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ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt. 6 Statutu uprzejmie zawiadamia,
że LVI Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 17. 00, w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i asesora.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Nadanie tytułów (wręczenie odznaczeń) „Chorąży SM „Jaroty” – 6 osobom.
7. Wybór komisji: a) mandatowo-skrutacyjnej, b) wyborczej, c) wnioskowej, d) statutowej.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2018 – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2018 – dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 2015 – 2017 - dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
13. Wybory członków Rad Osiedlowych.
14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni – dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok – dyskusja i podjęcie uchwał.
16. Nadanie tytułów „Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie” – podjęcie uchwały – 16 osobom.
17. Nadanie tytułów „Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie” – podjęcie uchwały – 12 osobom.
18. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania będące przedmiotem obrad oraz protokół z lustracji są do
wglądu dla członków Spółdzielni w pokoju nr 104 SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, w godzinach pracy Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia, natomiast projekty uchwał na co najmniej 14 dni. Członkom Spółdzielni zgodnie z § 63 ust. 2 i § 64 ust. 1
Statutu przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
UWAGA:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” po okazaniu
dowodu tożsamości oraz pozostałe osoby po okazaniu oryginału dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w LVI Walnym
Zgromadzeniu.
Zarząd SM „Jaroty” w Olsztynie

Akcja Lato 2019 w Domu Kultury SM „Jaroty”
I turnus 	
II turnus
III turnus 	
IV turnus 	

1 – 12. 07. 2019 r.
15 – 26. 07. 2019 r.
29. 07. – 9. 08. 2019 r.
12 – 23. 08. 2019 r.

dla dzieci członków SM „Jaroty”, wiek uczestników 7 – 12 lat, w godz. 8. 00 – 15. 30

Informacje w Klubach: „Na Górce” tel. 89 543 55 99, „Akant” tel. 89 541 58 40

Zapisy od 3 czerwca 2019 r., od godz. 10. 00
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POŻEGNANIE

Ze szczerym żalem i smutkiem łączymy się z Żoną, Dziećmi, Wnukami i Bratem zmarłego 25 kwietnia 2019 r.
HENRYKA MANIAKOWSKIEGO, urodzonego 5 lutego 1953 r. w Małdytach. Był wieloletnim działaczem spółdzielczym – początkowo od 1990 r. w Radzie Osiedla „Jaroty”, następnie w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. W pracach tych gremiów wykorzystywał swoje techniczne przygotowanie zawodowe, pełniąc funkcję
przewodniczącego Komisji Inwestycyjno-Technicznej, którą sprawował z ogromnym zaangażowaniem. Był aktywny, kompetentny i z poświęceniem wykonywał przyjęte na siebie zobowiązania na rzecz spółdzielców, czym zdobył sobie ich ogromny szacunek i autorytet. Za swą pracę odznaczony odznaką Zasłużony członek SM „Jaroty”
i Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.
Pan Henryk Maniakowski preferował aktywny odpoczynek. Był członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego i Polskiego Związku Łowieckiego. W obydwu organizacjach wielokrotnie pełnił funkcje z wyboru, aktywny w szkoleniach
adeptów obu sztuk łowieckich. Odszedł, ale w naszej pamięci pozostanie jako człowiek bardzo serdeczny i pogodny,
o uprzejmym, ujmującym charakterze, który zawsze chętnie służył innym i robił to z uśmiechem i z ogromną życzliwością.
Niech spoczywa w pokoju

Konkurs ‘2019

Balkony i ogródki w kwiatach
W bieżącym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” świętuje jubileusz 40-lecia i przy tej okazji szczególnie zwracamy się do
mieszkańców naszych osiedli, by wzięli udział w konkursie na najpiękniej ukwiecone balkony i ogródki przydomowe.
Jest taki piękny aforyzm, który może zainspiruje wielu do podjęcia trudu zagospodarowania swoich balkonów: „Jeśli w Twoim sercu wyrośnie kwiat – świat wokół
Ciebie staje się ogrodem”. Mamy nadzieję, że pomysłów, by niewielki balkon zamienić w oazę pięknych, kolorowych roślin nie zabraknie i grono tych, którzy kochają
kwiaty się powiększy. Podobnie jak w latach ubiegłych komisje konkursowe, składające się z członków poszczególnych Rad Osiedla, dokonają w miesiącach letnich
przeglądu naszych osiedli, celem wyłonienia laureatów kolejnych edycji Konkursu
„Balkony i ogródki w kwiatach ‘2019” – na Jarotach w bieżącym roku przypada XXIII
edycja konkursu, na Pieczewie – jubileuszowa XX, natomiast na Nagórkach XVII.
Przypominamy, iż ocenie podlega nie tylko początkowy efekt, ale sukcesywne
dbanie o rośliny zdobiące balkony i ogródki przez całe lato. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu. O zwycięstwie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
lub osobiście, a my jak zwykle na łamach miesięcznika „Jaroty” opublikujemy wyniki
konkursu wraz z podaniem listy zwycięzców.
Małgorzata Gieczewska

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej.
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: 17 czerwca 2019 roku

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,
e-mail: 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 1000 egz.
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„Wiosna” – to temat prac dzieci w wieku 7 – 9 lat z pracowni plastycznej Klubu Kultury „Na Górce”, wykonanych
pod kierunkiem instruktora Jolanty Białek

„CIASTO Z BLACHY”

W Klubie „Na Górce” 13 kwietnia 2019 r. odbył się finał konkursu „Ciasto z blachy”, zorganizowanego przez Osiedlowy Dom
Kultury „Jaroty” i Radę Osiedla „Nagórki”.
Komisja konkursowa w składzie: Teresa Biała - przewodnicząca, Roman Szostek i Jarosław Prawdzik przyznała następujące
nagrody: I miejsce - Helena Grabowska za „Tort z bitą śmietaną
i ananasami”, II miejsce - Elżbieta Dziewulska za „Torcik cappucino”, III miejsce - Karolina Hyrkowska za ciasto „Rzeszowiak”,
IV miejsce - Hanna Molenda za ciasto „Wiśniowa panienka”, V miejsce - Agnieszka Grabowska za ciasto „Malinowa radość”.

Jury przyznało również wyróżnienia, które otrzymali: Czesława Jabłońska za „Ciasto owocowo-twarogowe”, Wanda Kolińska
za „Jabłecznik po królewsku”, Janina Rubas za „Blok waflowy z serduszkiem”, Emilia Lewkowicz za ciasto „Milky Way”.
Natomiast za udział w konkursie nagrodzono: Monikę Sandomierską za ciasto „Sernik”, Teresę Narwojsz za ciasto „Kilimandżaro”, Zofię Janowską za ciasto „Cycki murzynki”.
Wszystkie wypieki wyróżniały się oryginalną dekoracją i ciekawymi smakami. Nagrodzony I miejscem tort, przygotowany przez
Helenę Grabowską, przyciągał wzrok piękną różaną dekoracją
i smakował znakomicie.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Inauguracja jubileuszu 40-lecia SM „Jaroty”

Festyn na Pieczewie
Można się bawić? Okazało się, że można! Szkoła Podstawowa nr 33 i Rada Osiedla „Pieczewo” udowodniły to ponad wszelką
wątpliwość, organizując 18 maja 2019 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza i patronatem
medialnym „Gazety Olsztyńskiej” Festyn Rodzinny pod hasłem „Bawmy się”, połączony z inauguracją jubileuszu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”. Współorganizatorami festynu była Strefa Przygody i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Ta forma zabawy wpisała się już na stałe w tradycję naszej
szkoły i osiedla, a możliwa była do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu wielu osób, które zapewniły mnóstwo atrakcji. Szkoda tylko,
że kapryśna wiosenna pogoda zmusiła organizatorów, by większość
stanowisk z konkurencjami przenieść do budynku szkoły – ale nie
narzekamy!
Uroczystego otwarcia festynu dokonała dyrektor szkoły Edyta
Balbuza-Szarota, po której głos zabrał Piotr Wałecki, wiceprezes
SM „Jaroty”, przedstawiając w krótkim, ale ciekawym zarysie historię
Spółdzielni, na terenie której w większości mieszkamy.
Festyn przebiegał w świetnej, rodzinnej, pełnej zabawy i śmiechu atmosferze. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: ks. prałat
Marian Matuszek, Krzysztof Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty, Anna Jankowska - starszy inspektor Wydziału Edukacji,
Jolanta Piechocka - wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Piotr Wałecki wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
Bogumiła Gadziała - przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”, Jarosław Prawdzik - przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Jerzy Krasowski - przewodniczący spółdzielczej Rady Osiedla

„Jaroty”, Grażyna Dziubanii - kierownik Sekcji Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej i Karol Zamojski - przewodniczący Rady Rodziców SP nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci UNICEF.
Każdy uczestnik festynu otrzymał „Kartę kontrolną”, na której
zbierał pieczątki za zaliczone konkurencje. Kartę z kompletem pieczątek wymieniano na nagrodę. Wszystkie oddane karty brały udział
w losowaniu głównych nagród: karty podarunkowej do Salonu Empik, biletów wstępu do Bartbo, bonu na pizzę w Telepizzy oraz voucherów do kina na wybrany seans dla całej rodziny i Teatru Lalek.
Rozpoczęło się od „mocnego uderzenia”, a więc koncertem
uczniów szkoły muzycznej CASIO w Olsztynie, którym kieruje Michał Janicki. Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, którzy wystąpili z pokazem tańca towarzyskiego K. T. „Focus”
Krzysztofa Dąbkowskiego, z wielką uwagą śledziliśmy występ iluzjonisty Łukasza Ogonowskiego, wysłuchaliśmy koncertu gitarowego
zespołu ze szkoły gitarowej Marcina Stanczewskiego, obejrzeliśmy
dziecięcy pokaz baletowy pod kierunkiem Pauliny Rajchenbach oraz
pokaz zumby w wykonaniu dzieci pod kierunkiem Beaty Rosińskiej.
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Podczas festynu mieliśmy doskonałą okazję, by wysłuchać
pięknego koncertu chóru dziecięco-młodzieżowego „Our Music”,
działającego przy parafii Matki Boskiej Fatimskiej pod dyrekcją Magdaleny Kowalewskiej, a także obejrzeć pokaz taneczny dziewczyn
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Rodzice i dzieci mogli sprawdzić się w kręglach wodnych, skacząc w workach, biegając na trzy nogi czy rzucając do kosza. Zaproponowano też liczne konkurencje sportowe i sprawnościowe, np.
turniej piłki siatkowej, żonglerka tenisowa, toczenie piłki lekarskiej.
Niespodziewaną atrakcją dla uczestników okazała się przejażdżka
na seegwayu i możliwości magicznej Fotobudki, upamiętniającej
humorystycznie ulotne chwile zabawy dużych i małych. Uzdolnieni
plastycznie mogli sprawdzić swój talent malarski biorąc udział w malowaniu na sztalugach lub na kartonie. Najmłodsi uczestnicy mieli
do dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię, a miłośnicy rozrywek umysłowych sprawdzali swoje umiejętności w grach planszowych i logicz-
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nych, natomiast wielbiciele kunsztu artystycznego podziwiali popisy
taneczne dzieciaków i występy aktorów szkolnego koła teatralnego.
Żeby nie zabrakło uczestnikom energii, szkolna kuchnia
częstowała przygotowanymi przysmakami, a kiermasz ciast, upieczonych i przyniesionych przez uczniów, zapewniał łasuchom kulinarne rozkosze.
Przy wspólnej zabawie, konkurencjach sportowych i sprawnościowych czas minął bardzo szybko. Na koniec festynu po odbiór nagród rzeczowych z wypełnionymi „Kartami kontrolnymi” ustawiła się
ogromna kolejka dzieciaków!
Szczęśliwi, dumni z siebie uczestnicy konkurencji sprawnościowych mogli udać się do domu, aby odpocząć po aktywnie i przyjemnie spędzonym dniu.
Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom festynu za przybycie i udział w naszej zabawie. Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy
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Patroni naszych ulic

Igor Sikirycki
Poeta, prozaik, satyryk, autor sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży, tłumacz literatury rosyjskiej i radzieckiej, białoruskiej i narodów zakaukaskich oraz utworów z języka słoweńskiego.
Urodził się 31 lipca 1920 r.
w Brześciu nad Bugiem, zmarł 2 stycznia 1985 r. w Łodzi. Studiował filologię
polską na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie i na Uniwersytecie Łódzkim.
Twórczość Sikiryckiego charakteryzuje się zarówno różnorodnością
tematyki, jak i formy literackiej: od pełnych humoru, zabawnie spuentowanych i nie pozbawionych elementów
wychowawczych i poznawczych bajek
dla najmłodszych, wierszyków i fraszek obracających się wokół tematyki
szkolnej, przez utwory prozatorskie
dla młodzieży, których tematem jest
wojna, jej wpływ na psychikę ludzi i ich losy, do utworów scenicznych i widowisk telewizyjnych.
W satyrycznych wierszach z humorem opisuje słabości
i przywary ludzkie, a także zdarzenia z życia codziennego. Utwory te wydał w zbiorach Igraszki i fraszki (1959), Ostrożnie, świeżo
napisane (1963), Kiermasz fraszek (1970) i Piorunująca mieszanina (1985).
Igor Sikirycki to jednak przede wszystkim autor książek dla
dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych czytelników poeta wydał
m.in. wiele wierszowanych bajek, które zebrane zostały w tomie
Bajki na dobranoc (1970). Dla dzieci starszych opublikował zbio-

rek wierszy i fraszek Najweselsza szkoła (1972) oraz powieści
Siedmiu nieobecnych (1970) i Pietrek z Puszczy Piskiej (1971).
Pisał też wierszowane opowiastki i bajki, np. O komarze i orkiestrze (1961), Cyrk w Szczyrku (1970), Moje bajki (1980) i Bajki
zabawne. Wydał zbiory poezji: Wołanie drzew (1950), Nocny połów (1966), W stronę Kolchidy (1973), a tuż przed śmiercią wydał zbiór poetycki pt. W cieniu mazurskiej sosny (1985). W jego
dorobku przekładowym znalazły się m.in. eposy: gruziński Witeź
w tygrysiej skórze Rustawelego i armeński Dawid z Sasunu.
Za swoją twórczość dla najmłodszych Igor Sikirycki otrzymał
w 1976 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
Danuta Jamiołkowska

Mój koń
Niemało koni jest na świecie
Odważnych, lotnych, urodziwych,
Ale takiego nie znajdziecie
Jak mój Kasztanek złotogrzywy.
Kasztanek gwiazdkę ma na czole,
Sprężyste nogi, piękny ogon.
A kiedy niesie mnie przez pole,
Ludzie napatrzyć się nie mogą.
Ileż odbyliśmy podróży,
Ileśmy lądów przejechali,
A on mi zawsze wiernie służył
W Afryce, w Azji, w Australii.
Gdy w pióropuszu Indianina
Lekko uniosę się w strzemionach,
Kasztanek, pędząc jak lawina,
Każdą przeszkodę w lot pokona.
A kiedy rankiem w drogę rwie się,
Napięty ogon lśni jak struna.
Gdzie tylko zechcę, wnet mnie niesie
Poczciwy koń mój na biegunach.
Igor Sikirycki

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie w Olsztynie za gotówkę. Może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Mieszkanie gminne na umowę najmu na Nagórkach o pow. 85 m², III piętro – zamienię na dwa mieszkania jednopokojowe (ok. 20 m²)
oraz dwupokojowe (ok. 35 m²), do II piętra na umowy najmu. Tel. 660 588 870.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie w bloku przy ul. Wilczyńskiego (mieszkanie z potencjałem dwupoziomowe o pow.
118 m²). Tel. 600 015 252.
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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