i szybkością, uczestnicząc w konkursach ze skakanką kółkiem hula-top, biegach
w workach, rzutach woreczkami do celu.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe upominki i nagrody pocieszenia, które wręczali: ksiądz Romuald Zapadka, proboszcz parafii
Bi. F. Siedliskiej, dr Roman Przedwojski, prezes
SM „Jarały", Halina Mikulska, przewodnicząca
Rady Osiedla Pieczewo i Krzysztof lwulski, przewodniczący Rady Nadzorczej SM Jarory".
Szkoda tylko, że z powodu fatalnej pogody nie
udało się przeprowadzić zaplanowanych konkursów rodzinnych, ale mamy nadzieję, że uda się
nam zrealizować je w przyszłym roku.
Sponsorami festynu sportowo-rekreacyjnego były: Telekomunikacja Polska (nagłośnienie), sklep „MAX DUET" (słodycze i napoje),
SM „Jaroty" oraz spółdzielcze i samorządowe
Rady Osiedli Jaroty i Pieczewo.
Halina Barbara Kozińska
Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Samorządowej RO
Zdjęcia: Małgorzata Gieczewska

