PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

Nr 4 (216) l 2014 r. l 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00 l ISSN 1429-4389

Przed nami Święta Wielkiej Nocy z tej okazji składamy
Członkom Spółdzielni i ich Rodzinom, Działaczom Społecznym
oraz Pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Zmartwychwstania, pełnych nadziei i miłości,
obfitujących we wzajemną życzliwość,
a także serdecznych spotkań w gronie najbliższych

Roman Przedwojski – prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Jaroty”
oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych Nagórek, Jarot i Pieczewa

REMONTY ’2014
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
Na posiedzeniu z dnia 4 marca 2014 roku Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, uchwaliła plan remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” na 2014 rok.
Plan remontów opracowano przy założeniu, iż stawki odpisu na fundusz remontowy pozostaną na poziomie roku 2013.
Planem objęte zostały te nieruchomości, w których suma środków funduszu remontowego na koniec 2013 roku i planowane
naliczenia odpisu na ten fundusz w 2014 roku pozwoli finansować potrzeby remontowe w danej nieruchomości, a jednocześnie zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu remontowego odrębnie dla każdej z nich nastąpi w pierwszym
kwartale 2015 roku. Do wyznaczania terminu, w którym nastąpi zrównoważenie wpływów z wydatkami w poszczególnych
nieruchomościach, wydatki te przyjmowane będą według cen
uzyskanych w postępowaniach przetargowych, co może mieć
wpływ na zakresy rzeczowe zaplanowanych do wykonania robót. Oznacza to, że jeżeli uzyskamy w przetargach ceny niższe od planowanych kosztów, to możliwe będzie zrealizowanie
większego zakresu prac.
Ponad 76% planowanych kosztów, w zbiorze nieruchomości budynkowych, stanowić będzie kontynuacja remontów
klatek schodowych. W tym zakresie zaplanowano: wyremontowanie 89 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej w 33 budynkach; remont schodów
i podestów (ułożenie terakoty) – 148 klatek schodowych w 54

budynkach oraz remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą stolarki drzwiowej do tych korytarzy w 26
budynkach.
12 marca bieżącego roku odbyło się publiczne otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie wyżej
wyszczególnionych robót remontowo-budowlanych. Na zaproszenie Spółdzielni do udziału w przetargu odpowiedziało
13 firm, które złożyły swoje oferty, 6 firm jest z Olsztyna. Oferty,
które spełniały wymagania podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, były poddane procedurze oceny i wyboru,
zgodnie z kryteriami SIWZ. W dniu 7 kwietnia br. komisja przetargowa zakończyła postępowanie wyborem dwunastu firm,
z którymi Spółdzielnia zawrze umowy.
W remontowanych w bieżącym roku klatkach schodowych montowane będą oszczędne lampy oświetleniowe
(typ: SENso – C LSED 15/230), które specjalnie zostały zaprojektowane do oświetlenia klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach. Producent (LEDING sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy) zagwarantował, że w stosunku do
tradycyjnych żarówkowych rozwiązań, ich stosowanie zapewni ponad 90-procentową oszczędność energii dzięki zastosowaniu nowej technologii LED (15W = 100W). Dodatkowo
ciąg dalszy na str. 3
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Polski Słowik
Z KATARZYNĄ DONDALSKĄ – wyjątkowej klasy sopranistką koloraturową, która rozpoczęła swoją karierę muzyczną w wieku pięciu lat, szybko osiągając sukcesy na koncertach i w konkursach, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym,
zyskując światową sławę i uznanie, obecnie mieszkającą w Niemczech – rozmawia Małgorzata Gieczewska
– Określana jest Pani wybitnym polskim słowikiem i ósmym cudem świata.
Posiada Pani głos o „prawie nieograniczonej wysokości”. Występuje Pani na
scenach całego świata, jednak znana jest
Pani bardziej za granicą niż w Polsce,
a przecież dorastała Pani na jednym z naszych osiedli i ma Pani do tej pory silne
powiązania z Nagórkami.
– Rzeczywiście, moje młode lata,
szkoła podstawowa od 2 klasy i średnia –
wszystko związane było z Nagórkami. Lubię
Nagórki i wracam zawsze tu bardzo chętnie.
Gdy się wprowadziliśmy do nowo otrzymanego mieszkania na Nagórkach, stało tam
zaledwie kilka bloków. Pamiętam, że miło
wspominam pobyt na półkoloniach organizowanych przez Klub „Na Górce” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”.
– Pochodzi Pani z rodziny o muzycznych tradycjach.
– Mój rodzinny dom nazywany był „grającym domem”, a jego muzyczne tradycje
sięgają trzeciego pokolenia wstecz. W domu
wszyscy grają na różnych instrumentach.
Dziadek Jan Dondalski był znanym pedagogiem, ale również skrzypkiem w Bydgoskiej
Orkiestrze Radiowej i w Filharmonii Pomorskiej. To właśnie on udzielał mi pierwszych
lekcji na skrzypcach. Tata, Jan, był koncertmistrzem Filharmonii Koszalińskiej, a potem
Olsztyńskiej, natomiast rodzeństwo Natan
i Monika są również koncertmistrzami, a jedynie Mama – Maria jest perkusistką. Mąż,
Stefan Johannes Walter, jest kompozytorem,
dyrygentem, perkusistą, a najmłodszy brat –
Maksym jest koncertmistrzem, w ubiegłym
roku ukończył skrzypce i dyrygenturę.
– Wzrastając w takiej rodzinie, można by rzec, że była Pani skazana na muzykę. Jak potoczyła się Pani kariera?
– Karierę muzyczną rozpoczęłam już
w wieku 5 lat, grając na skrzypcach, natomiast naukę śpiewu rozpoczęłam mając
lat 15. Po ukończeniu Szkoły Muzycznej
II stopnia w Olsztynie, rozpoczęłam studia
instrumentalne (skrzypce) i wokalne na Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem
wielkiej Maestry Haliny Mickiewiczówny.
Po roku nauki w gdańskiej uczelni, swoje
wykształcenie kontynuowałam w Niemczech w Staatliche Hochschule für Musik
w Würzburgu, gdzie skończyłam skrzypce
i śpiew z wyróżnieniem i klasą mistrzowską.
Praktycznie bez przerwy doskonalę swoje
umiejętności, m.in. brałam udział w kursach
mistrzowskich u tak renomowanych artystów
międzynarodowych, jak światowej sławy
śpiewaczka Sylvia Geszty. Jestem laureatką
i finalistką wielu znanych międzynarodowych
konkursów, np. Internationaler Musikwettbewerb der ARD, Cardiff Singer of the World
Festival, Koloratur-Gesangswettbewerb „Sylvia Geszty” w Luxemburgu, Międzynarodowy Konkurs im. Francesco Viñasa w Barce-

lonie, Międzynarodowy Konkurs Śpiewaczy
w s’Hertogenbosch. W 2011 roku otrzymałam tytuł doktora nauk w dziedzinie sztuk
muzycznych w dyscyplinie artystycznej.
– Występowała Pani w najznakomitszych salach koncertowych w różnych zakątkach świata. Który z koncertów zapadł
Pani szczególnie w pamięć?
– Jest ich wiele. Praktycznie każdy
z nich ubogaca bardzo mnie samą. Wspaniale było w Disney Hall w Los Angeles,
w Chicago Hall, New York Avery, jednak
Filharmonia Berlińska jest jedną z najwspanialszych sal o fantastycznej akustyce i z nią
mam najwięcej przemiłych wspomnień.
– O której z granych ról mogłaby
Pani powiedzieć, że była tą szczególną,
wyjątkową?

Fot. B. Kowalczyk

Królowa Nocy (Mozart/Czarodziejski flet) Houston
Grand Opera Texas USA

– Sądzę, że jest to moja pierwsza
rola Królowej Nocy z Czarodziejskiego fletu
Mozarta. Wysoko cenię sobie również role
Zerbinetty z Ariadny auf Naxos Straussa,
a najmilej wspominam inscenizacje w WNO
w Cardiff pod batuta Carlo Rizzi i Słowika
z „Ptaków” Braunfeldsa.
– Śpiewa Pani charakterystycznym
głosem określanym jako sopran koloraturowy, który posiada niesamowitą moc
przyciągania i zainteresowania melomanów. Jesienią ubiegłego roku wydała
Pani płytę pt. „Słowik”. Jakie utwory się
na niej znalazły?
– Na płycie znalazły się utwory nie tylko te, które mają w nazwie słowika. Starałam
się wybrać utwory, które mają piękne koloratury, kantyleny, a przede wszystkim sopran

koloraturowy, który jest bardzo ciepłym głosem, potrafi opowiedzieć historie, ale i zaskoczyć emocją.
– Proszę zdradzić nam swoje plany
koncertowe, czy usłyszymy Panią również na polskich scenach?
– Zadebiutuję na Festival Kissinger
Sommer 2014 w towarzystwie takich gwiazd,
jak Dmitry Korchak czy Maciej Pikulski.
Wkrótce wystąpię na Open Air Koncert na
Geundarmen Markt w Berlinie i Elbland
Festspielle Wüttenberege z transmisją TV
RBB, ale ogromnie cieszę się na wiele koncertów w Polsce: Koszalinie, Gorzowie, Olsztynie, Częstochowie i Krakowie.
– Jakie są Pani najbliższe plany nagraniowe?
– Mam kilka wspaniałych pomysłów,
jednak ich realizacja zależna jest od możliwości finansowych, póki co musi poczekać,
aż znajdziemy sponsorów. Natomiast niedawno, bo w listopadzie ubiegłego roku ukazała się na rynku płyta CD z piękną nieznaną
muzyką Ottona Mieczysława Żukowskiego
„Opera Omnia Religiosa 1”, gdzie wystąpię
u boku tak wspaniałych polskich artystów,
jak Piotr Kusiewicz czy Ewa Marciniec. Na
przełomie kwietnia i maja br. ukaże się na
rynku moje pierwsze CD z muzyką barokową. To naprawdę fascynujące arie koloraturowe (ale nie tylko) nikomu jeszcze nie znane, które nagrałam w Klasztorze na Jasnej
Górze ze wspaniałą Capella Claramontana
pod dyrekcją Tomasza Wabnica.
– Dziękując za rozmowę życzę „toi,
toi, toi”, co stanowi niemiecki odpowiednik najzwyczajniejszego polskiego „powodzenia” oraz coraz większej rzeszy
fanów wysokich dźwięków.

ciąg dalszy ze str. 1
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komfort zapewnią czujniki ruchu i czujniki zmierzchu, które zagwarantują, że lampa uruchamia się tylko wtedy, gdy światło jest
rzeczywiście potrzebne. Ruch wykrywany będzie dookolnie z odległości około 7 metrów, a światło zgaśnie po opuszczeniu
strefy detekcji ruchu po około 35 sekundach. Czujnik zmierzchu zadba o to, by lampa działała dopiero wówczas, kiedy ilość
światła dziennego jest niewystarczająca. Lampy te są bezobsługowe, a trwałość źródła światła to ponad 50 000 godzin ciągłego świecenia. Dla uzyskania efektowniejszego oświetlenia nowe oprawy oświetleniowe będą mocowane do sufitów na środku
nad podestami klatek schodowych.
W grupie remontów nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni planuje się między innymi: przebudowę i wykonanie
nowych miejsc parkingowych na osiedlu Nagórki i Jaroty, łącznie 77 stanowisk; przełożenie chodników na osiedlach Jaroty
i Pieczewo o łącznej powierzchni 1380 metrów kwadratowych; ułożenie nowego chodnika na Pieczewie; poprawienie bezpieczeństwa na placach zabaw poprzez ich ogrodzenie i doposażenie w nowe urządzenia zabawowe dla dzieci; remont oświetlenia zewnętrznego polegający na wymianie kabli energetycznych i słupów oświetleniowych przy ul. Orłowicza na osiedlu
Nagórki.
Ogółem projekt planu remontów sporządzono na kwotę 8 367 415 zł, w tym remonty w nieruchomościach budynkowych na
kwotę 6 870 803 zł, a remonty w grupie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na kwotę 1 496 612 zł. Szczegółowy
zakres rzeczowy zaplanowanych robót do wykonania w bieżącym roku wraz z adresami nieruchomości przedstawia poniższe
zestawienie, w którym niebieską czcionką oznaczono remonty w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni.
osiedle NAGÓRKI

osiedle JAROTY

osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych, polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu nierówności,
szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych
Orłowicza 8, 14,
Wańkowicza 22,
Barcza 17, 19
PRZENIESIENIE Z 2013 ROKU:
Orłowicza 18
Murzynowskiego 5
Barcza 14A

Boenigka 52
Gębika 9
Leyka 14, 24
Turkowskiego 7, 11
Herdera 1
Wachowskiego 2, 3, 5
Wiecherta 3, 12, 13 (bez wymiany stolarki
okiennej)
Kanta 3, 9, 34, 42, 54
Herdera 8, 11, 17, 18, 20, 26
Janowicza 19, 21
Mroza 27, 31

Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Orłowicza 3, 9, 21
Murzynowskiego 1, 15
Wańkowicza 10
Barcza 10, 15

Boenigka 10, 54
Burskiego 10, 14, 16, 20
Hanowskiego 1, 7
Malewskiego 5, 7
Leyka 3, 10, 11, 13, 26, 30
Jaroszyka 6, 12
Pieczewska 8
Wiecherta 19, 27, 29
Kanta 26

Jeziołowicza 18
Żurawskiego 1, 3, 4, 14, 10, 11
Stramkowskiej 3, 5
Krasickiego 1
Panasa 4, 8
Świtycz-Widackiej 16
Gębika 1, 3, 7, 16, 20
Sikiryckiego 1, 6, 12
Wachowskiego 8, 10

Ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi wejściowych
do korytarzy piwnicznych
Boenigka 2, 4, 22 24A, 24B, 26, 32, 40
Malewskiego 2, 4, 6
Leyka 19
Jaroszyka 22
Herdera 2
Herdera 4
PRZENIESIENIE Z 2013 ROKU:
Boenigka 30, 34A, 34B, 36, 38, 42, 44

Jeziołowicza 3, 6, 8, 10, 12, 17, 19
Sobocińskiego 1
Panasa 8, 10
Krasickiego 11
PRZENIESIENIE Z 2013 ROKU:
Jeziołowicza 15, 20, 22
Żurawskiego 18
Stramkowskiej 11

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Orłowicza 8 – wymiana drzwi do pomieszczeń gospodarczych na półpiętrach, maszynowni dźwigów, do piwnic
Orłowicza 15, Wańkowicza 10 – wymiana
drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych

Mroza 8, Piotrowskiego 11 – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych
Boenigka 40 A – wymiana stolarki drzwiowej
Herdera 26 – wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu
dokończenie na str. 4
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osiedle NAGÓRKI

osiedle JAROTY

osiedle PIECZEWO

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Orłowicza 23 – wymiana drzwi wejścio- Kanta 46 – wymiana stolarki okiennej
wych do klatek schodowych
Herdera 13 – wymiana stolarki okiennej,
Murzynowskiego 8 – wymiana drzwi do wymiana drzwi tarasowych
lokalu użytkowego
PRZENIESIENIE Z 2013 ROKU:
Murzynowskiego 5 – wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
Remont loggii i balkonów
Barcza 14A/13

Wiecherta 8/9
Wiecherta 11/7
Wiecherta 16/29, 30
Mroza 12 (5 szt.), 14 (5 szt.)
Wilczyńskiego 6A/28
Janowicza 32/19 i 20
Janowicza 34/19 i 17
Wilczyńskiego 6C/7
Janowicza 2/41, 55, 59

Turkowskiego 19/3
Gębika 8A/37
Jeziołowicza 19/15
Panasa 10/10

Docieplenie ścian, stropodachu, mansard, remont elewacji
Barcza 7, Wańkowicza 4 – remont elewacji Janowicza 2 – docieplenie ścian na- Jeziołowicza 21 – docieplenie stropodaz dociepleniem ścian
rożnika w wejściu do VI klatki budynku chu
w obrębie mieszkań nr 45, 47, 49, 51 i zamknięcie dylatacji na wysokości mansardy
w obrębie mieszkań nr 18 i 26
Janowicza 4 – zamknięcie dylatacji od
strony wejściowej do budynku w obrębie
VII klatki
Boenigka 24 C – docieplenie ściany przy
wejściu do budynku, remont tarasów,
schodów zewnętrznych i ścian od strony
placu zabaw
Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk,
ułożenie nowych chodników) i ulic
Murzynowskiego 4 – wykonanie nawierzchni asfaltowej w zatoce parkingowej
– 200 m2
Miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowych po zimie

Boenigka 2 – 4 – 175 m2
Boenigka 8 – 10 – 27 m2
Boenigka 12 – 14 – 270 m2
Boenigka 13 – 15 – 17 – 110 m2
Wiecherta 1 – 3–7, Herdera 1 – 60 m2
Wiecherta 8 – 20 m2
Wilczyńskiego 6E – 68 m2
Wilczyńskiego 6F – 84 m2 + 42 m2

Murzynowskiego 1 – 5 – 36 stanowisk
Barcza 5 – 29 stanowisk

Janowicza 4 – 5 stanowisk
Boenigka 36 – 38 – 40 – poszerzenie zatoki
parkingowej o 2 miejsca
Herdera 22 – 24 – 10 stanowisk wraz z dojazdem

Sikiryckiego 1 – 3–5 – 90 m2 + 839 m2

Wykonanie zatok parkingowych

Remont osłon śmietnikowych
Murzynowskiego 1, 3
Barcza 25
Barcza 23

Malewskiego 2 – 4–6

Sikiryckiego 2, 6, 9
Gębika 28
Turkowskiego 6
Jeziołowicza 12, 13
Żurawskiego 4
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osiedle NAGÓRKI

osiedle JAROTY

osiedle PIECZEWO

Remonty placów zabaw
Barcza 15 – 17 – 19; Murzynowskiego 22 – Boenigka 2 – 4; Wiecherta 1 – 3-7–Herogrodzenie placu zabaw
dera 1; Wiecherta 12 – 18 – 20-Kanta 9
– ogrodzenie placów zabaw i uzupełnienie urządzeń Boenigka 32; Malewskiego
1 – 3–5; Herdera 15 – 17 – ogrodzenie placu zabaw Malewskiego 2 – 4–6; Herdera 4;
Kanta 3 – 5; Kanta 26 – 36 – 38; Kanta
42 – 44 – uzupełnienie urządzeń na placu
zabaw Leyka 9 – 11 – 13 – 15 - Hanowskiego
2 – 4 – wymiana urządzeń na placu zabaw
Zagospodarowanie terenów zielonych
Barcza 14A – nasadzenia roślinne

Boenigka 2 – 4 – usunięcie starych krze- Panasa 8 – 10-Krasickiego 11;
wów i nasadzenie nowych, wymiana gruntu Gębika 14-Świtycz Widackiej 14 – 16; GęBoenigka 11 – 19 – nasadzenia roślinne, bika 1A – nasadzenia roślinne
uzupełnienie trawników
Boenigka 13 – 15 – 17 – usunięcie starych
krzewów i nowe nasadzenia, uzupełnienie
trawników, mocowanie skarpy
Boenigka 16 – 18 – wymiana podłoża trawników przed budynkiem
Boenigka 54; Burskiego 8 – 10 – 12; Leyka
9 – 11 – 13 – 15- Hanowskiego 2 – 4; Hanowskiego 12 – 14; Herdera 2; Kanta 42 – 44;
Janowicza 2, 4 – nasadzenia roślinne
Pozostałe roboty remontowe

Orłowicza 1 – montaż dodatkowych opraw
oświetleniowych w zejściach do piwnic
Orłowicza 13, 15, 21, 29, 33, 35; Murzynowskiego 4, 13, 17; Wańkowicza 8, 10;
Barcza 11, 15, 19, 23 – projekt doboru gazomierzy
Orłowicza 16, 18 – wymiana orynnowania
Orłowicza 23 – remont daszków wejściowych
Orłowicza 23, Barcza 14A – wymiana kaset domofonowych na cyfrowe
Murzynowskiego 10, 14 – modernizacja
instalacji ppoż.
Orłowicza numery nieparzyste – wymiana
kabli i słupów oświetlenia zewnętrznego
z podziałem na dwa obwody
Murzynowskiego 18 – remont klatki schodowej od strony północnej
Wańkowicza 9 – remont pomieszczeń biurowych i częściowa wymiana okien w klubie „NA GÓRCE”

Boenigka 1, 1A, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 11,
19, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24A, 24B, 26,
28, 30, 32, 34A, 34B; Burskiego 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18; Malewskiego 7, 9; Leyka
1, 3, 8, 10, 12, 19; Jaroszyka 1, 2, 4, 6, 10,
12, 16, 18, 20, 22; Hanowskiego 7, 12, 14;
Pieczewska 4, 6, 8; Wiecherta 8, 17, 19,
25, 27, 35; Herdera 2, 4, 6, 8, 16, 18, 26;
Kanta 26, 36, 32, 34, 38; Janowicza 26;
Mroza 10, 12, 27, 33, 35, 37 – wymiana
zaworów podpionowych w instalacji ciepłej wody
Janowicza 10, 26; Mroza 8, 14; Janowicza
2, 3, 4; Wilczyńskiego 6B, 6E, 6F – wymiana armatury sterującej węzłem cieplnym na nowy ECL
Mroza 10, 12, 14 – wykonanie ław kominiarskich
Wilczyńskiego 6C – zmiana systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę
Boenigka 24C – izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem drenażu opaskowego

Żurawskiego 2, 4, 12, 14 – montaż lamp
oświetleniowych z czujnikiem ruchu
Gębika 28, Jeziołowicza 6 – wykonanie
izolacji fragmentów ścian fundamentowych wraz z drenażem
klub „AKANT”, Kanta 11 – cyklinowanie
parkietu
Jeziołowicza 23A – wymiana zaworów
w hydroforni
Sikiryckiego 9 – wymiana szyb na bezpieczne w warsztacie

inż. Piotr Warłecki
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Gala „Serce Jarot”
14 marca 2014 w osiedlowym klubie „Akant’’ Rada Osiedla „Jaroty” wyróżniła osoby oraz przedstawicieli różnych instytucji
statuetkami „Serce Jarot” oraz podziękowaniami za pomoc i wsparcie działań rady w 2013 roku.

Podczas kolejnej już gali statuetki „Serce Jarot” otrzymały następujące osoby: Irena i Jeremi Danielak (właściciele restauracji „Na Rogu
Czasu”), Wiesław Jędrzejczyk (właściciel pracowni jubilerskiej), Ewa Kamecka (dyrektor SP Nr 32), Halina Kuźnia (była działaczka Rady
Osiedla „Jaroty”), ks. prałat Marian Matuszek (proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej), Adam Ołów (współwłaściciel piekarni „Cymes”),
Małgorzata Przybojewska (właścicielka kwiaciarni „U Miśka”), Aleksandra Ewa Szarek (szkoła językowa „Oxford Academy”), Jerzy Szmit
(poseł na Sejm RP), Wanda Szwed (członek Rady Osiedla „Jaroty”), Arkadiusz Zakrzewski (właściciel sklepu wędkarskiego „Okoń”).

Specjalne statuetki od Rady Osiedla „Jaroty” za wspieranie jej inicjatyw w 2013 roku otrzymali: Piotr Grzymowicz (prezydent Olsztyna), Marek Marcinkowski (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury), Urszula Pasławska (wiceminister Skarbu Państwa), Roman Przedwojski (prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”), Jolanta Piechocka, Piotr Wałecki (członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”), Anna Wasilewska (członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Halina Zaborowska-Boruch (wiceprezydent
Olsztyna), ks. kanonik Romuald Zapadka (proboszcz parafii pw. Bł. Franciszki Siedliskiej), Marek Wąsik (dyrektor SP Nr 34).

JAROTY ∙
W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył prezes SM
„Jaroty” dr Roman Przedwojski podkreślając, że przewodniczący
Jerzy Krasowski kultywuje wspaniałą tradycję wyróżniania osób
działających na rzecz społeczności lokalnej Jarot, jednocześnie poinformował, że tegoroczną galą „Serce Jarot” zainaugurowany został
jubileusz XXXV-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, w trakcie
którego odbędzie się kilkanaście imprez o charakterze plenerowym,
organizowanych przez Rady Osiedlowe Spółdzielni, a adresowanych do szerokich rzesz spółdzielczości.
Na zakończenie części odbierania wyróżnień głos zabrał ks. Romuald Zapadka, proboszcz parafii pw. Bł. Franciszki Siedliskiej, który
ujął wszystkich pięknym podsumowaniem przesłania uroczystości,
mówiąc: – Nieprzypadkowo to wyróżnienie nazywa się „Serce Jarot”.
Zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy, że wszystkim nam najbardziej potrzeba czyjegoś ludzkiego serca. Kiedy my możemy z kimś
podzielić się sercem, to jest chyba największe szczęście, największa
radość. […] Papież Franciszek, chyba jedna z najbardziej popularnych dzisiaj osób na świecie, zachęca nas szczególnie do tego, żeby
dostrzegać ludzi potrzebujących, ludzi znajdujących się nieraz w biedzie, niekoniecznie materialnej. Takich ludzi na pewno jest wielu i na
naszych osiedlach. […] Myślę, że dla nas wspólnym zadaniem jest
postępować tak, żeby na naszych osiedlach dostrzegać ludzi potrzebujących, dzielić się sercem i w zamian odczuwać bliskość czyjegoś
serca. Myślę, że ta idea przyświeca członkom Rady oraz wszystkim
tym, którzy są zaangażowani w imprezy organizowane przez Radę
Osiedla „Jaroty” i oby tak było przez następne lata.
Rada Osiedla „Jaroty” serdecznie podziękowała za pracę na
rzecz osiedla, za tworzenie więzi wśród społeczności lokalnej i troskę o problemy mieszkańców; za dotychczasową współpracę i życzyła dalszych sukcesów w pracy społecznej i pomyślności w życiu osobistym grupie osób, w której znalazły się: Jan Andrejczuk,
Władysław Bystry, Maria Ciołkowska, Maria Chmielewska, Irena
Hajdamowicz, Lucyna Jaczewska, Ryszard Kordalski, Barbara
Kozińska, Władysław Nowak, Czesław Ragin, Anna Swacha,
Zbigniew Tomaszewicz i Bogdan Zdanowicz.
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ry SM Jaroty – KRYSTYNA LICZNERSKA, Oriflame – ELŻBIETA
TYMOSZUK, Oxford Academy – ALEKSANDRA, EWA SZAREK,
PALSO - PIOTR LASKOWSKI I ARTUR SUFRYT, PIEKARNIA-CUKIERNIA W PIECKACH – MAREK SZABELSKI, Piekarnia CYMES –
ADAM OŁÓW, Polski Czerwony Krzyż – ANDRZEJ KARSKI, Polski
Związek Chórów i Orkiestr – BARBARA RYTWIŃSKA, Pracownia
Jubilerska – WIESŁAW JĘDRZEJCZYK, Proboszcz parafii pw. Bł.
Franciszki Siedliskiej – ks. ROMUALD ZAPADKA, PZU – ALICJA
MRÓZ, Restauracja Gardenia – Villa Pallas – WOJCIECH STRZELEC, Restauracja NA ROGU CZASU – IRENA I JAREMI DANIELAK,
Salon ARCELIA – SYLWIA ŚNIADOWSKA, Salon Kosmetyczny
GUARANA – ŁUKASZ GAJDULEWICZ, Salon mody Męskiej – DOROTA SŁOWICKA-LATKOWSKA, Sklep Spożywczy KOKOS – ANDRZEJ MITUKIEWICZ, ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Stadnina Koni KOJRYS – JANUSZ KOJRYS, Szkoła Podstawowa
Nr 30 – BOŻENA RZEPKA, Szkoła Podstawowa Nr 34 – MAREK
WĄSIK, Twój Robot – WALDEMAR ZWIERKO, Zakład Fryzjerski CAPRI – ANNA JASZEWSKA, Zakład Mięsny PODLASIE – TOMASZ
ZWIERZCHOWSKI, ZOO – Fantazja – PAULA SZARZYŃSKA.
Uroczystości uświetniły występy artystyczne zespołu Cover
Day (Anna Jakończuk, solistka, i Łukasz Bieńkowski) oraz
występ – niespodzianka – dyrektora SP Nr 34 Marka Wąsika.

Statuetki „Serce Jarot” oraz podziękowania wręczali przewodniczący Rady Osiedla Jerzy Krasowski oraz sekretarz miasta Hanna
Mikulska-Bojarska, a imprezę poprowadzili Piotr Burzyński i Paulina Wasilewska. Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na poczęstunek ufundowany przez sponsorów.

Podczas uroczystości podziękowano SPONSOROM WSPOMAGAJĄCYM DZIAŁANIA Rady Osiedla „Jaroty” w 2013 r.:
Akademia+ODM Studio – BRYGIDA DREMO I MARCIN ZALECH,
Administracja Osiedla Jaroty – ELEONORA ZDROJEWSKA-RAWŁUSZKO, Bar SMACZEK – MAGDALENA DAM, Bank Spółdzielczy Szczytno – KRYSTYNA SIKORA I PAWEŁ SOBCZAK,
Bolero – ANDRZEJ GĘTEK, Centrum Ubezpieczeń GGJ – JACEK
WOLNY, Chłodnia Olsztyn – ZBIGNIEW DUNIAK, Cukiernia MAJA
– ANDRZEJ KIŃSKI, Figlolandia – PAULINA PAWŁOWSKA I EWA
JUREWICZ, Firma Viktoria – TERESA BIAŁA, Galeria Wellness
– Centrum – JOLANTA WIŚNIEWSKA, Hotel MANOR – ANETA
ZĘGOTA, Junior Academy – JOLANTA SZAREK, Kaczki z Nowej
Paczki – ANDRZEJ BRZOZOWSKI, Kosmetolog Mobilny – MARTYNA MAKOWSKA, KAROLINA TOMASZEWICZ, Kwiaciarnia KASIA
– KATARZYNA ŁABĘCKA, Kwiaciarnia FENIX – MAŁGORZATA
UŁANOWSKA, Kwiaciarnia U MIŚKA – MAŁGORZATA PRZYBOJEWSKA, Leki z natury – ADRIANA RĄCZKIEWICZ-STRACHOCKA, Liceum Ogólnokształcące nr V – KAZIMIERZ KAPLA, Miejski
Ośrodek Kultury – MAREK MARCINKOWSKI, Olsztyńskie Centrum
Bowlingu – RENATA I PAWEŁ ADAMCZYK, Osiedlowy Klub Kultu-

Hanna Mikulska-Bojarska dokonuje podziału tortu ufundowanego przez
PIEKARNIĘ CUKIERNIĘ MAREK SZABELSKI w Pieckach

Rada Osiedla „Jaroty” serdecznie dziękuje sponsorom za wsparcie i zaprasza do dalszej współpracy licząc, iż
będzie ona równie owocna, jak dotychczasowa.
Barbara Kozińska
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Wiosenna wystawa
artystycznych grup twórczych

„Witamy wiosnę”

Klub rękodzieła pod kierunkiem Jolanty Białek i Barbary
Markun zaprezentował świąteczne wyroby wielkanocne: jajka,
kartki, serwetki, aniołki wykonane w technikach: decoupage,
quilling, collage, haft krzyżykowy itp. Gościnnie udział brały
panie z Klubu „Akant”, które pracują pod kierunkiem Alicji Popielarczyk.

Dzieci z pracowni plastycznej Klubu „Na Górce”

KONKURS WYPIEKÓW

Ciasto z blachy

„Mech”, „Ukłucie pszczoły”, „Usta Adama”, „Jabłecznik z pianką”, „Pychotka”, „Makowiec”, „Serniczek Karolci”, „Murzynek klasyczny
z polewą czekoladową”, „Orzechowiec”, „Fantazja”. Pod takimi tytułami panie zaprezentowały swoje wypieki. Jury w składzie: Teresa Biała,
Krystyna Pułym i Roman Szostek przyznało następujące miejsca: I – Ewa Paprzycka, ciasto „Mech”, II – Hanna Siwek, ciasto „Usta
Adama”, III – Danuta Szemplińska, ciasto „Makowiec”.

Wyróżnienia otrzymały: Urszula Ewertowska – ciasto „Ukłucie pszczoły”, Wanda Kolińska – ciasto „Pychotka”, Maria Korgul – ciasto
„Orzechowiec”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

JAROTY ∙
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ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

W obliczu wszelkich zagrożeń czasu pokoju, działań terrorystycznych czy wojennych ważną sprawą jest znajomość sygnałów alarmowych
i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad działania po ich usłyszeniu.
System alarmowania na obszarze osiedli: NAGÓRKI, JAROTY i PIECZEWO – oparty jest na:
1) Syrenach Miejskiego Systemu Alarmowania (MSA): syreny te włączane są automatycznie przez służby alarmowania miasta,
a rozmieszczone są na budynkach: Murzynowskiego nr 7 i Orłowicza nr 10 – dla osiedla N A G Ó R K I; Malewskiego nr 4 i Kutrzeby nr 11
– dla J A R O T; Żurawskiego nr 21 i Wiecherta nr 2 – dla osiedla P I E C Z E W O.
2) Lokalnych środkach masowego przekazu – RTV.
3) Systemie telewizji kablowej: w ramach zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „JAROTY”.
4) Systemie powiadamiania służb OC Spółdzielni – telefonicznie w relacji SM – Administracje Osiedli.

ROZRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY I KOMUNIKATY:
SYGNAŁY ALARMOWE: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk (syren, dzwonów lub gongów itp.) przez 3 minuty.
OGŁOSZENIE ALRMU – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut ostrzeżenie ludności przed grożącym
niebezpieczeństwem (zagrożenia);
ODWOŁANIE ALARMU – Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut – Informowanie ludności o ustaniu bezpośredniego
niebezpieczeństwa (zagrożenia);

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI (ZAKAŻENIAMI) – podaje się, gdy do momentu skażenia, zakażenia /dojścia obłoku skażeń
lub opadu promieniotwórczego/ pozostaje co najmniej pół godziny;
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA – ostrzeżenie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem
czasu pokoju, tj. przed klęskami żywiołowymi, kataklizmami czy też innymi wypadkami i awariami powstałymi w środowisku lub też przemyśle:
powodziami, suszami, pożarami, epidemiami, skażeniami promieniotwórczymi (awarie reaktorów atomowych), skażeniami środkami
toksycznymi po awariach w zakładach produkcyjnych, awariami gazociągów itp.;
ODWOŁANIE ALARMU: sygnał akustyczny – ciągły dźwięk (syren, dzwonów lub gongów itp.) przez 3 minuty odwołujący poprzednio
ogłoszony alarm.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze ogłaszane będą wszelkimi dostępnymi środkami: syreny, dzwony, gongi oraz środki
masowego przekazu: RTV, telefony i głosem w zakładach pracy, sklepach, obiektach publicznych itp.

JEŚLI NIE PAMIĘTASZ CO OZNACZA DANY SYGNAŁ ALARMU CZY OSTRZEŻENIA
ZAPAMIĘTAJ:
JEŻELI WYJE SYRENA, BIJE DZWON lub GONG przez 3 MINUTY
TO JEST TO SYGNAŁ DLA CIEBIE – WŁĄCZ RADIO czy TV – pasmo lokalne –
SŁUCHAJ I PYTAJ, RÓB CO KAŻĄ
PO USŁYSZENIU ALARMU LUB OSTRZEŻENIA NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST:
1.
2.
3.

Nie wpadać w panikę i nie wywoływać paniki!
Podporządkować się poleceniom władz administracyjnych oraz służb OC przekazywanych w publikatorach i komunikatach, postępować
zgodnie z poleceniami ww. oraz posiadaną wiedzą w tym zakresie, organizowanie samoobrony i włączenie się w organizowane akcje
pomocy.
Nie jesteśmy sami: sprawdźmy, czy nasi bliscy lub sąsiedzi są zorientowani w sytuacji, czy nie potrzebują pomocy, prośmy o pomoc
innych, gdy jej p o t r z e b u j e m y!!!
TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE

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 – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12), SM „JAROTY” – 89 543 55 00
(03, 48).
SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY
1.

Międzynarodowym sygnałem w z y w a n i a pomocy jest: sygnał dźwiękowy lub sygnał świetlny nadawany 6 razy na minutę po
każdej serii sygnałów 1 minuta przerwy.
2.  O d p o w i e d z i ą, że sygnał został zauważony jest potwierdzenie dźwiękowe lub świetlne 3 razy na minutę.
3.  Sygnały do porozumiewania się z helikopterami (ratownikami z ziemi, wody i powietrza):

biały kolor

potrzebujemy żywności i wody, to również znak dla ratowników, że
potrzebna jest pomoc, że jesteśmy zasypani czy inaczej unieruchomieni

czerwony kolor

potrzebujemy pomocy medycznej
(również skrzyżowane ramiona nad głową)

niebieski kolor

prosimy o jak najszybszą ewakuację

To – obowiązujące znowelizowane sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze!

St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

Na odwrocie zasady działania, ważne informacje, telefony i sygnały wzywania pomocy. WYTNIJ tę kartkę, zachowaj – to ważne!!! kwiecień 2014 r.
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Wiosna zagościła w Olsztynie na dobre, a jak wiadomo wiosna ma kolor zielony. Dziś zieleń jest w modzie, wyznacza
trendy, buduje światopoglądy. Przekonaliśmy się z autopsji, że świadomość ekologiczna dorosłych jest znikoma. Dlatego jeśli
ochrona środowiska ma być skuteczna, to należy w nią wdrażać przede wszystkim dzieci!
Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie postanowiła porozmawiać z dziećmi o ekologii. Z tej okazji przygotowała nowy cykl zajęć pt. „Fajnie być eko”, adresowany do
najmłodszych czytelników. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
w sobotnie przedpołudnia. Z ekologicznej oferty mogą również
skorzystać przedszkolaki (szczegóły: www.biblioteka13.blogspot.
com).
Pierwszym wspólnym krokiem w ekologię była nauka segregowania śmieci oraz „wodne eksperymenty”. Dzieci miały okazję
obejrzeć również teatrzyk kukiełkowy pt. „Leśne duszki”. Ponadto
mali czytelnicy uczestniczyli w warsztatach plastycznych, na których
uczyli się wykonywać wiosenne kukiełki, stworki-potworki z włóczki
oraz zwierzęta z papierowych kółek.
Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej oraz zachęcamy do odwiedzania naszej biblioteki, która mieści się przy ul. Sikiryckiego 9. 
Aleksandra Dobies

KOMUNIKAT
Informujemy, że 2 maja 2014 r. (piątek)
jest w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” dniem wolnym od pracy.
DYŻURY

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: 19 maja 2014 roku pełni Krystyna Pułym

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.

Ogłoszenia mieszkaniowe
M-4 o pow. 60 m², ładne, wyremontowane, IV piętro, winda, Nagórki –
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,4 m², przy ul. Orłowizamienię na M-3 o pow. 48 m² na Nagórkach. Tel. 664 095 088.
cza. Tel. 89 542 73 85 lub 511 351 801.
Zamienię mieszkanie o pow. 48 m² na mniejsze o powierzchni
Kupię mieszkanie 2-pokojowe na Nagórkach lub Jarotach. Tel. 89 542
ok. 30 – 32 m². Tel. 614 796 557.
73 85 lub 511 351 801.
Łobez – Zachodniopomorskie – mieszkanie własnościowe, stare buSprzedam własnościowe M-3 o pow. 38 m², II/IV piętro, os. Pojeziedownictwo, 26 m², 2 pokoje – zamienię na mieszkanie o zbliżonym merze, blisko Michelin. Tel. 795 641 552.
trażu w Olsztynie lub innym małym miasteczku do 30 km. Mieszkanie
M-5 o pow. 72,5 m², na Jarotach – sprzedam lub zamienię na 2-pokojonie musi być własnościowe. Tel. 783 214 022 lub 695 414 510.
we z kuchnią, rejon obojętny. Tel. 661 985 745.
Zamienię M-4 (3 pokoje), Nagórki, ul. Murzynowskiego, IX piętro – na
Własnościowe M-4 o pow. 60 m² – zamienię na mniejsze do 48 m²
równorzędne, parter. Może być z dopłatą. Tel. 667 058 659.
(+ dopłata), w okolicach Jarot lub Nagórek. Tel. 515 633 559.
M-5 o pow. 71,8 m², ul. Burskiego, I piętro – zamienię na mieszkanie
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², parter, na Jarotach – zamienię na
o pow. 50 – 60 m², na I lub II piętrze, na osiedlu Jaroty, Pieczewo lub
M-4 na wyższych piętrach – na Jarotach, Generałów lub Nagórkach
Generałów. Tel. 698 314 377.
(może być do remontu) lub sprzedam. Tel. 533 233 875.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Sprzedam własnościowe 4-pokojowe, Jaroty. Tel. 502 535 439.
3-pokojowe mieszkanie o pow. 60 m², IV piętro, środkowe, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033 lub 692 348 722.
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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DEWOCJONALIA
 Tanie obrazy i figurki,
 Pamiątki do I Komunii Świętej,
 Pamiątki do Chrztu Świętego,
 Książki religijne, Pisma Święte,
Biblie, Modlitewniki,
 Krzyże, Świece, Różańce.
DEWOCJONALIA „ARKA”
ul. Malewskiego 16/24 – Jaroty

(Wejście od Wilczyńskiego, naprzeciw Medyka)
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