PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

Nr 6 (242) l 2016 r. l 10 – 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00 l ISSN 1429 – 4389

LIII Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
(10 czerwca 2016 r.)

Zgodnie z treścią zawiadomienia o porządku obrad Walnego Zgromadzenia (WZ), wywieszonego m.in. na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, rozpoczęło się ono o godz. 17.00. Otwarte zostało przez przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztofa Iwulskiego, którego zadaniem w tej części zebrania było przyjęcie Regulaminu obrad, który został przyjęty po uprzednim przegłosowaniu zgłoszonych do niego poprawek.

Przyjęcie porządku obrad także nastąpiło dopiero po przegłosowaniu zgłoszonych wcześniej poprawek. Po uporaniu się z tymi
sprawami proceduralnymi zebrani dokonali wyboru członków Prezydium w osobach: Maria Szwejkowska (przewodnicząca), Władysław Bystry (zastępca przewodniczącej), Mariola Witkowska
(sekretarz) i Barbara Grabowska (asesor).

Prezydium LIII Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca WZ zarządziła następnie wybór osób do czterech komisji, których ostateczny skład (po przegłosowaniu kandydatur) przedstawiał się następująco:

a) Komisja mandatowo-skrutacyjna: Bożena Pomorska – przewodnicząca, Paulina Jagodziewska – sekretarz, Olga Nowosad –
asesor, Bożena Jeziorek – asesor, Tomasz Kulesza – asesor;
b) Komisja wnioskowa: Tomasz Radliński – przewodniczący, Jarosław Prawdzik – sekretarz, Kazimierz Oleksiak – członek;
c) Komisja wyborcza: Małgorzata Brzóska – przewodnicząca, Iwona Zaborowska – sekretarz, Elżbieta Berk – członek;
d) Komisja statutowa: Czesław Ragin – przewodniczący, Bogumiła Gadziała – sekretarz, Ewa Lewczuk – członek, Antoni Gierszewski – członek, Jadwiga Gazda – członek.
Z uwagi na brak odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków, ten punkt obrad został wykreślony.
Po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej
i Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015 zostały one przyjęte poprzez ich przegłosowanie. Po tym punkcie przewodniczący
Rady Nadzorczej przedstawił zebranym wnioski wynikające z listu
polustracyjnego opracowanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie na podstawie Protokołu lustracji
obejmującego działalność Spółdzielni w latach 2012 – 2014. Jedynym
wnioskiem z lustracji było zalecenie, by kontynuować prowadzenie
działań w zakresie doprowadzenia do zawarcia umów o dostawę ciepła oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na warunkach chroniących interesy Spółdzielni. W tym miejscu należy wyjaśnić, że wobec braku postępów w rozmowach ze stronami tych umów
dokończenie na str. 3
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
L Walne Zgromadzenie w dniu 26. 04. 2013 r. wybrało obecną
RN na trzyletnią kadencję 2013 – 2016 w następującym składzie:
Krzysztof Iwulski – przewodniczący RN, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący RN, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz RN, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Gazda – przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej,
Henryk Maniakowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Krystyna Pułym – przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga
Łozowska, Eugeniusz Połomka, Czesława Przybyś – członkowie.
Rada Nadzorcza składa się z 12 osób wybranych spośród
członków Spółdzielni według podziału mandatów określonych w Statucie: osiedle Jaroty – 5 mandatów, osiedle Nagórki – 4 mandaty,
osiedle Pieczewo – 3 mandaty. W 2015 roku skład Rady Nadzorczej
nie uległ zmianie.
W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła trzynaście posiedzeń.
Odbyło się również: trzynaście posiedzeń Prezydium RN, sześć posiedzeń Komisji Rewizyjnej, siedem posiedzeń Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, trzy posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, osiem posiedzeń Komisji Inwestycyjno-Technicznej.
W posiedzeniach Rady brali udział członkowie Zarządu, przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie Rady
Nadzorczej uczestniczyli jako obserwatorzy w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię, pełnili dyżury dwa razy w miesiącu – przewodniczący RN w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
(oprócz świąt), pozostali członkowie RN w każdy trzeci poniedziałek
miesiąca (oprócz świąt) w biurze Spółdzielni.
Rada Nadzorcza działa zgodnie z zakresem kompetencji określonym w Statucie. Uchwały podejmowane są po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się członków z materiałami oraz po zaopiniowaniu
przez komisje problemowe. Pozwala to na dokładne rozpatrzenie
spraw, umożliwia członkom Rady podejmowanie decyzji dających
gwarancję, iż sprawy były rozstrzygane rzetelnie, kompetentnie
i obiektywnie.
Zgodnie ze Statutem decyzje Rady Nadzorczej podejmowane
były w formie uchwał, których podjęto trzydzieści sześć.
Uchwały, które podejmowała Rada Nadzorcza w roku sprawozdawczym to m.in.:
– podjęcie trzech uchwał o przywróceniu członkostwa po spłaceniu
zadłużenia,
– podjęcie uchwały o planie pracy ODK w 2015 r.,
– podjęcie uchwały o nabyciu działek przy ul. Witosa-Kanta,
– uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2015 r.,
– uchwalenie planu remontów na 2015 r.,
– uchwalenie zmian w regulaminach: najmu lokali mieszkalnych
i pomieszczeń tymczasowych, używania lokali oraz porządku domowego, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, określającego obowiązki
Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
– wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2015 r.,

DYŻURY

– podjęcie uchwały o nabyciu działki położonej przy ul. Flisa 9,
11, 13,
– podjęcie uchwały o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz
MPEC,
– podjęcie uchwały o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz
Energa-Operator,
– podjęcie uchwały z realizacji planu remontów wraz z rozliczeniem
wydatków z funduszu remontowego za 2014 r.,
– podjęcie uchwały o rozliczeniu inwestycji przy ul. Flisa 9, 11, 13.
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła
informację o wynikach finansowych działalności gospodarczej Spółdzielni za półrocze oraz za trzy kwartały 2015 r., informację o realizacji planu remontów za I półrocze 2015 r., informację o wynikach finansowych Spółdzielni za 2014 r., o przeprowadzonych przetargach
i realizacji prac remontowych, o organizacji półkolonii w ODK, informację biegłego rewidenta o badaniu sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2014 rok.
W grudniu 2015 r. rozpoczęła się lustracja pełna działalności
Spółdzielni za lata 2012–2014. Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w tym okresie, a w szczególności następujące
zagadnienia: organizacja Spółdzielni, stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz
racjonalność ich wykorzystania), sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka
remontowa w zasobach mieszkaniowych, gospodarka finansowa,
działalność inwestycyjna, ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
zagadnienia wskazane w pismach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Lustratorzy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
RP zakończyli lustrację w kwietniu 2016 r. podpisaniem protokółu
z przeprowadzonej lustracji. Zawarte zalecenia wynikające z listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego zostaną przedstawione
LIII Walnemu Zgromadzeniu.
W 2015 roku Spółdzielnia osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe i wykonała zadania rzeczowe. Sprawozdanie finansowe
za 2015 rok zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta,
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania przyjęła informację biegłego rewidenta o ww. badaniu.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do
LIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2015 rok,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok,
3) udzielenie absolutorium za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.
Zarządowi SM „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolancie
Piechockiej.

mgr Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Czaplejewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00 –17. 00.
Najbliższy dyżur: 18 lipca 2016 r.

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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mamy taki stan, iż w przypadku MPEC od kilkunastu lat nie ma umowy na dostawę ciepła, a w przypadku PWiK dysponujemy umową
sprzed dwudziestu paru lat, której samodzielnie nie możemy zmienić.
Przy przyjmowaniu uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za
rok 2015 zebrani przyjęli, że z ogólnej kwoty nadwyżki wynoszącej
2.716.592,31 zł, część zostanie przeznaczona na pokrycie niedoborów powstałych na działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej (124.101,89 zł), a reszta w kwocie 2.592.490,42 zł służyć będzie
członkom spółdzielni na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji
i utrzymania nieruchomości.
Z uwagi na upływ trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej i Rad
Osiedlowych musiały być przeprowadzone wybory do tych organów
samorządowych.
I tak do Rady Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019 wybrane
zostały następujące osoby: Bogumiła Gadziała, Mirosław Mazur,
Jarosław Prawdzik, Zofia Wysokińska, Małgorzata Sztąberska,
Barbara Dmochowska-Dyżlą, Andrzej Szmitkowski, Aniela Ostrowska, Jerzy Rządkiewicz, Piotr Andrzejczuk, Teresa Biała
i Władysław Bystry. Członkowie nowej Rady Nadzorczej na przewodniczącą wybrali Bogumiłę Gadziałę.
Poszczególne Rady Osiedli w nowej kadencji będą miały następujące składy osobowe:
Rada Osiedla „Pieczewo”: Cecylia Bąk-Czuba, Ryszard
Cichowicz, Henryka Domasiewicz, Małgorzata Gieczewska,
Katarzyna Gościcka, Barbara Grabowska, Józef Gruszewski,
Teresa Kojło-Wąsowska, Henryk Łuziński, Halina Mikulska, Jan
Sułkowski, Tomasz Swędrowski, Jan Wierzbowicz, Halina Wysocka-Borejszo, Tomasz Wysocki-Borejszo i Irena Zaborowska.
Rada Osiedla „Nagórki”: Mariusz Bieniek, Andrzej Górski,
Ewa Janczewska, Jarosław Kulbicki, Danuta Lech, Ewa Lewczuk, Janusz Marchlewicz, Kazimierz Oleksiak, Maria Obolewicz, Kazimierz Stępień, Hanna Szostek, Roman Szostek, Jan
Tenus, Janina Tunkiewicz, Mariola Witkowska, Halina Wojciechowska-Marcinkiewicz, Danuta Zabielska i Ewelina Żywicka.
Rada Osiedla „Jaroty”: Maria Chmielewska, Maria Ciołkowska, Leon Drewnowski, Andrzej Dziuba, Jadwiga Gazda,
Antoni Gierszewski, Dorota Kordala, Jakub Kordala, Ryszard
Kordalski, Kazimierz Kowalkowski, Barbara Kozińska, Jerzy
Krasowski, Olga Łozowska, Henryk Maniakowski, Czesław Ragin, Anna Swacha, Wanda Szwed, Jadwiga Szwonder, Zbigniew
Tomaszewicz i Bogdan Zdanowicz.
Dodatkowo zarządzono wybory w sprawie wybrania delegata i jego zastępcy na przedkongresowy zjazd regionalny zwołany w związku z VI Kongresem Spółdzielczości, który odbędzie się
w końcu bieżącego roku w Warszawie. Ponownie wybrano Jerzego
Krasowskiego (delegat) i jego zastępcę Kazimierza Kowalkowskiego.
W trakcie LIII WZ rozpatrzono także dwa wnioski Zarządu
o zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Olsztyn. W obydwu przypadkach dotyczy to niewielkich powierzchni gruntu pozwalających
na wybudowanie przez gminę chodników przy ul. Piotrowskiego
(ok. 88 m2) i Murzynowskiego (ok. 65 m2).
W kolejnym punkcie dyskutowano nad wprowadzeniem zmian
do Statutu. Po przegłosowaniu 23 zmian, głównie o charakterze porządkującym, WZ przegłosowało cały Statut po zmianach.
Na wniosek Rady Nadzorczej WZ w tym roku przyznało 11 tytułów „Chorąży SM „Jaroty” osobom prezentującym flagi narodowe
w okresie świąt państwowych.
Końcowym elementem obrad było głosowanie nad udzieleniem
absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, tj. prezesowi Romanowi Przedwojskiemu i jego dwojgu zastępcom – Jolancie Piechockiej
i Piotrowi Wałeckiemu. Obdarzeni skwitowaniem ich działalności
w roku 2015 przyjęli ten fakt z zadowoleniem.
Ostatnim punktem programu było omówienie przez komisję
wnioskową 9 wniosków, które zostały skierowane do realizacji przez
Zarząd.
dr Roman Przedwojski
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Komisja mandatowo-skrutacyjna

Komisja wnioskowa

Komisja wyborcza

Komisja statutowa
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Festyn na Pieczewie

„Rodzinnie i bezpiecznie” w Gimnazjum Nr 13
Festyn Rodzinny odbył się 21 maja 2016 r. na terenie szkoły przy współudziale Rady Osiedla „Pieczewo” i Miejskiego Ośrodka
Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który podkreślił wartość aktywnego wypoczynku i pochwalił pomysł kolejnego integracyjnego spotkania mieszkańców Pieczewa. W imieniu szkolnej społeczności gości
i uczestników festynu powitała Jadwiga Kaczmarczyk, dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera, która m.in. zachęcała
do zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji „Otwarte Dłonie” i wsparcia naszego ucznia chorego na białaczkę.

Dominika Trawczyńska, przedstawicielka Ośrodka Dawców Szpiku Medigen i Marta Jaworska, Koordynator Regionalny
ds. Transplantacji z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zachęcały do udziału w akcji pozyskiwania potencjalnych
dawców szpiku i akcji promującej dawstwo organów. Część oficjalną
zakończył ks. prałat Marian Matuszek, który życzył wszystkim dobrej
i bezpiecznej zabawy.
Bogaty program imprezy sprawił, że naszą szkołę licznie odwiedzili uczniowie, rodzice i mieszkańcy okolicznych osiedli. Czekało na
nich wiele atrakcji. Na estradzie swój program zaprezentowały Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty”, szkoła muzyczna CASIO, zespół Livien oraz chór dziecięcy „Maryjne Słowiki”. Odbyły się pokazy taneczne formacji DANCEFIT i uczniów ze Szkoły Tańca Przemienieccy.

nej, gdzie badano zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
a także informowano o dopalaczach, profilaktyce tytoniowej i programie „Bezpieczne wakacje”.
Przedstawiciele Medycznej Szkoły Zawodowej PROMEDICA
mierzyli ciśnienie krwi i poziom cukru, a także uczyli prawidłowej resuscytacji. Na stoisku Szkół COSINUS można było obejrzeć pokazy
makijażu i fryzur, jak również skorzystać z profesjonalnych rad dotyczących upiększania urody. W budynku szkoły odbyła się premiera
filmu fabularnego „Szum”, przygotowanego przez uczniów naszego
gimnazjum. Szkolny Klub Miłośników Japonii zaprosił na degustację
japońskich ciasteczek, a na pchlim targu oferowano ciekawe bibeloty.
Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz
chorego ucznia naszej szkoły. Na ten cel przeznaczone były także

Po występach artystycznych sceną zawładnęli sportowcy. Maciej Gorzkowski z zawodnikami pokazał kettlebell, czyli gimnastykę
z odważnikami, odbył się trening i ćwiczenia bokserskie, „Rugby
Team Olsztyn” zaprezentował rozgrzewkę przed meczem rugby, a zawodnicy z AZS UWM pokazali techniki taekwondo – tradycyjnej koreańskiej sztuki walki. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z ćwiczeń
na rowerach stacjonarnych (spinning – Fitness Club Sylwetka) i wziąć
udział w wielu konkurencjach sportowych, m.in.: pchnięciu kulą, ringo,
rzutach do kosza, kręglach wodnych, biegach w workach, przeciąganiu liny, hula-hop, szermierce, rzucaniu podkową i toczeniu piłki lekarskiej. W tym miejscu dziękujemy harcerkom z 9 Olsztyńskiej Drużyny
Harcerskiej Flava Nigra, które pomogły nam w obsłudze tych konkurencji. Sportowych wrażeń dostarczył rowerowy tor przeszkód, a także
turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej. Nie mogło zabraknąć atrakcji dla
najmłodszych. Na dzieci czekały animacje, gry i zabawy zręcznościowe, tworzenie biżuterii, twister, malowanie na kartonie i sztalugach,
gry planszowe i wiele innych atrakcji.
W nawiązaniu do hasła festynu „Rodzinnie i bezpiecznie” gościliśmy instytucje, które o nasze bezpieczeństwo dbają na co dzień.
Dużą popularnością cieszyły się stoiska: Komendy Miejskiej Policji
(radiowóz i jego wyposażenie), Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Straży Miejskiej w Olsztynie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
(broń strzelecka), Straży Granicznej (urządzenie do badania autentyczności dokumentów) i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-

środki z kiermaszu ciast i pchlego targu. Dziękujemy darczyńcom
za finansowe wsparcie. Na uczestników imprezy czekały kulinarne
niespodzianki. Stoisko ze zdrową żywnością zorganizował Samorząd
Uczniowski, smakołyki (m. in. sałatki, pierożki, paszteciki, bigos, hot-dogi, kiełbasę z grilla) serwowały panie ze szkolnej stołówki. Na deser
można było spróbować ciast upieczonych przez młodzież i rodziców.
Organizatorzy dziękują sponsorom i instytucjom, które włączyły
się w przygotowanie festynu. Są to m.in.: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 13, ODK SM „Jaroty”, Urząd Miasta Olsztyna, Komenda
Miejska Policji, Straż Miejska, Straż Graniczna, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Sztab Wojskowy, LOK, Szkoły Cosinus,
Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica, Fitness Club Sylwetka,
ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności, zespół muzyczny Livien, Szkoła Tańca Przmienieccy, Kettlebell – Maciej Gorzkowski,
KS AZS UWM Olsztyn Teakwondo, Rugby Team Olsztyn, Maryjne
Słowiki, UKSW Powiatu Olsztyńskiego PIRS, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Olsztynie, Fundacja Przeciw Leukemii, Ośrodek Dawców Szpiku MEDIGEN, Hufiec Warmiński ZHP Olsztyn.
Gościom i uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę. Było rodzinnie i bezpiecznie. Już dziś zapraszamy wszystkich
na festyn zimowy.
Dariusz Szafranek
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Turniej Jednego Wiersza
W Klubie Kultury „Na Górce” przy współudziale Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” 4 czerwca br. odbyła się XIX edycja
Turnieju Jednego Wiersza. Do konkursu recytatorskiego przystąpiło 107 osób ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Komisja do finału – po trzydniowym przesłuchaniu – wytypowała 28 osób.

Jury w składzie: Iwona Łazicka-Pawlak – przewodnicząca, Aleksandra Mierzejewska – członek, Ewa Ziembińska-Sobczak – członek przyznała nagrody i wyróżnienia następującym osobom:
W grupie wiekowej klas I–III: I miejsce – Julian Majsiuk, Szkoła Podstawowa Nr 32, II miejsce – Jakub Cichmiński, Społeczna Szkoła
Podstawowa 101, III miejsce – Hanna Tasak, Niepubliczna Szkoła „Absolwent”.
W grupie wiekowej klas IV–VI: wyróżnienie otrzymali Bartosz Sycik, Szkoła Podstawowa Nr 25 i Bartosz Danisiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 7.
W grupie uczniów gimnazjów: wyróżnienie otrzymała Karina Jezierska, Gimnazjum Nr 2.

„Piękne słowa”
II edycja Konkursu Poetyckiego pn. „Piękne słowa” zorganizowana przez Klub Kultury „Na Górce” SM „Jaroty” pod patronatem
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie odbyła się 4 czerwca br.
Jury w składzie: prof. Zbigniew Chojnowski – przewodniczący, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM i dr hab. Joanna
Szydłowska, prof. UWM przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Grażyna Płoska za wiersz „Duch”, II miejsce Milena Połucha za wiersz „Kulturalny slang”, III miejsce Aleksandra
Manca za wiersz „Rozterka”. Każdy z laureatów zaprezentował swój
wiersz.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Festyn z okazji Dnia Dziecka na Nagórkach

28 maja 2016 r. podczas pięknej, słonecznej pogody, na placu przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Radę Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”, Klub Kultury „Na Górce” i przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Obecnych gości: Halinę Zaborowską-Boruch – zastępcę
Prezydenta Miasta Olsztyna i księdza Dawida Szczepkowskiego oraz uczestników festynu, a szczególnie dzieci i młodzież, powitali Roman Szostek, przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”
SM „Jaroty” i Krystyna Licznerska, kierownik ODK SM „Jaroty”
życząc wszystkim wspaniałej zabawy.
Na placu na uczestników festynu czekały liczne atrakcje:
dmuchana zjeżdżalnia ślizgawka, malowanie twarzy, rodzinne
rysowanie, gry i konkursy z nagrodami, zabawa z animatorami
„odjazdowe imprezy”, przejażdżka kucykiem.
W cieniu drzew odbyły się pokazy wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Gutkowa, Straży Miejskiej, Policji, karetki
pogotowia ratunkowego, ratownictwa medycznego. Ponadto dorośli mogli dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej.
Miejski Ośrodek Kultury udostępnił scenę wraz z nagłośnieniem, aby uświetnić nasze obchody Dnia Dziecka i zaprezento-

wał swój program. Na scenie przedstawiły również swoje występy
dzieci z Przedszkola Nr 32 w Olsztynie oraz dzieci i młodzież
z Klubu Kultury „Na Górce”: mogliśmy wysłuchać koncertu gitarowego, podziwiać pokaz tańca towarzyskiego, irlandzkiego, baletu dziecięcego, zumby oraz pokazu walk aikido. Dla wytrwałych
zagrał, zaśpiewał i porwał do zabawy zespół DISKO.
Uczestnicy festynu mogli także wziąć udział w konkursie
wiedzy o sponsorach, wśród których byli: Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, Firma Handlowo Usługowa Agnieszka Zbutowicz, Fejs Klub VIP i Zakład Usług Bankietowych
„Victoria” Teresa Biała, którym przede wszystkim w imieniu
dzieci serdecznie dziękujemy, a wszystkich na dobrą zabawę zapraszamy już za rok.
Zofia Wysokińska

Balkony i ogródki w kwiatach ‘2016
Na naszych osiedlach rozpoczynamy kolejne edycje konkursu na najpiękniejsze balkony i przydomowe ogródki. W bieżącym
roku na Jarotach odbędzie się już XX jubileuszowa edycja, natomiast na Pieczewie XVII, a na Nagórkach XIV.
Zasady konkursu od wielu lat są niezmienne: do konkursu nie trzeba się zgłaszać, bowiem komisje składające się z członków poszczególnych Rad Osiedlowych, które są organizatorem konkursu, kilkukrotnie przemierzają osiedla, dokonując przeglądu i oceny balkonów i przydomowych ogródków. Wyróżniają te, które urzekają swym pięknem, kolorystyką, oryginalnością zagospodarowania i estetyką. Sporządzają
materiał fotograficzny, a następnie wyłaniają i nagradzają zwycięzców.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu, a o spotkaniu podsumowującym konkurs laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
bądź osobiście. Jak zawsze na łamach „Jarot” opublikujemy wyniki konkursu wraz z podaniem listy zwycięzców.
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Turniej Rummikub
Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie, 18 maja 2016 roku zorganizowała, poprzedzony
tygodniami treningów, szkolny turniej w Rummikub.
Do zmagań stanęło dwudziestu uczniów i uczennic z klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Po ponad dwóch godzinach zaciętych
zmagań grupowych na podium stanęły trzy uczennice. Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Mańka, drugie Wiktoria Gromelska oraz trzecie
Oliwia Zielińska. Każdy uczestnik dostał pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a zwycięzcy zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Rummikub jest grą, po którą chętnie sięgają dzieci spędzające czas w świetlicy. Dzięki niej poprzez zabawę uczniowie mogą
rozwijać umiejętność samodzielnego działania i myślenia, świetnie
uczy także koncentracji uwagi, ćwiczy spostrzegawczość i wyobraźnię oraz utrwala wiedzę matematyczną. Cenną cechą Rummikub
jest to, że przyjemność i satysfakcję ma się z samego uczestnictwa
w grze, a nie tylko z pokonania przeciwnika.
Gra polega na pozbyciu się wszystkich kostek z liczbami, wykładając na stół sekwencje lub ciągi minimum 3-liczbowe. Ciekawym
rozwiązaniem jest to, że gra przewiduje ingerencję w już wyłożone
kostki – w swojej kolejce można je dowolnie przesuwać i modyfikować, byle tylko na koniec nie naruszyć podstawowej zasady (minimum 3 kostki w sekwencji lub ciągu).
Nauczyciele świetlicy zachęceni zainteresowaniem i frekwencją uczestników turnieju już planują jego kolejną edycję oraz rozszerzenie formy na rozgrywki międzyszkolne.
Barbara Brzozowiec, Jędrzej Kołakowski

Festyn Rodzinny w Przedszkolu Nr 15 im. Wandy Chotomskiej

Zabawa w rodzinnym gronie
W Przedszkolu Miejskim Nr 15 im. Wandy Chotomskiej, znajdującym się przy ulicy Boenigka 5, od lat organizowany jest Festyn Rodzinny, na który zapraszani są podopieczni wraz z rodzinami. Tegoroczny festyn, który odbył się 31 maja, przyniósł wiele
niespodzianek – również atmosferycznych. Przelotne opady deszczu nie stanowiły jednak przeszkody dla wspólnego, rodzinnego
spędzenia czasu w radosnej atmosferze dobrej zabawy.

Po przywitaniu gości i uroczystym otwarciu festynu przez dyrektora przedszkola Mariolę Woźniak, nastąpiły prezentacje programów artystycznych z okazji Święta Mamy i Taty. Występy dzieci
stanowiły doskonały wstęp do dalszej, nieoficjalnej już części festynu, obfitującej w niezwykłe atrakcje.
Mali fani futbolu mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod czujnym okiem trenerów ze Szkółki Piłkarskiej Naki.
Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki z ogromnym zaangażowaniem
starali się strzelić gola, za którego nagrodą były prawdziwe piłkarskie koszulki – marzenie każdego małego sportowca. Kolejną atrakcją czekającą zarówno na dużych, jak i małych pasjonatów tańca
były zajęcia zumba kids, poprowadzone przez profesjonalną trenerkę – Mamę Dominiki z gr. I. Na amatorów szybkiej jazdy czekał
samochód rajdowy, który przykuwał pełne podziwu spojrzenia obu
płci w różnym wieku. Dzięki Tacie Igora z gr. IV każdy zainteresowany mógł chociaż przez chwilę poczuć się jak prawdziwy rajdowiec.
Ponadto każdy z uczestników imprezy mógł spróbować szczęścia
w loterii fantowej, która od lat cieszy się niezwykłym powodzeniem.
Zorganizowane zostało również stoisko dla odczuwających chrapkę
na „małe co nieco”. Przygotowane rarytasy nie pozwalały na obojęt-

ne przejście głównym holem. A na chętnych do zmiany wizerunku
czekał „kącik malowania twarzy”. Pośród ogromu emocji i entuzjazmu nie zabrakło miejsca na temat ważny. Dzięki zaangażowaniu
Taty Olgi z gr. IV i towarzyszących mu ratowników z olsztyńskiego CPR wszyscy obecni na festynie mieli możliwość uczestnictwa
w pokazie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, który pozwolił
utrwalić wiedzę i rozwiać wszystkie wątpliwości, a tym samym dał
możliwość praktycznego przećwiczenia sztucznego oddychania na
fantomie.
Festyn pozwolił wszystkim zaproszonym gościom na zwolnienie tempa wśród natłoku codziennych spraw, na odnalezienie
radości we wspólnym spędzaniu czasu, a tym samym radosne celebrowanie święta wszystkich dzieci i ich rodziców. Zadowolenie
organizatorów i uczestników festynu dowodzi, że razem można więcej, lepiej, kreatywniej.
Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzicom oraz przedstawicielom instytucji współpracujących z naszym przedszkolem. Dzięki
Państwa pomocy i zaangażowaniu byliśmy w stanie zorganizować
kolejny udany Festyn Rodzinny.
Ewa Krasnodębska, Monika Kieca-Dzikowska
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„Bajkowe wakacje”
W Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, przy ul. Bajkowej, w niedzielę, 5 czerwca br. po wieczornej mszy św. odbył się
koncert charytatywny na rzecz letniego wypoczynku dzieci pod
nazwą „Bajkowe wakacje”.
W programie koncertu wystąpił Chór CANTORES VARNIENSIS Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie oraz Chór MAGNIFICAT i Zespół dziecięcy MARYJNE
SŁOWIKI. Zespoły chóralne poprowadzili Benedykt Błoński i Magdalena Kowalewska.
Jako solistki wystąpiły: Hanna Zajączkiewicz – sopran i Anna
Reszczyńska – fortepian.
Celem koncertu było zebranie funduszy na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z pieczewskiej parafii.
Małgorzata Gieczewska

Cała Polska czyta dzieciom, Olsztyn czyta, a TY?
Już w końcu wakacje, czas wypoczynku i błogiego lenistwa. My bibliotekarze corocznie namawiamy do tego, żeby nie zabrakło
chwili na książkę. Staramy się zachęcić do czytania organizując różne akcje. W Tygodniu Bibliotek, odbywającym się w bieżącym
roku pod hasłem „Biblioteka inspiruje”, nasza filia zorganizowała akcję bookcrossingu skierowaną przede wszystkim do osób, które
w tym roku nie przeczytały jeszcze żadnej książki. Nowego właściciela znalazło 96 książek. Mamy nadzieję, że zabrana książka zachęci do dalszego czytania, a my dzięki temu zyskamy nowych użytkowników.

Nie zabrakło nas na festynie z okazji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, zorganizowanym przez Radę Osiedla „Pieczewo”
i Gimnazjum Nr 13. A co poza tym? Zapraszamy do śledzenia naszego bloga www.biblioteka13.blogspot.com, na którym znajdziecie
letnie niespodzianki. Pozdrawiamy WAKACYJNIE!
Ewa Andrzejczyk – MBP Filia 13

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-2, o pow. 36,1 m² (ewentualnie wraz
z meblami), ul. Orłowicza, osiedle Nagórki, piętro III/IV, środkowe.
Tel. 514 829 058.
Własnościowe o pow. 17 m² w Dywitach, na parterze w bloku 4-piętrowym (przedpokój, kuchnia, pokój, łazienka) – zamienię na podobne
lub większe w Olsztynie. Może być zadłużone. Tel. 508 313 412.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 60,2 m², IV piętro, Jaroty. Tel. 607 755 033.
Sprzedam kawalerkę o pow. 23,80 m², Nagórki, stan bardzo dobry.
Tel. 668 389 557.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m² na Podgrodziu (bez pośredników). Tel. 510 434 744.
Sprzedam M-6 o pow. 87 m² w bloku 4-piętrowym na IV piętrze,
ul. Murzynowskiego 4. Cena 330 tys. zł. Tel. 505 877 170 lub 791 521 115.

Mieszkanie dwupokojowe w Bartoszycach o pow. 42,5 m² – sprzedam lub zamienię z dopłatą na mieszkanie trzypokojowe w Olsztynie,
na os. Jaroty, Nagórki lub Pieczewo. Tel. 501 621 663, po godz. 17.00.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
Kupię mieszkanie 2- lub 3-pokojowe na parterze lub I piętrze (środkowe), wyłącznie na Jarotach. Tel. 727 740 161.
Własnościowe o pow. 48,40 m², parter, środkowe, ul. Wiecherta
– zamienię (z dopłatą/spłatą zadłużenia) na 4-pokojowe (max II piętro).
Tel. 507 339 902 lub 530 808 600.
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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Radosny Dzień Dziecka na Pieczewie

W dniu 29 maja 2016 r. na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej po mszy świętej dla dzieci został zorganizowany festyn.
Gospodarzem imprezy był ks. Marian Matuszek, któremu pomagała Rada Osiedla „Pieczewo” oraz Fundacja „Otwarte Dłonie”.
Przygotowane gry i zabawy okazały się niesamowitą atrakcją dla dzieci, które mogły spróbować swoich sił w różnych konkurencjach, takich jak: gra w „piłkarzyki”, manewry piłką w chuście animacyjnej, jedzenie jabłka bez użycia rąk oraz szaleństwa na trampolinie. W takim dniu nie mogło się obyć bez słodyczy, na których brak nie narzekało żadne dziecko. Całości towarzyszyła słoneczna
pogoda, zaś impreza była zapewne tylko małym wstępem do wielkiego święta naszych pociech. No cóż – niewiele potrzeba, by na
buziach dzieci zagościł uśmiech będący odzwierciedleniem dziecięcej radości.
Tomasz Swędrowski

