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Ruszyła inwestycja przy ulicy Flisa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie pod koniec grudnia 2016 r. rozpoczęła budowę dwóch budynków
mieszkalnych przy ulicy Flisa. Lokalizacja ta łączy w sobie bliskość terenów leśnych, niedalekie sąsiedztwo jeziora Bartążek, a jednocześnie dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, umożliwiający połączenie z centrum miasta, dworcem
oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a wkrótce również z obwodnicą Olsztyna. Przebiegającymi w pobliżu ścieżkami rowerowymi dojedziemy do centrum miasta, Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” nad Jeziorem Krzywym
oraz Kortowa. Bardzo szybko można stąd dotrzeć również do największych galerii handlowych Olsztyna.

Elewacja południowo-wschodnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Flisa 4

Działalność statutowa Spółdzielni jest realizowana między
innymi poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków
oraz ich rodzin polegająca na realizacji inwestycji budowlanych.
Uchwałą Zarządu z dnia 8.12. 2016 r. zostały przyjęte założenia
organizacyjno-finansowe obejmujące budowę dwóch budynków
mieszkalnych przy ul. Flisa 2 i 4 w Olsztynie. Założenia te zgodnie
z regulaminem określającym zasady rozliczenia kosztów budowy
lokali i ustalenia wysokości wkładów budowlanych obejmują cały

Wigilia pod chmurką

Zbliżające się święta sprawiły, że po raz kolejny odbyła się Wigilia pod chmurką – zorganizowana dla mieszkańców osiedla Nagórki przez spółdzielczą i samorządową Radę Osiedla oraz Koło
Emerytów i Rencistów Nr 10 „Nagórki”. Świąteczna muzyka, zapach
pierogów i innych potraw oraz wizyta Świętego Mikołaja wprowadziła
przybyłych w świąteczny nastrój. Najmłodsi uczestnicy Wigilii mogli
wziąć udział w konkursie śpiewania kolęd, zdobywając słodkie nagrody. Miła atmosfera udzieliła się wszystkim, porywając do tańca
i nucenia kolęd. Najważniejszym wydarzeniem wieczoru wigilijnego
było dzielenie się opłatkiem, kiedy znajomi i nieznajomi składali sobie najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Ewa Janczewska

zakres rzeczowy inwestycji, to jest koszt robót budowlano-montażowych (w tym urządzenie terenu i zieleni) oraz przyłączenia
budynków do sieci cieplnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. W kosztach pośrednich znalazły
się: koszt dokumentacji technicznej, szacowana wartość działki
budowlanej oraz obsługa inwestycyjna. Założenia te stanowią
podstawę do zawierania umów o budowę lokalu z członkami
Spółdzielni.
dokończenie na str. 3
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A u nas wciąż coś się dzieje
Zimno, szaro, buro. Pogoda nas nie rozpieszcza i aby przetrwać zimowe wieczory zapraszamy do naszej biblioteki, szczególnie tych, którzy o nas zapomnieli, ale również tych, którzy jeszcze nie są naszymi czytelnikami. Dla osób powyżej 60 roku życia
mamy niespodziankę – bezpłatną kartę biblioteczną.

Przełom roku jest okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy dzielą się swoimi nowymi książkami z innymi czytelnikami, przynosząc je do
biblioteki. Również wszystkim tym, którzy biorą udział w akcji „Wrzuć złotóweczkę, będzie na nową książeczkę”, paniom z Akademii Rękodzieła za
wytrwałość i chęć spotykania się w naszej filii. A tak właściwie wszystkim Czytelnikom, którzy chcą do nas przychodzić, bo dzięki nim biblioteka żyje.
Odwiedzajcie nas na naszym blogu www.biblioteka13.blogspot.com, gdzie piszemy o wszystkim, co się u nas dzieje.
Ewa Andrzejczyk

Spotkanie z najsympatyczniejszym mieszkańcem Laponii
Wszak nie przyleciał wprost z Rovaniemi, samego serca fińskiej Laponii, magicznymi saniami zaprzężonymi w renifery, ale tak
jak rok temu obiecał, przybył do dzieciaków w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie najprawdziwszy Święty Mikołaj z długą
siwą brodą, wielką czerwoną czapką, w czerwonym kubraku i z workiem czekolad. Dzieci przywitały najsympatyczniejszego gościa z Finlandii z ogromną radością. Tłoczyły się wokół niego, chcąc zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, a niektóre dzieci nieśmiało
próbowały go dotknąć, by przekonać się, że jest naprawdę prawdziwy.

W piątek wieczorem 16 grudnia ub. roku Bazylika przy Bajkowej rzeczywiście przepełniona była atmosferą bajki, ale to działo się
naprawdę dzięki wysiłkom i zaradności tutejszego proboszcza księdza prałata Mariana Matuszka oraz członków Rady Osiedla „Pieczewo”, na czele z jej przewodniczącą Haliną Mikulską. W spotkaniu uczestniczył dostojny gość z Laponii, wiceprezydent Olsztyna
Halina Zaborowska-Boruch oraz rzesza dzieci wraz z rodzinami.
Chór dziecięcy „Maryjne Słowiki”, działający przy parafii, wykonaniem pięknych kolęd wprowadził zebranych w nastrój świąteczny, a Mikołaj rozpoczął obdarowywanie przybyłych dzieci słodkościami, w czym pomagali mu pani wiceprezydent, przewodnicząca
RO „Pieczewo”, ksiądz proboszcz oraz Teresa Biała. Słodkości ku
uciesze dzieci ufundowali: Zakład Usług Bankietowych „Victoria”,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” oraz osoby prywatne z osiedla
Pieczewo. Mikołaj także został obdarowany – dużym smacznym sękaczem. 
Małgorzata Gieczewska

dokończenie ze str. 1
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Ruszyła inwestycja przy ulicy Flisa

Charakterystyczne parametry techniczne
Rozpoczęto budowę dwóch budynków mieszkalnych
trzyklatkowych z czterema kondygnacjami nadziemnymi, całkowicie podpiwniczonych, przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W każdym z nich przewidziano miejsca postojowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym.
Konstrukcja budynków jest tradycyjna, dachy dwuspadowe,
więźba dachowa drewniana kryta blachodachówką w kolorze
ceglastym. Okna trójszybowe o wysokiej izolacyjności akustycznej, zmniejszające hałas zewnętrzny o 40 decybeli, wyposażone w nawiewniki higrosterowane (reagujące na poziom
wilgotności powietrza w mieszkaniu) w wersji o wysokiej, jak
dla okien, izolacyjności akustycznej. Podobnie jak w budynkach zrealizowanych na osiedlu Jaroty po roku 2006, również
w tych budynkach zostaną zamontowanie na dachach kolektory słoneczne. To nie tylko krok w stronę rozwiązań proekologicznych. Zastosowanie w budynkach instalacji i urządzeń
solarnych obniża średnioroczne koszty podgrzewania wody
prawie trzykrotnie (a w miesiącach czerwiec – lipiec nawet
sześciokrotnie) w stosunku do kosztów występujących w budynkach bez solarów, zasilanych z sieci MPEC (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji instalacji solarnej). Dla wszystkich
lokali przewiduje się zastosowanie liczników ciepła z modułami radiowymi oraz wodomierzy z nadajnikami impulsów, co
przyspieszy i usprawni dokonywanie cyklicznych odczytów.
Mieszkania będą wyposażone w instalację do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej, satelitarnej, kablowej oraz w instalację światłowodową, co daje możliwość uzyskania wysokiej
jakości sygnału telewizji kablowej oraz internetu. Balustrady
balkonowe i klatek schodowych będą wykonane ze stali kwasoodpornej, co pozwoli na ich długoletnią eksploatację.
Łączna powierzchnia użytkowa 65 mieszkań wyniesie
3.097,88 m2, a powierzchnia 48 miejsc postojowych w garażach podziemnych liczyć będzie 814,15 m2.

Zasady naboru uczestników budowy
Nabór osób chętnych na budowę mieszkań przy ulicy
Flisa został ogłoszony 27 października 2016 r. Liczba złożonych wniosków przekroczyła liczbę mieszkań w rozpoczętej
właśnie inwestycji.
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 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.
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD”
Sp. z o.o., wyłonione w postępowaniu przetargowym, odstąpiło od podpisania umowy na wykonanie budynków mieszkalnych przy ul. Flisa. W związku z tym Spółdzielnia została zmuszona do ponownego przeprowadzenia procedury
przetargowej, w wyniku której wybrano nowego wykonawcę,
tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD”
Sp. z o.o. z Ostródy (to samo, które zrealizowało dla Spółdzielni w latach 2010 – 2011 budynek mieszkalny przy ul. Orłowicza 17B). Umowny termin zakończenia robót jest przewidziany na koniec lipca 2018 r.
Dokumentacja projektowa budynków została opracowana przez wyłonione w przetargu nieograniczonym Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „PROFKAD” Sp. z o.o. z Olsztyna. Planowany średni koszt jednego metra kwadratowego
powierzchni użytkowej mieszkań wyliczono na kwotę 4.175 zł,
zaś wstępna cena ułamkowego udziału we własności garażu wielostanowiskowego, w zależności od wielkości miejsca
postojowego, wynosi od 17.300 zł do 26.100 zł. Ostateczne
rozliczenie kosztów inwestycji nastąpi po jej zakończeniu na
podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Spółdzielnię.
Krzysztof Gryciuk
Inspektor ds. technicznych SM „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,3 m², 2-pokojowe, z balkonem, środkowe, II piętro w 4-piętrowym bloku, ul. Murzynowskiego 1. Tel. 507 058 036.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
Ekonomiczne mieszkanie o pow. 35 m² na Jarotach sprzedam – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wiatrołap, ogródek, parter.
Tel. 602 340 650.
Kupię kawalerkę od 25 do 30 m², parter lub I piętro lub w bloku z windą, bez pośredników. Tel. 783 214 022.

Kupię dom o pow. 100 – 130 m² z garażem, chętnie w Gutkowie (komunikacja miejska) – w rozliczeniu może być 5-letnie mieszkanie o pow. 40 m², wysoki parter, na Nagórkach.
Tel. 733 711 381.
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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Mikołajki na Nagórkach
3 grudnia 2016 r. Rada Osiedla „Nagórki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” wspólnie z Klubem „Na Górce” tradycyjnie
już, jak co roku, zorganizowała zabawę mikołajkową.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna zabawa dostarczyła wielu wspaniałych wrażeń i okazała się miłym czasem spędzonym na pląsach i śpiewie. Gości było wielu, frekwencja zarówno
dzieci, ich rodziców, jak i dziadków dopisała. Na zabawę mikołajkową przybyli z koszami słodyczy Mikołaje i Śnieżynki, których dzieci
powitały gromkimi brawami i radosnymi okrzykami. W rolę Mikołajów
i Śnieżynek wcielili się członkowie Rady Osiedla „Nagórki”.
Świąteczna atmosfera, wesoła muzyka oraz pięknie przystrojona sala wciągnęła nawet najbardziej nieśmiałych do tańca i zabawy.
Dzieci chętnie pozowały do zdjęć z Mikołajem, licznie uczestniczyły w zabawach i konkursach przygotowanych przez organizatorów.
Podczas imprezy mikołajkowej, dla umilenia wspólnie spędzanego
czasu, wszyscy uczestnicy częstowani byli słodkościami rozdawanymi przez Mikołajów i Śnieżynki, a na koniec tradycyjnie wszyscy
pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Hanna Szostek

Dziękujemy Mikołaju!
17 grudnia 2016 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Nagórkach odbyło się uroczyste spotkanie dzieci naszego osiedla
ze Świętym Mikołajem. Organizatorem spotkania była Akcja Katolicka przy parafii oraz Rada Osiedla „Nagórki” przy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”.

Ksiądz Dawid powitał dzieci wraz z rodzicami i poprowadził modlitwę. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewaniem kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego oraz wszystkich uczestników spotkania. Po krótkim oczekiwaniu pojawił się Święty Mikołaj, który obdarował wszystkie
dzieci świątecznymi paczkami ze słodyczami, za co gorąco i głośno dziękowały. Maluchy chętnie recytowały wierszyki lub śpiewały piosenki
dla Mikołaja, za co również otrzymywały nagrody i słodki poczęstunek.
Uroczystość odbyła się w radosnej, świątecznej atmosferze, dzięki czemu dzieci na długo zapamiętają spotkanie ze Świętym Mikołajem, tym bardziej że była okazja do wspólnego z nim zdjęcia. 
Zofia Wysokińska
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Zabawa choinkowa w „Akancie”

9 grudnia 2016 roku w Osiedlowym Klubie Kultury „Akant” w Olsztynie odbyła się tradycyjna zabawa choinkowa z Mikołajem.
Imprezę dla 70 dzieci wytypowanych przez szkolnych pedagogów SP Nr 30, 32 i 34 zorganizowały wspólnie spółdzielcza Rada
Osiedla „Jaroty” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” i samorządowa Rada Osiedla „Jaroty” Urzędu Miasta w Olsztynie oraz kierownictwo Klubu „Akant”.

Zabawę z konkursami prowadziły Agnieszka Szymańska i Małgorzata Pawłowska. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich
uczestników imprezy słodki poczęstunek (ciastka, cukierki, napoje).
Na zakończenie zabawy choinkowej uśmiechnięte dzieci otrzymały
od Mikołaja paczki ze słodyczami.
Znacznego wsparcia udzielili organizatorom następujący sponsorzy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, Restauracja
„Na Rogu Czasu”, „Oxford Academy” Szkoła Języków Obcych, Figlolandia, Stadnina Koni J. Kojrysa, Studio Tańca i Formy „Fitneska”, Centrum Gier „Rubikon”, Pracownia Jubilerska W. Jędrzejczyk, Przedsiębiorstwo Handlowe J. Szarek, którym organizatorzy
składają serdeczne podziękowania i zapraszają do dalszej owocnej
współpracy.
Barbara Kozińska

Jasełka w przedszkolu
Boże Narodzenie jest czasem szczególnym, a gorączkowe przygotowania do tych najpiękniejszych w roku świąt nie ominęły
także najmłodszych dzieci z grupy V Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie. „Muzykańce” wykazały się
pełnym zaangażowaniem podczas prób jasełek, które stanowią doroczną tradycję w naszym przedszkolu. Występy w wykonaniu
jednej z najstarszych grup (premiera odbyła się 4 stycznia 2017 r.) cieszyły się ogromną popularnością i uznaniem wszystkich
gości: rodziców, rodzeństwa, babć, dziadków, a także pani dyrektor przedszkola Marioli Woźniak oraz gościa specjalnego – proboszcza parafii pw. bł. Franciszki Siedliskiej – ks. kanonika Romualda Zapadki.

Zimowa scenografia, klimatyczne oświetlenie oraz najważniejsze: płynące prosto z serc słowa małych aktorów wprowadziły wszystkich zebranych w nastrój zadumy, radości i wzruszenia,
a dźwięki kolęd i pastorałek wypełniły przedszkolne sale i korytarze. Wydarzenie to było niezwykle ważne nie tylko dla przedszkolaków, ich rodzin oraz pozostałych dzieci z naszego przedszkola, ale również dla społeczności lokalnej – widzami jasełek były
m.in. dzieci z klasy IIC wraz z wychowawczynią Małgorzatą Sztąberską ze Szkoły Podstawowej Nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej
w Olsztynie. Ponadto mali aktorzy wybrali się z kolędami i pa-

storałkami do pacjentów Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji „Niebieski Parasol”, z którym od lat łączy nas owocna
i wartościowa współpraca.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci, ich rodziców
i nauczycielek tegoroczne jasełka były niezwykłym przeżyciem
duchowym i estetycznym, które przypomniało nam wszystkim, co
jest istotą Bożego Narodzenia oraz o tym, że są wartości, które
powinniśmy pielęgnować w sobie nie tylko od święta.
Ewa Krasnodębska, Monika Kieca-Dzikowska
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Mikołajkowy
Pokaz Tańca
Tradycyjnie jak co roku 6 grudnia ub.r. w Klubie „Akant”
odbył się Mikołajkowy Pokaz Tańca, na którym prezentowały
się pary Klubu Tańca Sportowego FOCUS. Trenerami klubu
są Agnieszka i Krzysztof Dąbkowscy.

Zabawa z Mikołajem w Klubie „Akant”
Wspólnie z Mikołajem bawiły się dzieci z rodzicami. Mikołaj zaprosił dzieci do miniteatrzyku z kukiełkami. Dzieci śpiewały piosenki,
recytowały wierszyki. Było pełno śmiechu i radości.

JAROTY ∙
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Wystawa fotograficzna
w Galerii Korytarzowej Klubu „Na Górce”

Roman Łesiów – lekarz z zawodu, podróżnik z zamiłowania. Obiektyw aparatu nieodłącznie towarzyszy mu w podróżach prywatnych
i służbowych. Podróże dalekie i bliskie, miejsca egzotyczne, odmienne kulturowo i ukochane Jędrychowo na Mazurach. Spowite łąki we
mgłach, mazurskie trzciny są równie urocze i ważne dla autora niczym odległe piaski pustyni.
„Lubię fotografować, bo dzięki zdjęciom wracamy do tych ulotnych wrażeń, utrwalając je na dłużej”.
Wrażliwość na odbiór otaczającej natury, przyrody oraz umiejętność komponowania i dostrzeżenia magicznych chwil i miejsc zaowocowała ciekawą wystawą, którą możemy obecnie podziwiać.

Kenia

Kenia

Etiopia

Seszele

Malediwy

USA Wielki Kanion

Klub „Akant”

Konkurs „Z bajką przez życie `2016”
Zorganizowany wspólnie z Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego konkurs „Z bajką przez życie” oceniało
jury w składzie: dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr Renata Makarewicz i dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, które
brało pod uwagę następujące kryteria: ciekawy i oryginalny pomysł na
fabułę bajki lub baśni, poprawność stylistyczną wypowiedzi, oprawę
graficzną i samodzielność wykonania.
Wśród nadesłanych na konkurs prac wyłoniono laureatów i przyznano następujące miejsca:
I miejsce za bajkę „Gargulla” zajęła Aniela Kowalska z klasy IIIF,
ze Szkoły Podstawowej Nr 33, nauczyciel Sylwia Suchecka. Bajka kończy się morałem, który warto przytoczyć: „W każdej duszy kryje się
dobro, choć czasami jest głęboko ukryte. Wystarczy je odnaleźć
na dnie zagubionego serca”.
II miejsce za bajkę „Po drugiej stronie dziupli” zajęła Hanna
Kozłowska z klasy IVE, ze Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami
Integracyjnymi, wychowawca Joanna Katarzyńska-Piskórz.
Natomiast III miejsce za bajkę „Ptasia Kraina” zajęła Amelia
Suchodolska z klasy IIC, ze Szkoły Podstawowej Nr 32, nauczyciel
Beata Ursel.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

JAROTY ∙

8

NR 1/2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2017
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2017
ZABUDOWA WIELORODZINNA
Sektor V – Pieczewo i Nagórki
SZKŁO
Harmonogram odbioru odpadów selektywnych

PLASTIK

Jeziołowicza, Sobocińskiego, Stramkowskiej, Żurawskiego

PIECZEWO

PAPIER

Środy**

Środy**

Środy**

Środy**

pozostałe ulice
NAGÓRKI

wszystkie ulice

1 raz
na 2 tygodnie
Czwartki
od 05.01.2017
Środy
od 04.01.2017
Czwartki
od 05.01.2017

** w punktach wymagających większej częstotliwości odbioru – także odbiór w czwartki i piątki
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. NAGÓRKI
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 26*

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. PIECZEWO
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

27

10, 24

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17,

1, 15, 29

* termin może ulec przesunięciu o 1 – 2 dni
Harmonogram odbioru choinek
OSIEDLE

2017

NAGÓRKI

07.02.2017

PIECZEWO

10.02.2017

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
NAGÓRKI
Poniedziałek

Barcza, Krasickiego, Murzynowskiego, Orłowicza, Sikorskiego, Turowskiego, Wańkowicza

Środa

Barcza, Krasickiego, Murzynowskiego, Orłowicza, Sikorskiego, Wańkowicza

Piątek

Barcza, Krasickiego, Murzynowskiego, Orłowicza, Pstrowskiego, Sikorskiego, Turowskiego, Wańkowicza

PIECZEWO
Poniedziałek

Gębika, Jeziołowicza, Krasickiego, Panasa, Sikiryckiego, Sobocińskiego, Stramkowskiej, Świtycz-Widackiej,
Turkowskiego, Wachowskiego, Wilczyńskiego, Żurawskiego

Środa

Gębika, Jeziołowicza, Krasickiego, Panasa, Sikiryckiego, Sobocińskiego, Stramkowskiej, Świtycz-Widackiej,
Turkowskiego, Wachowskiego, Wilczyńskiego, Żurawskiego

Piątek

Gębika, Jeziołowicza, Krasickiego, Panasa, Sikiryckiego, Sobocińskiego, Stramkowskiej, Świtycz-Widackiej,
Turkowskiego, Wachowskiego, Wilczyńskiego, Żurawskiego
Mycie i dezynfekcja pojemników – kwiecień/maj 2017, lipiec/sierpień 2017
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2017
ZABUDOWA WIELORODZINNA
Sektor VI – Jaroty
Harmonogram odbioru odpadów selektywnych

JAROTY

PLASTIK

Boenigka, Burskiego, Herdera, Janowicza, Jarocka 57, Jaroszyka,
Kanta, Leyka, Malewskiego, Myszki Miki, Mroza bez nr 5 – 7, 10, 13,
14, Pieczewska, Piotrowskiego 13, Wiecherta, Wilczyńskiego bez
nr 25D, 27A, Witosa bez nr 25, 31, 33

Wtorki**

pozostałe ulice

Poniedziałki**
SZKŁO

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych

JAROTY

PAPIER

1 raz na 2 tygodnie

Boenigka bez nr 2, 4, Jarocka 57, Jaroszyka, Leyka, Malewskiego,
Pieczewska, Wilczyńskiego 6B, 6D

Wtorki od 03.01.2017

Dadleza, Laszki, Mazowiecka bez nr 4, Pomorska,
Witosa bez nr 1 – 3, 11

Środy od 11.01.2017

Flisa, Herdera 14, 26, Janowicza, Jarocka bez nr 57, Kanta 1,
Mazowiecka 4, Mroza, Piotrowskiego, Wilczyńskiego bez 6B, 6D

Czwartki od 12.01.2017

Boenigka 2, 4, Burskiego, Herdera bez 14, 26, Kanta bez nr 1,
Myszki Miki, Wiecherta, Witosa 1 – 3, 11

Piątki od 13.01.2017

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY

(ulice: Bajkowa, Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka, Herdera, Jasia i Małgosi, Kanta, Krasickiego od nr 2 wzwyż str. parzysta,
Kubusia Puchatka str. parzysta, Misia Uszatka, Myszki Miki, Płoskiego, Pszczółki Mai, Smerfów, Wiecherta, Witosa)
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

23

6, 20

6, 20

3, 17*

1*, 15, 29

12, 26

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 25*

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY

(ulice: Boenigka, Burskiego, Wilczyńskiego od ul. Krasickiego do skrzyżowania z Sikorskiego)
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 26*

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY
(ulice: Dadleza, Flisa, Janowicza, Jarocka, Kujawska, Laszki, Mazowiecka, Mroza, Piotrowskiego, Pomorska)
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

26

9, 23

9, 23

6, 20

4, 18,

1, 15*, 29

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY
(ulice: Bartąska północ. cz. ulicy powyżej Wilczyńskiego, Dolna, Hanowskiego, Jaroszyka, Jaroty, Kręcickiego,
Leyka, Malewskiego, Okólna, Pieczewska, Podgórna, Sikorskiego od ul. Jarockiej do końca str. nieparzyta, Zakole)
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

27

10, 24

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

* termin może ulec przesunięciu o 1 – 2 dni
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Harmonogram odbioru choinek
OSIEDLE

2017

JAROTY

06.02.2017

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
JAROTY
Poniedziałek

Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Flisa, Hanowskiego, Herdera,
Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kubusia Puchatka, Kujawska, Laszki, Leyka, Malewskiego,
Mazowiecka, Mroza, Myszki Miki, Piotrowskiego, Pomorska, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa

Wtorek

Herdera, Malewskiego, Pieczewska, Wilczyńskiego, Zakole

Środa

Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Dolna, Flisa, Hanowskiego, Herdera,
Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kujawska, Kubusia Puchatka, Leyka, Malewskiego,
Mazowiecka, Mroza, Myszki Miki, Piotrowskiego, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa

Piątek

Bajkowa, Bartąska, Boenigka, Burskiego, Czerwonego Kapturka, Dadleza, Dolna, Flisa, Hanowskiego,
Herdera, Janowicza, Jarocka, Jaroszyka, Kanta, Krasickiego, Kujawska, Laszki, Leyka, Malewskiego,
Mazowiecka, Mroza, Pieczewska, Piotrowskiego, Pomorska, Wiecherta, Wilczyńskiego, Witosa, Zakole

Sobota

Boenigka, Burskiego, Hanowskiego, Herdera, Janowicza, Kanta, Malewskiego, Mroza, Wiecherta,
Wilczyńskiego
Mycie i dezynfekcja pojemników – kwiecień/maj 2017, sierpień/wrzesień 2017

Sercem z ludźmi,
czyli jak pomagać jednocześnie się bawiąc
Wspólna zabawa, nauka i do tego niesienie pomocy innym, czego więcej potrzeba w zimową sobotę,
tuż po przeżyciu piątku trzynastego? Na szczęście, Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera i Rada Osiedla „Pieczewo” i tym razem nie zawiedli mieszkańców osiedli Pieczewo i Jaroty. Na festynie, który został zorganizowany
14 stycznia 2017 r. pod hasłem „Sercem z ludźmi”, wszyscy mogli świetnie się bawić, a także zaprezentować
własne umiejętności. Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych przez dyrektor Jadwigę Kaczmarczyk, odbyły
się pokazy taneczne. Wśród występujących znaleźli się także nasi uczniowie. Następnie wszyscy mogli korzystać z atrakcji zorganizowanych na korytarzach i w salach lekcyjnych, a każdy znalazł tam coś dla siebie.

Sportowcy mieli szansę zmierzyć się grając w ping-ponga oraz
walcząc w ramach pokazów szermierki. Najmłodsi korzystali z zabaw typu: łowienie rybek, budowanie z klocków czy malowanie. Od
godziny jedenastej na pierwszym
piętrze zrobiło się trochę głośniej.
Po chwili wszyscy zrozumieli, że
właśnie rozpoczął się bal karnawałowy. Przebrane w przepiękne
stroje dzieci, mogły też pomalować
sobie buzie. Mając na uwadze fakt,
że zbliżają się walentynki, w jednej z sal przygotowywano kartki
z pozdrowieniami. Takie ciekawe

chwile warto jest uwiecznić. Z tej
właśnie przyczyny funkcjonowała
foto-budka, gdzie wszyscy robili
zdjęcia. Po licznych atrakcjach była
też szansa trochę się posilić przekąskami serwowanymi w szkolnej
stołówce czy biorąc udział w kiermaszu ciast. W refleksyjny nastrój
wprawiły zgromadzonych koncerty
ciekawych wykonawców oraz występ Teatru Światło i Cień.

Uczniowie naszej szkoły podczas festynu spacerowali po korytarzach zbierając pieniądze do puszek.
Tym samym wspierali tegoroczną
inicjatywę Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Środki finansowe
zgromadzone na pchlim targu, gdzie
sprzedawano m.in. zabawki i różne
gadżety, także przeznaczono na ten
cel. Ostatecznie, zmęczeni wrażeniami, lecz bardzo zadowoleni uczestnicy festynu opuścili mury naszej
szkoły z uśmiechami na twarzach.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim naszym sponsorom i partnerom.
Patronat medialny nad festynem sprawowali: Radio Plus, „Gazeta Olsztyńska”, TVP3 Olsztyn oraz
Olsztyn24.
Natalia Piechnik
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Co nam zagraża, czy zima?
Przełom grudnia i stycznia, atmosfera świąteczno-karnawałowa, a pogoda jesienno-nijaka i prognozy takie same. Zaczynam pisać materiał do „JAROT” na styczeń 2017 r., a za oknem widać zieloną trawę, w okno od czasu
do czasu świeci słoneczko. Gdzie ta zima i jej zagrożenia? Powinienem się
jak zwykle odnieść do zagrożeń, jakie mogą nas spotkać zimą. Normalnie
pewnie byłoby to przypominanie o mrozach, śnieżycach itp. – po prostu typowych zimowych zagrożeniach w naszej strefie klimatycznej, ale coś tu nie
tak! Śledzę doniesienia meteorologów i naukowców zajmujących się wszelkimi zagrożeniami w Europie i na świecie, czytam komunikaty o anomaliach
i grożących kataklizmach – co mogę przekazać, na co zwrócić uwagę? Oto
naukowcy alarmują, że występuje coraz więcej anomalii klimatyczno-pogodowych, co może sprzyjać powodziom i suszom, ba, i nasze środki przekazu
donoszą, że wiele obszarów Polski dotkniętych było i jest suszą – i to teraz
w zimie, kiedy to normalnie bywaliśmy zasypani śniegiem i martwiliśmy się
na zaś, co będzie wiosną, jak lody stopnieją i „ruszą”, a śniegi zaczną topnieć
i będą podtopienia, zalania lub powodzie!
A tu dyskusje – kiedy zaczną się opady deszczu i śniegu, co robić, bo
w różnych regionach Polski są diametralnie różne warunki meteorologiczne
i stąd wielorakie a zróżnicowane zagrożenia.
Raporty ONZ i Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) jednoznacznie przedstawiają, że na świecie jest coraz goręcej, a rosnące temperatury przynoszą więcej powodzi oraz susz na Ziemi i że to my sami sobie
fundujemy zagrożenia – tym razem klimatyczno-meteorologiczne! Cóż mogę
dodać od siebie – miejmy nadzieję, że wielcy tego świata dogadają się i przestaną niszczyć naszą przyrodę i naturę, ba, uważam, że i ta natura sama
wymusi na ludzkości szacunek do normalności i…, że zima wreszcie do nas
dotrze, wysuszone pola i łąki przyjmą wodę z deszczów i roztapiających się
śniegów, a rzeki odzyskają normalne stany wód i choć raz wiosną nie będzie
zagrożenia powodziowego! Ale, ale – z ostatniej chwili: „nad Polskę powoli
nadciąga zima, śnieg spadł m.in. w …… kierowców czekają spore utrudnienia, będzie ślisko na drogach. Dodatkowo będzie wiał silny wiatr”… i ten
wiatr wielokrotnie dawał nam się we znaki. To ostatnio najbardziej realne
zagrożenie, bowiem wychłodzenie organizmu to nie tylko skutek mrozu, ale
właśnie wilgotnego powietrza i silnego, a zimnego wiatru – przewidujmy to
i bądźmy ostrożni!
Skoro jednak tak jakoś dziwnie z wyszukaniem realnych na „już” zagrożeń, to choćby z racji swojej specjalności minionego zawodowego życia
oficera wojsk chemicznych – przedstawię to, co jest niby dalekie i właściwie
niewidoczne, a dla wielu abstrakcyjne, a mianowicie zagrożenie skażeniami
promieniotwórczymi, a także toksycznymi.
Bezpośrednio u nas w zasadzie takiego nie ma, elektrownie jądrowe
w krajach ościennych według komunikatów oficjalnych są bezpieczne, a pociągi z odpadami radioaktywnymi od lat nie przejeżdżają przez Polskę, ale
– skażenia promieniotwórcze, choć niewidoczne i enigmatyczne dla niezorientowanych, są i rozprzestrzeniają się, a przynajmniej mogą docierać
także do nas w różnym czasie i wielu formach. Tak bywało i zawsze może
być, wszak istnieją w Europie i na świecie czynne elektrownie jądrowe (atomowe). Pamiętajmy o tym, choć to zagrożenie oby się nie zdarzyło, byłoby
głośno monitorowane i wiedzielibyśmy o nim wszystko – ponadto mniemam,
że w odpowiednim czasie.
Bardziej jako chemika interesują mnie wszelkie zagrożenia skażeniami

DYŻURY

chemicznymi. Teraz w okresie pokoju głównie nie tyle ze strony bojowych
środków trujących, ile z powodu mnogości istniejących wokół nas toksycznych środków przemysłowych. Gdziekolwiek byśmy się ruszyli, na wyciagnięcie ręki mamy środki chemiczne, mniej lub bardziej groźne czy wręcz niebezpieczne.
Chemia jest wszechobecna: leki i kosmetyki, środki czyszczące, konserwujące i myjące – wymieniać można by w nieskończoność – dość stwierdzić,
że to zagrożenie mamy na co dzień i nie o wielkie katastrofy w produkcji,
transporcie czy stosowaniu w przemyśle tu chodzi, bo wtedy tak jak i w wypadku awarii jądrowych, odpowiednie służby monitorowałyby takie skażenia
i zagrożenia. Ważna jest nasza świadomość istnienia codziennych zagrożeń
wynikających ze zwykłego używania wszelkich substancji chemicznych w łazience i w kuchni – kupowanych, oznakowanych i opisanych. Jednak prawie nigdy nie czytamy uważnie instrukcji stosowania i uwag co do środków
ostrożności, a to wielki błąd i tylko krok do nieszczęścia. Ileż razy dochodzą
do nas informacje: a to dziecko napiło się żrącej substancji, a to ktoś zatruł
się stosując preparat chemiczny niezgodnie z zasadami stosowania.
Podobnie ma się sprawa środków spożywczych, lekarstw i kosmetyków – uważnie czytajmy to, co zawiera dany produkt, jakie ma terminy przydatności do stosowania i jakie są środki bezpieczeństwa. Wszystko czego
w codziennym życiu używamy może być i jest przydatne, ale powinno być
właściwie stosowane i używane, a jeśli chodzi o środki myjące, czyszczące
czy konserwujące – muszą być właściwie przechowywane i zabezpieczane,
zwłaszcza przed dostępem dla dzieci.
Podobnie ma się sprawa leków, często bywają one śmiertelnym zagrożeniem dla dzieci i nie tylko leki, również kosmetyki oraz nowinki z serii zabawkowych, często kupowanych bez rozeznania, bo w promocji albo pod
szyldem mody.
I tak z powodu braku bezpośrednich zagrożeń zimowych, nie bacząc, że
to karnawał, przeszedłem do swoistego „straszenia” wszelkimi innymi zagrożeniami, ale to też dobrze, bo przecież bezpieczeństwa nikt nie dał nam na
zawsze i trzeba przypominać, upominać i czasami „straszyć”.
Kupujmy wszelkie produkty ułatwiające nam egzystencję i korzystajmy
z osiągnięć nauki, ale czytajmy etykiety, by wiedzieć, co kupujemy i skąd
pochodzi produkt – uważać nie zaszkodzi!
Życzę wesołego karnawału z właściwie stosowanymi fajerwerkami, petardami i ogniami sztucznymi, ze zdrowymi, bezpiecznymi i właściwie stosowanymi produktami chemii gospodarczej i kosmetycznej!
Nie życzę, aby trzeba było stosować środki farmaceutyczne, ale jeśli
już, to zgodnie z opisem, przechowywanych z dala od dzieci. Pamiętajmy,
jeśli się coś przydarzy, udzielajmy natychmiast pierwszej pomocy, a kiedy
trzeba wzywajmy fachowej pomocy. Niezbędne do zapamiętania numery
telefonów: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, Pogotowie – 999 i telefon
alarmowy przy wszelkich poważnych zdarzeniach 112. Cdn.
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

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: 20 lutego 2017 r. – pełni Agata Ostrowska

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 bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083,
email: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24,
tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Często nazwy ulic i placów kojarzą nam się tylko z drogą do szkoły, pracy, miejscem zamieszkania. Przemierzając ulice, spacerując czy idąc pod wskazany adres, umawiając się na jakiejś ulicy lub wskazując komuś drogę posługujemy się nazwami ulic,
wymawiamy często nazwiska, które im patronują, nie wiedząc i nie kojarząc z osobą, a przecież wielu z nich patronują postacie
historyczne, zasłużone dla naszego kraju bądź regionu.
Sylwetki patronów naszych ulic przedstawialiśmy już na łamach „Jarot”, ale było to prawie 20 lat temu. Pokolenie się zmieniło, warto
zatem przybliżyć ich współczesnym młodym ludziom, a i przypomnieć starszym, kim był patron mojej ulicy.
Na prośbę Czytelników od stycznia br. będziemy sukcesywnie publikować kolejne sylwetki osób patronujących ulicom naszych osiedli,
aby przybliżyć osoby, których nazwiska mamy w swoich adresach.
Redakcja

FRANCISZEK BARCZ
Urodził się 12 lutego 1892 roku w Różnowie w pow. olsztyńskim, ale kilka lat później jego rodzice,
zamożni rolnicy, kupili duże gospodarstwo rolne w Naterkach, gdzie Franciszek spędził dzieciństwo.
Uczył się początkowo w Braniewie, następnie wyjechał do Niemiec, gdzie u księży pallotynów
studiował historię i filozofię; uczył się także łaciny i języka francuskiego. Po opuszczeniu klasztoru
pallotynów wrócił na Warmię. Wcielony – jako niemiecki poddany – do wojska walczył w I wojnie
światowej. Po jej zakończeniu zgłosił się do pracy w Warmińskim Komitecie Plebiscytowym. Podczas
przygotowań przedplebiscytowych wyróżnił się wielką odwagą i poświęceniem, ściągając na siebie
nienawiść Niemców.
Był współorganizatorem założonego na jesieni 1920 r. Związku Polaków w Prusach Wschodnich.
Na początku 1921 r. został skierowany na Powiśle, gdzie utworzył oddział Związku Polaków
w Sztumie. Dał się tu poznać jako wybitny i energiczny działacz ruchu polskiego, kierując pracami
wielu polskich organizacji na tym terenie.
Źródło: www.zspbutryny.edupage.org

Ulica Barcza

Budynek SM „Jaroty” przy ul. Barcza

Swoimi postępowymi poglądami i bezkompromisowością
naraził się niektórym przedstawicielom szlachty powiślańskiej,
gdyż występował otwarcie w obronie robotników rolnych pracujących w majątkach wielkich właścicieli ziemskich. To było bezpośrednim powodem jego powrotu na Warmię.
W Olsztynie zajął się energicznie organizowaniem szkolnictwa polskiego i pracą w polskich organizacjach młodzieżowych.
Niestety, władze Związku Polaków w Niemczech nie doceniły
wiedzy i wybitnych talentów organizatorskich Barcza, odsuwając
go po 1926 r. od wielu stanowisk, które zajmował. Cieszył się
natomiast dużym autorytetem moralnym wśród miejscowej ludności, broniąc ofiarnie Polaków przed terrorem niemieckim.

Jego nieustępliwa postawa była powodem licznych procesów, które wytaczały mu władze niemieckie, w wyniku których
był kilkakrotnie więziony, a 6 czerwca 1938 r. otrzymał nakaz
opuszczenia Prus Wschodnich. Tułał się czas jakiś, zmieniając kilkakrotnie – w obawie przed aresztowaniem – miejsce zamieszkania. Aresztowany przez Niemców w listopadzie 1939 r.
w Laskowicach, gdzie pracował wówczas jako księgowy w majątku niemieckim, został wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Stutthofie i tam zamordowany miesiąc później. Z małżeństwa
z Heleną z domu Brosz miał trzech synów i córkę. Byłoby niezwykle interesujące poznać losy ich życia.
Danuta Jamiołkowska

Rada Osiedla „Pieczewo”
wraz z Osiedlowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
zapraszają na

BAL WALENTYNKOWY

który odbędzie się 11 lutego 2017 roku w Klubie „AKANT”, przy ul. Kanta 11, w godzinach 19.00 – 1.00
Informacje dotyczące zapisów i wpłat pod numerem tel. 604 194 048

