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Wielu świątecznych radości, niezapomnianych chwil spędzonych z bliskimi przy choince,
w blasku jej radosnej poświaty, zadumy i refleksji nad minionym rokiem,
miłości, spokoju, zdrowia, Nowego Roku 2014 spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzą:
dr Roman Przedwojski – prezes Zarządu SM „Jaroty”
Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady Nadzorczej
przewodniczący Rad Osiedlowych:
Halina Mikulska – Pieczewo
Jerzy Krasowski – Jaroty
Roman Szostek – Nagórki
oraz
Redakcja „Jarot”

RUSZYŁA INWESTYCJA NA FLISA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, w ramach posiadanych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w listopadzie 2013 r. rozpoczęła budowę trzech budynków mieszkalnych. Na terenie osiedla Jaroty przy ulicy Flisa w Olsztynie,
w ładnym i przyjaznym otoczeniu, po bardzo atrakcyjnych cenach członkowie SM „Jaroty” nabędą oczekiwane mieszkania. Lokalizacja łączy w sobie bliskość terenów leśnych, a zarazem bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej, umożliwiający dogodne
połączenie z centrum Olsztyna. Na działce o powierzchni około 10 tys. m² rozpoczęto już pierwsze prace budowlane.
W zakresie działalności inwestycyjnej Spółdzielnia realizuje
swoje statutowe cele poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
członków oraz ich rodzin. Od wielu lat dążymy do tego, aby budować
dla naszych członków najwyższej jakości lokale mieszkalne, które
będą spełniać ich oczekiwania i możliwości. W latach od 2006 r. do
2012 r. Spółdzielnia „Jaroty” zrealizowała budowę kolejnych siedmiu
budynków, liczących łącznie 290 mieszkań, a cztery z nich wyposażone zostały w systemy kolektorów słonecznych.
Uchwałą z dnia 19 listopada 2013 r. Zarząd Spółdzielni przyjął
założenia organizacyjno-finansowe zadania inwestycyjnego, obejmującego budowę trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Flisa w Olsztynie. Założenia opracowano zgodnie z regulaminem określającym
zasady rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów budowlanych. W kosztach rodzajowych bezpośrednich zaliczonych do zadania inwestycyjnego ujęto następujące ich rodzaje: roboty
budowlano-montażowe (w tym urządzenie terenu oraz zieleni), przy-

łączenie sieci gazowej oraz przyłączenie sieci elektrycznej i cieplnej.
W kosztach pośrednich natomiast uwzględnione zostały: koszt dokumentacji technicznej, szacowana wartość działki budowlanej oraz obsługa inwestycyjna. Ogółem planowany koszt inwestycji, obejmujący
koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, wynosi 18.236.444,40 zł. Planowany średni koszt jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkań wyliczono na kwotę 3.579 zł, a dla garaży na kwotę
1.223 zł (brutto). Wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją
zadania i infrastruktury technicznej oraz koszty pośrednie, które wynikają z założeń, będą ewidencjonowane i rozliczane wspólnie metodą
pośrednią, odpowiednio do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
i garaży. Założenia te stanowią podstawę do zawierania umów z członkami Spółdzielni o budowę, jak również finansowanie poszczególnych
lokali mieszkalnych i garaży.

KOMUNIKAT!

dokończenie na str. 3

Informujemy że, 31 grudnia 2013 r. SYLWESTER (wtorek)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” pracuje w godz. 7.00 – 13.00
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Dodatek mieszkaniowy
Jeśli masz problemy z comiesięcznymi opłatami za mieszkanie, to być może dodatek mieszkaniowy
będzie dla Ciebie idealnym sposobem na ich rozwiązanie
Co to jest dodatek mieszkaniowy?
Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc ta
przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 966).
Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają
równocześnie trzy następujące kryteria:
1) posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu np.:
– najem,
– spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– prawo odrębnej własności
lub zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekują
na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,
2) osiągają niewysokie dochody, tj. średni miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego, uzyskany w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Obecnie kwoty te wynoszą odpowiednio: (najniższa emerytura od 1. 03. 2013 r. 831,15 zł), a więc 175% x
831,15 zł = 1.454,51 zł, a 125% x 831,15 zł = 1.038,94zł. Kwoty te
ulegają zmianie po każdej podwyżce najniższej emerytury ogłoszonej przez prezesa ZUS.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych
zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli okaże się, że dochód osoby ubiegającej się o dodatek
jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości uzyskania dodatku –
jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku
mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
3) powierzchnia zajmowanego lokalu spełnia kryteria określone ww. przepisami. Oznacza to, że: powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej
niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni nieużytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na
liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- dla 1 osoby 	35 m2 + 30%, tj. 45,5 m²,
- dla 2 osób 	 40 m2 + 30%, tj. 52,0 m²,
- dla 3 osób 	 45 m2 + 30%, tj. 58,5 m²,
- dla 4 osób 	 55 m2 + 30%, tj. 71,5 m²,
- dla 5 osób 	 65 m2 + 30%, tj. 84,5 m²,
- dla 6 osób 	 70 m2 + 30%, tj. 91,0 m²,
Natomiast dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
Powierzchnię tę zwiększa się o 15 m2, jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju i jest to potwierdzone orzeczeniem powiatowego
zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Przyznawanie dodatku mieszkaniowego
• Dodatek przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej przez
prezydenta miasta (lub osobę przez niego upoważnioną) w drodze decyzji administracyjnej.
• Przyznaje się go na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
• Dodatek wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu – w naszym przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” w Olsztynie.
Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje, gdy:
• Dodatek został przyznany na podstawie fałszywych danych zawartych we wniosku.
• Nie są opłacane na bieżąco należności za lokal mieszkalny,
tj. nie jest dopłacana różnica pomiędzy opłatami za mieszkanie a kwotą przyznanego dodatku. W przypadku uregulowania
zaległości w terminie 3 miesięcy wypłata dodatku zostaje wznowiona.
Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje, gdy:
• Wywiad środowiskowy ustali, że występuje rażąca dysproporcja
pomiędzy niskimi dochodami, wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.
• Faktyczna liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym
jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i druków dostępne są w:
– MOPS, dział dodatków mieszkaniowych, al. Piłsudskiego 61A
w Olsztynie,
– na stronie internetowej: www.mopsolsztyn.republika.pl – zakładka
Dodatki Mieszkaniowe,
– wnioski do pobrania na stronie internetowej www.mops.olsztyn.e-bip.pl zakładka Procedury administracyjne/nazwa sprawy: Przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA

Ogłoszenia mieszkaniowe

Zima to szczególnie trudny okres dla starszych mieszkańców naszego miasta i osób niepełnosprawnych. Ekstremalne
warunki atmosferyczne sprawiają, że nie mogą oni samodzielnie udać się na wizytę do lekarza, mają kłopoty z zakupem
żywności i załatwianiem najprostszych spraw wymagających
opuszczenia własnego mieszkania.
Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, Urząd Miasta
wraz z podległymi służbami zainicjował akcję pomocy „Zimowy
wolontariat”. Będzie trwała do końca lutego i jest adresowana
do osób, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny.
Osoby starsze lub mające trudności w poruszaniu się mogą
zadzwonić do dyżurnego miasta pod numer 986 i poprosić
o wsparcie. Dyżurny skontaktuje się z wolontariuszami, którzy
na co dzień opiekują się potrzebującymi.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!

Sprzedam M-5 o pow. 72,1 m² (III piętro) w bloku 4-piętrowym na Nagórkach. Tel. 600 365 702.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, Jaroty,
ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu
lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
M-4 o pow. 60,4 m², ul. Barcza, IV piętro, z windą, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie – zamienię na M-3  o pow. 48 m²
na Nagórkach + dopłata. Tel. 664 095 088.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia
pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9.
Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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RUSZYŁA INWESTYCJA NA FLISA
Charakterystyczne parametry techniczne

Zasady naboru uczestników budowy

Budynki wielorodzinne będą trzy- i czteroklatkowe z czterema
kondygnacjami nadziemnymi, całkowicie podpiwniczone z garażami
w poziomie piwnic. Konstrukcja budynków jest tradycyjna, dachy
dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, kryte blachodachówką w kolorze ceglastym. Na południowych połaciach dachów zamontowane
będą płaskie kolektory słoneczne.
Istotnym jest, iż przez zastosowanie w budynkach instalacji
i urządzeń solarnych średnioroczne koszty podgrzewania jednego
metra sześciennego wody będą mogły być prawie trzykrotnie niższe
od kosztów występujących w budynkach bez solarów, zasilanych
z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W miesiącach czerwiec – lipiec koszty te będą mogły być niższe nawet
sześciokrotnie. Powyższe porównanie wynika z analizy kosztów jednostkowych podgrzewania wody, w zależności od rodzaju zasilania
w ciepło budynków Kanta 40 C i Kanta 40 D z pracującymi już układami solarnymi w okresie od dnia 1.10. 2012 r. do dnia 30.09. 2013 r.
(bez uwzględnienia kosztów eksploatacji instalacji solarnej).
Budynki dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na dowolnych ręcznych wózkach
inwalidzkich zapewniony będzie dostęp do budynków z poziomu
chodnika za pomocą transporterów schodowych. Zastosowanie takich urządzeń umożliwi tym osobom bezpieczne pokonywanie stopni schodowych.
Łączna powierzchnia użytkowa 120 mieszkań liczyć będzie
5.335,38 m², a powierzchnia 36 garaży wyniesie 559,08 m². Dwa
budynki trzyklatkowe oznaczone numerami 9 i 11 mają po 36 mieszkań i 12 garaży. W czteroklatkowym budynku nr 13 będzie natomiast
48 mieszkań i również 12 garaży.

Decyzję o kontynuowaniu realizacji inwestycji podejmuje Zarząd Spółdzielni, po rozpoznaniu zapotrzebowania rynku na lokale
mieszkalne poprzez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Jeżeli
liczba posiadanych wniosków od osób zainteresowanych budową
lokali przekroczy 70% liczby mieszkań planowanej inwestycji, wówczas uruchamiane są dalsze procedury, w tym zawierana zostaje
umowa o roboty budowlane z wykonawcą. Ogłoszony w październiku bieżącego roku nabór osób chętnych na budowę mieszkań przy
ulicy Flisa spotkał się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, podobnie jak przy naborze kandydatów w 2011 roku na mieszkania przy
ulicy Kanta. Pierwsze osoby ustawiły się w kolejce przed godziną
3:00 nad ranem. W dniu, w którym ukazało się ogłoszenie w „Gazecie Olsztyńskiej” liczba wniosków przekroczyła liczbę mieszkań
w planowanej inwestycji (120).

Nadzór inwestorski
W rozpoczętym przez Spółdzielnię zadaniu inwestycyjnym
nadzór inwestorski sprawowany będzie przez etatowych pracowników Spółdzielni. Nad robotami budowlanymi nadzór prowadzi
mgr inż. Krzysztof Gryciuk, natomiast nad zagospodarowaniem zielenią – mgr inż. architekt krajobrazu Olga Nowosad. W zakresie dotyczącym sieci cieplnych i gazowych, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych
nadzór sprawuje Zespół Usług Projektowych Marian Gajdamowicz,
a w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz elektro-energetycznych – firma Automatyka-Instalacje Cezary Matuszewicz.

Finansowanie inwestycji
Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oraz ich dzieciom
wspólnie z nimi zamieszkującym, na podstawie Statutu przyznaje
się pierwszeństwo w zaspokajaniu i poprawianiu potrzeb mieszkaniowych w przypadku podejmowania przez Spółdzielnię nowych
działań inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
Członkowie, którzy ubiegają się o ustanowienie na ich rzecz
prawa odrębnej własności lokalu są obowiązani wnieść wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy
przypadających na lokal, do którego prawo ma być ustanowione.
Postanowienia Statutu uszczegóławia zapis regulaminu gospodarki finansowej, zgodnie z którym Spółdzielnia prowadzi działalność
inwestycyjną wyłącznie dla członków Spółdzielni i ustanawia prawo
do lokali na podstawie przepisów Statutu. Zaangażowanie środków
własnych Spółdzielni na finansowanie inwestycji mieszkaniowych
może dotyczyć okresu przygotowawczego, tj.: kosztów nabycia terenu, opracowania dokumentacji technicznej itp. Po zawarciu umowy z wykonawcą budynków finansowanie inwestycji odbywa się ze
środków przyszłych właścicieli. Przejściowe zaangażowanie środków własnych Spółdzielni na finansowanie kosztów przygotowania
inwestycji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Elewacja południowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 przy ul. Flisa

Zgodnie z regulaminem przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, doboru kandydatów
do zawarcia umowy o budowę lokalu pośród członków i osób
ubiegających się o członkostwo w sytuacji, gdy liczba złożonych
wniosków przekracza liczbę lokali planowanej inwestycji, dokonuje się według poniższych zasad:
1) każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo do jednego mieszkania w danej inwestycji (ograniczenie to dotyczy także małżonków),
2) o kolejności doboru decyduje numer sprawy, pod którym został
zaewidencjonowany w książce korespondencji sekretariatu Spółdzielni wniosek złożony w tej sprawie, po ogłoszeniu w prasie
lokalnej przez Spółdzielnię rozpoczęcia naboru uczestników budowy w danej inwestycji,
3) uczestnictwo w kolejnej inwestycji budowy lokali wymaga złożenia ponownego wniosku,
4) osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy o budowę lokalu
Spółdzielnia wysyła zawiadomienie poprzez pocztę za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru,
5) niepodpisanie umowy o budowę lokalu w terminie ustalonym
przez Spółdzielnię w zawiadomieniu skutkować będzie skreśleniem z listy kwalifikacyjnej,
6) w przypadku zwolnienia miejsc na liście kwalifikacyjnej z powodu
skreślenia, będącego skutkiem niezachowania warunku wymienionego w punkcie 5, Spółdzielnia wysyła zawiadomienie do kolejnych osób z tej listy,
7) w razie gdy kolejne osoby z listy kwalifikacyjnej także nie dotrzymają warunku, o którym mowa w punkcie 5, Spółdzielnia stosuje
zasadę wymienioną w punkcie 6.
Dokumentację projektową budynków opracowało wyłonione
w przetargu nieograniczonym Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych PROFKAD z Olsztyna, natomiast Generalnym Wykonawcą
zadania inwestycyjnego jest Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Rombud” Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wybrane także
w przetargu nieograniczonym. Umowny termin zakończenia robót
przewidziany jest na sierpień/wrzesień 2015 r.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”
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Światowy Dzień Pluszowego Misia w SP nr 25
W dniu 25 listopada 2013 r. w świetlicy SP nr 25 w Olsztynie
miało miejsce spotkanie integracyjne, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły z kl. I e oraz przedszkolaki z zaprzyjaźnionego
Przedszkola Miejskiego nr 31 w Olsztynie. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ każde z dzieci zabrało ze sobą swojego przyjaciela
– pluszowego misia.
W miłej, misiowej atmosferze uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali program artystyczny. Wspólnym zabawom i śpiewom nie
było końca. Nie zabrakło też konkursów o misiach i na koniec słodkiego – misiowego poczęstunku oraz drobnych upominków. Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły. W naszej uroczystości wzięły również udział dyrektor Grażyna Bangrowska-Cybowicz oraz dyrektor
Izabela Milan.
To był najwspanialszy dzień mojego życia, zabawa była super!
– tak brzmiały wypowiedzi dzieci tuż po spotkaniu. Zatem do przyszłego roku!
Agnieszka Gromelska, Beata Bielska

„Powolne Stopy” – mają już rok
W 2012 roku przy Kole Emerytów i Rencistów Nr 10 „Nagórki”
powstała grupa piechurów przyjmująca nazwę „Powolne Stopy”. Początkowo liczyła zaledwie 6 osób, z czasem dołączyli inni.
Cel, jaki sobie postawiliśmy, to spędzanie więcej czasu na wolnym powietrzu. Pamiętajmy, że regularne spacery dotleniają, dodają
energii, poprawiają, nastój, samopoczucie i kondycję. To najbardziej
bezpieczna i nader przyjemna forma rekreacji. Sami decydujemy,
jaki dystans i w jakim tempie pokonamy, przy okazji podziwiając widoki, gdyż trasa spacerów wiedzie często przez okoliczne lasy, nad
jeziorami, a także spacerując zwiedzamy zakątki Olsztyna.
Zatem, nie siedźcie w domu, chodźcie z nami w każdy wtorek,
o godz. 11.00 zbiórka przy sklepie „Biedronka”, przy ul. Wańkowicza na Nagórkach.
Ryszard Nietupski

FERIE ZIMOWE

2014

Zapraszamy dzieci członków SM „Jaroty”
w wieku 7–12 lat na bezpłatne PÓŁZIMOWISKO
do klubów kultury w dniach 27.01.–7. 02. 2014 r.
w turnusach tygodniowych, w godzinach 8.00–15.30.

I turnus 27.01 – 31.01.2014 r.
II turnus 03.02. – 7.02.2014 r.
Informacje i zapisy w Klubach Kultury:
* Klub „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99
* Klub „Akant”, ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40
– od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00–20.00
– w piątek od godz. 10.00–18.00.
Uwaga!
Zapisy od dnia 2 stycznia 2014 roku
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Andrzejkowy „Taniec z iluzją”
Jak co roku kluby kultury wraz z Radą Osiedla SM „Jaroty” zapewniły atrakcje dla najmłodszych, nie tylko w formie konkursów czy zabawy z wodzirejem, ale także poprzez występ iluzjonistów, w tym Łukasza Ogonowskiego.

Zabawy andrzejkowe w klubach kultury zaczęły się już 23 listopada br., kiedy w południe w klubie „Na Górce” dzieci i dorośli przyszli
zobaczyć uczestnika telewizyjnego programu „Mam talent” Łukasza Ogonowskiego. Mistrz wystąpił na scenie klubu kultury po raz pierwszy
wspierany przez swoją asystentkę Małgorzatę Kowalik. Scenę tego dnia uświetnił również adept Mateusz Jaromin. Imprezę andrzejkową
kontynuował klub „Akant”, gdzie następnego dnia dzieci mogły potańczyć i zdobyć nagrody w licznych konkursach.

„Mikołajkowe słodycze dla małych i dużych”
Mikołajki organizowane w klubie kultury „Na Górce” wraz ze spółdzielczą Radą Osiedla „Nagórki” odbyły się już 1 grudnia br. po to, aby
Mikołaj zdążył do wszystkich. Zabawę z Mikołajem otworzył pokaz taneczny w stylu kids dance i hip-hop, wykonany przez tancerzy trenerki
Katarzyny Rozumek (kluby „Na Górce ” i „Akant”).

Po przybyciu Mikołaja zabawa mogła wreszcie rozpocząć się na dobre. Licznie przybyli goście bawili się wyśmienicie, tańcząc z Mikołajem, a na koniec wykonano pamiątkowe
zdjęcie.

Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”
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Mikołaj w Klubie „Akant”
Zabawa pełna uśmiechu, tańca i radości odbyła się 3 grudnia 2013 r. w Klubie Osiedlowym „Akant”. Organizatorem zabawy
choinkowej z Mikołajem była Rada Osiedla „Jaroty”, a uczestnikami zabawy były dzieci ze Szkół Podstawowych Nr 30, 32, 34
i Szkoły Podstawowej w Rusi.
Prowadzące zabawę śnieżynki z „Karuzeli Kultury” rozbawiły salę w takt modnego tańca gangnam style, a gdy przy piosence „Ona
tańczy dla mnie” wszedł Mikołaj oklaskom, śpiewom i okrzykom nie było końca. Wszystkie zaproszone dzieci (95 osób) otrzymały paczki
ze słodyczami, które ufundowała Rada Osiedla „Jaroty”. Podczas zabawy uczestnicy, wśród których byli rodzice, rodzeństwo, nauczyciele,
opiekunowie uczniów szkół podstawowych z osiedla Jaroty oraz Rusi, częstowani byli cukierkami, ciasteczkami oraz napojami. Najbardziej
jednak smakowały rogaliki drożdżowe z Cukierni „Maja”.

Wspaniała zabawa, piękne kolorowe stroje oraz ogromna radość dzieci, to nagroda dla organizatorów, a także dla sponsorów, którymi
są Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Hotel Manor, Szkoła Językowa Oxford Academy, Cukiernia „Maja”, Stadnina Koni J. Kojrysa, Zakład Mięsny Podlasie. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.
Barbara Kozińska

Święto Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości Rada Osiedla „Jaroty” wspólnie z SP 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie zorganizowała
I Festiwal Pieśni Patriotycznej Olsztyn – Jaroty 2013.
O godz. 10.00 w kościele pw. Bł. Franciszki Siedliskiej
proboszcz parafii ksiądz kanonik Romuald Zapadka odprawił Mszę
świętą w intencji Ojczyzny. O godz. 16.00 w SP 34 uroczystość rozpoczęto od wciągnięcia flagi państwowej na szkolny maszt i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.
Uczestników uroczystości wraz z zaproszonymi gośćmi powitał
przewodniczący RO „Jaroty” Jerzy Krasowski. W imieniu zaproszonych gości głos zabrali: wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch, ks. kanonik Romuald Zapadka, radny Mirosław
Gornowicz. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Halina Ciunel,
Elżbieta Wirska (radne) i Krzysztof Iwulski (przewodniczący Rady
Nadzorczej SM „Jaroty”).
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się główna artystyczna część spotkania poświęcona I Festiwalowi Pieśni Patriotycznej Olsztyn-Jaroty 2013 pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza.
Jury w składzie: przewodniczący – Barbara Rytwińska, członkowie: prof. Józef Wojtkowiak i ks. dr Zbigniew Stępniak przyznało następujące nagrody:
I miejsce: Alia Dzielińska, II miejsce: Maria Drężek, III miejsce: trio Maria i Aleksandra Kocenko oraz Małgorzata Gwiazda.
Wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Gronowska i Weronika Pietkiewicz.
Wszystkie wymienione uczestniczki festiwalu otrzymały statuetki oraz pamiątkowe dyplomy. Należy podkreślić wysoki poziom
uczestników konkursu, tym bardziej że był to pierwszy konkurs zorganizowany z okazji Uroczystości Święta Niepodległości. Z dużym
aplauzem spotkał się występ księdza doktora Zbigniewa Stępniaka,
który wykonał między innymi arię Moniuszki (Stary Zegar), prezentując rzadko spotykany oryginalny rodzaj głosu basso profondo.

Występy artystyczne przeplatane były konkursem wiedzy
o Święcie Niepodległości (z nagrodami), w którym brali udział głównie dzieci i rodzice.
Gwiazdą wieczoru był Chór Moderato pod dyrekcją Włodzimierza Jarmołowicza z niezapomnianym koncertem pieśni patriotycznych i wojskowych. Wzruszona publiczność, która bardzo licznie
przybyła na festiwal, nagrodziła wykonawców gromkimi brawami
i spontanicznie włączyła się do śpiewu przepięknych piosenek. Na
zakończenie koncertu wielce zasłużony dyrygent Włodzimierz Jarmołowicz otrzymał od organizatorów imprezy bukiet kwiatów.
Wszyscy uczestnicy festiwalu poczęstowani zostali kanapkami
(Restauracja Gardenia – Villa Pallas), ciastem i ciastkami (Piekarnia
„Cymes”), a także słodką atrakcją spotkania - pysznym tortem ufundowanym, jak co roku, przez Cukiernię „Maja”. Na zakończenie imprezy publiczność obejrzała pokaz tańca z ogniem na boisku SP 34.
Znaczne wsparcie przekazały organizatorom: Akademia +
ODM Studio, Centrum Ubezpieczeń GGJ, Galeria Wellness-Centrum Prawidłowego Odżywiania, Hotel Manor, Kosmetolog
Mobilny Martyna Makowska Olsztyn-Ostróda, Kwiaciarnie: FENIX, KASIA, U MIŚKA, Leki z Natury (ul. Boenigka), Olsztyńskie
Centrum Bowlingu (ul. Kromera), Oriflame – Elżbieta Tymoszuk,
Oxford Academy – Szkoła Języków Obcych, Piekarnie: CYMES,
Cukiernia „Maja”, Pracownia Jubilerska Wiesław Jędrzejczyk,
Restauracja Gardenia – Villa Pallas, Salon Arcelia FPHU Sylwia Śniadecka – Biskupiec, Salon Kosmetyczny Guarana, Sklep
Spożywczy Kokos (ul. Gębika), Salon Zabaw dla dzieci FIGOLANDIA (ul. Barcza), Stadnina Koni Janusza Kojrysa – Redykajny, Twój Robot – Waldemar Zwierko, Zakład Fryzjerski Capri,
ZOO Fantazja.
Barbara Kozińska
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IDĄ ŚWIĘTA, IDZIE NOWY ROK
W wielu sklepach, urzędach i instytucjach od dawna czuje się
zbliżające święta – ozdoby i wystroje, ba docierają do nas informacje
o superpromocjach świątecznych, a także oferty sylwestrowych balów,
tak – to znak zbliżających się świąt, ale także wielorakich zagrożeń występujących w tym okresie.
Pogoda jak dotąd była dla nas w miarę łaskawa, wiele dni przypominało łagodną złotą polską jesień i dobrze, bo ten okres zazwyczaj
zaskakuje różnymi anomaliami pogodowymi utrudniającymi nam życie
i zwykłą egzystencję, jak np. na początku grudnia huragan „Ksawery”.
Od paru miesięcy internet donosił nam o różnych prognozach na
zbliżającą się zimę, a to, że będzie to surowa zima stulecia, a to znowu,
że łagodna i wilgotna, bardziej przypominająca pluchowatą jesień.
I chyba ostatnie prognozy się potwierdzą, bo zapowiada się, że
pojawi się El Niño – jest to anomalia pogodowa, polegająca na zakłóceniach prądów wodnych w oceanach. Zjawisko to otrzymało nazwę El
Nino (po hiszpańsku chłopiec, dzieciątko), z powodu jego występowania
w okresie Bożego Narodzenia i skojarzenia z Dzieciątkiem Jezus.
El Niño choć obserwowany głównie na Pacyfiku, ma prawdopodobnie wpływ na całą Ziemię, ponieważ masy ciepłej i zimnej wody krążą po
całym wszechoceanie. Jeśli ich kierunek zmieni się w jednym miejscu,
zmienia się on wszędzie. Powoduje to wzrost temperatury wód i wilgotności powietrza na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, często
katastrofalne opady w Andach, przy jednoczesnym hamowaniu opadów
nad południowo-wschodnią Azją i północną Australią powodując susze.
Dodatkowo podnosi się temperatura powietrza, co powoduje topnienie
wiecznych śniegów i zanikanie lodowców zapewniających dopływ wody
do rzek w ciągu całego roku.
Wpływ El Nino na pogodę w Europie nie jest tak wielki, ale naukowcy są aktualnie skłonni sądzić, że istnieje i jest zauważalny. Niegdyś anomalia pojawiała się zaledwie co około 10 lat, sytuacja jednak się zmieniła
i „dzieciątko” gościmy coraz częściej. Prognozuje się, że w tym roku spowoduje to, że w Polsce będziemy mieli zimę łagodną i pluchowatą.
Tak czy owak, będą święta i nadejdzie Nowy Rok, z kaprysami pogody dajemy sobie radę, gorzej jest z przedświątecznymi szaleństwami
zakupowo-przygotowawczymi, wyjazdami i przyjazdami, no i zagrożeniami pirotechniczno-fajerwerkowymi.
Celowo więc z uporem powtarzam i przypominam, przy zakupach, a zwłaszcza gdy nachodzą nas domokrążcy przewidujmy i nie dajmy się okraść w tłoku w sklepie ani oszukać kupując coś od przygodnego
sprzedawcy.
Naciągacze, kieszonkowcy i rabusie tylko czekają na takie momenty, gdy podróżujemy, kupujemy i zabiegani mniej uwagi zwracamy na
otoczenie – przewidujmy to!
Przed nami święta i karnawał – zabawy i uciechy, ale przewidujmy
i pamiętajmy, by po życzeniach: WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU nie było łez, bólu i tragedii, bowiem w okresach tych,
a szczególnie podczas karnawału, nasila się, swoiste szaleństwo pirotechniczne: petardy, różne fajerwerki, sztuczne i zimne ognie.
Często czynią to dzieci i młodzież, bez obecności, a niestety również przy akceptacji dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że to środki

DYŻURY

bezpieczne, które są w sprzedaży oficjalnej, zgoda – ale to są środki
pirotechniczne, niebezpieczne – często zawierające materiały będące
składnikami Bojowych Środków Zapalających.
Nieostrożne obchodzenie się z petardami i wszelkimi fajerwerkami
może doprowadzić do nieszczęścia, zagraża życiu i zdrowiu – zwłaszcza, jeśli posługują się nimi dzieci.
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:
1. Handlowcy i wszyscy mający wpływ na handel tego typu niebezpiecznymi materiałami – nie dopuszczajcie, by produkty te kupowały
dzieci i nieletni, wymagajcie, aby wszystkie środki posiadały zrozumiałe
i napisane w języku polskim instrukcje oraz atesty bhp.
2. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele – wszyscy dorośli
(w tym zwłaszcza funkcyjni wszelkich służb prewencji) – zwracajcie uwagę na to, kto, kiedy i z kim oraz jak „bawi” się tego typu materiałami – interweniujcie sami albo powiadomcie służby specjalne, a nawet policję!!!
3. Petardy, fajerwerki i wszelkie sztuczne i zimne ognie wytworzył człowiek – dla człowieka, ich umiejętne stosowanie, daje niezapomniane różnobarwne efekty zarówno świetlne, jak i akustyczne.
4. Kupujmy – ale my dorośli, właściwe i opisane środki pirotechniczne – stosujmy je także wraz z dziećmi i młodzieżą, ucząc ich bezpieczeństwa, a jednocześnie podkreślając ich walory estetyczne.
Wpajajmy młodym zasady, że to służy nie do brutalnych zabaw
i „kawałów” – ale do podkreślenia piękna i podniosłości nastroju i atmosfery. Zawsze jednak może się coś przydarzyć – bądźmy ostrożni,  
stosujmy się ściśle do instrukcji używania materiałów pirotechnicznych,
a także pamiętajmy o zasadach bhp i ppoż.
Zarówno okres jesienno-zimowy, anomalie pogodowe, jak i mnogość okazji i sytuacji osłabiających naszą czujność i przewidywanie
wszelkich zagrożeń wymagają od nas świadomości, że zawsze, kiedy
coś się stanie nieprzewidywalnego, pamiętajmy o natychmiastowym
udzieleniu pierwszej pomocy i wezwaniu w uzasadnionych przypadkach
fachowych, profesjonalnych służb i sił bezpieczeństwa i ratownictwa. Dlatego powtarzam telefony kontaktowe – to bardzo ważna informacja i wiedza: telefony alarmowe i informacyjne: Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż
Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne
– 991, Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993, PGM (obecnie 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.
Zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt oraz Szczęśliwego
Nowego Roku życzy st. inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze
Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 20 stycznia 2014 r. – pełni Jadwiga Gazda

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
- 684
Olsztyn,
ul. ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
bezpłatna Spółdzielni
SpółdzielniMieszkaniowej
Mieszkaniowej„Jaroty”,
„Jaroty”,1010
– 684
Olsztyn,
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55Rada
00; Redaguje
RadaDanuta
Programowa:
DanuTamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Małgorzata
Gieczewska,
tel. 663
743 083,Małgorzata
email: sm.jaroty@wp.pl.
ta Jamiołkowska,
Jadwiga
Pilarek,
Tamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Gieczewska,
Skład,
offsetowa i druk:Skład,
Studioprzygotowalnia
Poligrafii Komputerowej
„SQL”
s.c.,Studio
10 - 684
Olsztyn,Komputerowej
ul. Wańkowicza
24,s.c.,
tel./fax
87 66,ul.
542
03
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa
i druk:
Poligrafii
„SQL”
10 –89
684542
Olsztyn,
Wań39.Redakcja
nie publikuje
nie66,
zwraca
niezamówionych
tekstów
oraz zastrzega
sobie
dokonywanie
skrótów wtekstów
publikowanych
listach sobie
i nadesłanych
makowicza 24, tel./fax
89 542i 87
542 03
39. Redakcja nie
odpowiada
za treść i nie
zwraca
nie zamówionych
oraz zastrzega
dokonywanie
teriałach.
8000 egz.
skrótów wNakład
publikowanych
listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Spełniać marzenia

Rozmowa z MATEUSZEM KAMIŃSKIM (mieszkańcem osiedla Pieczewo) – mistrzem świata do lat 23
w konkurencji kanadyjek dwójek C-2 na 1000 m podczas Mistrzostw w Welland – Ontario (Kanada) w 2013 r.

– Kanadyjki to stosunkowo młoda dyscyplina sportowa.
Jaka jest ich historia?
– Może mało popularna, a nie taka młoda, bo od 1936 roku jest reprezentowana na igrzyskach olimpijskich i jej poziom sportowy stale się
podwyższa. Co roku rozgrywane są mistrzostw świata i Europy w kategoriach seniorów, U-23 i juniorów, dające coroczny przegląd najlepszych
zawodników kraju przygotowujących się do głównej imprezy – igrzysk
olimpijskich.
– Jak rozpoczęła się Pana przygoda sportowa?
– Rozpocząłem ją w czwartej klasie Szkoły Podstawowej nr 2
w klasie pływackiej i przez 4 lata systematycznie podnosiłem swój poziom sportowy. Niestety, jeden basen w Olsztynie powodował, iż treningi
zaczynały się o godzinie 5.30 i to było przyczyną mojego zniechęcenia
do ich kontynuacji.
– I to spowodowało, iż przesiadł się Pan na kanadyjki?
– Pewnego razu wsiadłem do kanadyjki i od razu poczułem się
świetnie. Pomyślałem, to coś dla mnie, więc od roku 2005 rozpocząłem
treningi na kanadyjce w Olsztyńskim Klubie Sportów Wodnych. Mając
za sobą 4 lata treningu pływackiego, opanowując technikę wiosłowania
na kanadyjce relatywnie szybko osiągnąłem poziom czołówki krajowej
juniorów. W drugim roku treningu na kanadyjce zdobyłem swój pierwszy
medal w konkurencji C-4 na dystansie 500 metrów.
– Czy treningi pływackie przydały się?
– Znacznie mnie wzmocniły, nabyłem dużych zdolności wytrzymałościowych i zacząłem odnosić sukcesy w kanadyjkach na długich
dystansach od 5 km do 18 km, zdobywając medale Mistrzostw Polski
Juniorów i występując w finałach na dystansach 500 i 1000 metrów.
– I tak trafił Pan pod trenerskie skrzydła swego Ojca, Andrzeja
Kamińskiego, który był w przeszłości zdecydowanym faworytem
wśród kanadyjkarzy?
– Z Tatą trenowałem od początku, a od roku 2007 zacząłem
uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (gdzie Tata jest trenerem) – mogłem tam pogodzić
naukę z treningami sportowymi, poprawiając systematycznie swoje
osiągnięcia sportowe.
– Kiedy Pana kariera sportowa zaczęła nabierać tempa?
– Praca w szkole i klubie doprowadziła mnie do takiego poziomu
sportowego, że w roku 2009 zostałem powołany do kadry narodowej
juniorów. Wystartowałem wówczas w ME Juniorów w Poznaniu, zdobywając srebrny medal w konkurencji C-4 na 500 metrów oraz zajmując
4 miejsce na MŚ Juniorów w Moskwie w tej samej konkurencji. Na koniec sezonu zdobyłem jeszcze brązowy medal na Mistrzostwach Świata
Juniorów w maratonie kajakowym w miejscowości Crestuma (Portugalia) na dystansie 18 kilometrów. Następnie od 2010 roku skoncentrowałem się głównie na konkurencjach wytrzymałościowych, odnosząc wiele
sukcesów sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej. Treningi
wytrzymałościowe miały za zadanie rozwinąć umiejętności zachowania
się organizmu podczas zwiększonego wysiłku, nabrać pewności siebie,
doskonalić umiejętności techniczne, a także zwiększyć parametry szybkości i siły, co miało zbliżyć mnie do dystansu olimpijskiego na 1000 m.

– Trening kanadyjkarza to systematyczna, niekiedy żmudna
codzienna praca w różnych warunkach atmosferycznych. Na pewno bywa ciężko…
– Czasami nawet bardzo. Treningi specjalistyczne na wodzie rozpoczynają się w lutym na rzece Łyna lub Wadąg, gdy na jeziorze jest
jeszcze lód. Często w niesprzyjających warunkach – śnieg, wiatr i mróz
do -15 stopni C. Gdy tylko lód ustąpi, przeprowadzamy się na przystań
na Jeziorze Krzywym i tam kontynuujemy treningi w każdych warunkach. Zima to godziny spędzone na siłowni, na nartach biegowych, na
basenie, biegach w terenie.
– Które sukcesy utwierdziły Pana w przekonaniu, że warto poświęcać się kanadyjkom?
– Sukcesy na arenie międzynarodowej na długich dystansach MŚ
w Singapurze, ME we Francji, to dzięki nim nabrałem pewności w swoje
umiejętności i zacząłem myśleć nad skróceniem dystansu do 1000 m.
Po ukończeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego chcąc realizować swoją pasję i kontynuować systematyczne treningi, rozpocząłem naukę
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie na kierunku wychowania
fizycznego. Szkoła sprzyja dobrym sportowcom umożliwiając studiowanie w systemie indywidualnej organizacji studiów, mając na uwadze
wyjazdy na zgrupowania i zawody sportowe. Rok 2012 pokazał, że treningi realizowane przeze mnie w klubie dały oczekiwany skutek w postaci szybkiego zbliżania się do czołówki krajowej na dystansie 1000 m.
Akademickie Mistrzostwa Świata w Kazaniu (2 miejsce C-2 1000 m),
Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski pokazały,
że jestem już gotowy rywalizować na tym dystansie z najlepszymi zawodnikami w kraju, a także w rywalizacji międzynarodowej. Kulminacją
stały się występy w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Poznaniu
i zdobycie srebrnego medalu w konkurencji C-2 1000 m….
– …które spowodowały, że od 2013 roku reprezentuje Pan
Polskę na arenie międzynarodowej i to od razu z ogromnym sukcesem, wielkie gratulacje.

– Dziękuję. Wejście do kadry narodowej seniorów w sprincie to
wielki zaszczyt, ale także i odpowiedzialność, wynikająca z reprezentacji naszego kraju na zawodach ogólnoświatowych. Największym
sukcesem w mojej karierze sportowej jest MISTRZOSTWO ŚWIATA
w konkurencji młodzieżowej C-2 1000 m w kanadyjskiej miejscowości
Welland-Ontario – moim partnerem w osadzie był Vincent Słomiński ze
Stomilu Poznań.
– Marzeniem każdego sportowca jest udział w igrzyskach
olimpijskich…
– …a marzenia są po to, by je spełniać i temu celowi chcę podporządkować najbliższe lata treningowe. Przygotowania do sezonu 2014
rozpoczynam 3-tygodniowym zgrupowaniem kadry narodowej w Centralnym Ośrodku Sportowym w Wałczu. W grudniu wyjeżdżam na cieplejsze wody, do Portugalii, by pokonywać kolejne kilometry podczas
treningów.
– Przybliżające Pana do kolejnych sukcesów, których życzę
i… połamania wiosła.
Małgorzata Gieczewska

