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LVI Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
W dniu 7 czerwca 2019 r. o godzinie 17. 00 rozpoczęło się LVI Walne Zgromadzenie Członków (WZCz). Otwarcia obrad dokonała dotychczasowa przewodnicząca Rady Nadzorczej Bogumiła Gadziała, która przedstawiła
Regulamin obrad, przeprowadziła głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez Zarząd (2 poprawki), a następnie nad przyjęciem poprawionego Regulaminu.

Kolejnym ważnym punktem porządku obrad były
wybory przewodniczącego WZCz, którym została Maria Szwejkowska oraz pozostałych członków Prezydium
WZCz, w skład którego weszli: Barbara Grabowska (zastępca przewodniczącego), Jadwiga Gazda (sekretarz)
i Małgorzata Sztąberska (asesor).
Po przyjęciu porządku obrad (grupa członków 7 poprawek i 1 poprawka Zarządu) przewodnicząca WZCz

w towarzystwie dotychczasowej przewodniczącej Rady
Nadzorczej wręczyły sześciu osobom odznaczenia „Chorąży Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” (Danuta Wójcik-Kozłowska, Jadwiga Deszkiewicz, Stanisław Szydlik, Joanna Sulewska, Anna Dobosz, Marek Zembrzuski).
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LVI Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

W celu usprawnienia obrad zarządzono wybór czterech komisji:
1. Mandatowo-skrutacyjnej w składzie: Bożena Pomorska
(przewodnicząca), Katarzyna Tabak (sekretarz), Joanna Sulewska (asesor), Jerzy Hajduk (członek), Piotr Uściński (członek).

3. Statutowa w składzie: Kamila Cieślińska (przewodnicząca), Agnieszka Gieczewska (sekretarz), Dorota Kordala (asesor), Halina Wysocka-Borejszo (członek), Marek Zembrzuski
(członek).

2. Wyborcza w składzie: Jarosław Prawdzik (przewodniczący),
Henryka Domasiewicz (sekretarz), Maciej Wierzbowicz (asesor).

4. Wnioskowa w składzie: Tomasz Radliński (przewodniczący), Kazimierz Oleksiak (sekretarz), Roman Szostek (asesor).

Merytoryczna część zebrania rozpoczęła się od sprawozdania
Rady Nadzorczej i Zarządu, które po dyskusji zostały przyjęte.
Przy rozpatrywaniu podziału nadwyżki bilansowej, wynikającej
z rachunku zysków i strat za rok 2018, w wysokości 3. 310. 076,40 zł
przyjęto propozycję Zarządu. Mianowicie 29. 544,38 zł przeznaczono na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami powstałej na
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, natomiast kwotę
3. 280. 532,02 zł skierowano na częściowe pokrycie wydatków obciążających członków w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
W kolejnym punkcie obrad dotychczasowa przewodnicząca
Rady Nadzorczej zapoznała zebranych z istotnymi fragmentami
listu polustracyjnego, będącego podsumowaniem lustracji pełnej
działalności Spółdzielni za lata 2015 – 2017. Warto w tym miejscu zacytować ostatnie zdanie listu polustracyjnego oddające treść tego
dwunastostronicowego dokumentu:
W reasumpcji niniejszej oceny Związek stwierdza, że działalność Spółdzielni w lustrowanym okresie była prowadzona prawidłowo i poza koniecznością dokonaniem analizy sytuacji finansowej
w gospodarce zasobami mieszkaniowymi pod kątem zapewnienia
pokrycia kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych opłatami
wnoszonymi przez użytkowników lokali Związek nie formułuje innych wniosków polustracyjnych do przedłożenia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.
Pomimo więc, że ocena Związku Rewizyjnego jest dobra, to
zawarty w niej wniosek nie wróży niczego dobrego, gdyż zmuszeni
będziemy do wyrównania niedoborów w opłatach eksploatacyjnych,
co dla mieszkańców zawsze oznacza jakąś podwyżkę.

Następny punkt porządku obrad, tj. wybory członków Rady
Nadzorczej zawsze oznacza spore emocje. Wprawdzie dotychczasowa Rada miała za sobą dopiero jedną kadencję (3 lata), ale
wybór na drugą kadencję możliwy jest dopiero po ponownym poddaniu się procedurze wyborczej. W rezultacie z dwunastoosobowego składu Rady odeszły dwie osoby reprezentujące osiedle Nagórki, natomiast pozostałe wybrane zostały na drugą kadencję. I tak
obecny skład osobowy Rady Nadzorczej prezentuje się następująco: w grupie mandatów z Jarot – Piotr Andrzejczuk, Teresa Biała,
Aniela Ostrowska, Jerzy Rządkiewicz, Marzena Skryniuk; w grupie
mandatów z Nagórek – Kazimierz Kapla, Ewa Lewczuk, Andrzej
Szmitkowski, Małgorzata Sztąberska; oraz w grupie mandatów
z Pieczewa – Bogumiła Gadziała, Mirosław Mazur, Jarosław Prawdzik. Po wyborze składu Rady Nadzorczej jej członkowie wybrali
Teresę Białą na przewodniczącą, Jerzego Rządkiewicza na wiceprzewodniczącego oraz Mirosława Mazura na sekretarza. Obsada
poszczególnych komisji nastąpi do końca czerwca br.
W trakcie liczenia głosów oddanych w wyborach do Rady Nadzorczej zebrani przystąpili do omawiania zmian w Statucie. Wpłynęły
dwa projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni. Jeden
projekt grupy członków (31 zmian), drugi projekt Zarządu (8 zmian).
Do tych projektów uchwał przedłożono łącznie osiem poprawek. Trzy
zmiany do projektu uchwały zmieniającej Statut złożył Zarząd Spółdzielni, a pięć poprawek wniósł jej członek. Omówienie ich i przegłosowanie zajęło łącznie trzy godziny.
Ważniejsze zmiany w Statucie zostaną przedstawione na łamach „Jarot” po ich zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy, co prawdopodobnie nastąpi w sierpniu lub we wrześniu br.
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Po uchwaleniu zmian w Statucie członkowie Spółdzielni rozpoczęli zgłaszanie kandydatur na członków Rad Osiedli. Konkurencja była niewielka, gdyż do każdej z rad zgłoszono zaledwie
po dwie kandydatury ponad przewidzianą liczbę miejsc. Ostateczny skład Rad Osiedli wybranych na kadencję 2019 – 2022
przedstawia się następująco:
Rada Osiedla „Nagórki”: Elżbieta Bałdyga, Mariusz Bieniek, Andrzej Górski, Jarosław Kulbicki, Janusz Marchlewicz,
Maria Obolewicz, Kazimierz Oleksiak, Grażyna Poczta, Kazimierz Stępień, Hanna Szostek, Roman Szostek, Jan Tenus, Joanna Trzeciakiewicz, Janina Tunkiewicz, Halina Wojciechowska-Marcinkiewicz, Danuta Zabielska, Jadwiga Zapadka, Ewelina
Żywicka.
Rada Osiedla „Jaroty”: Władysław Bystry, Maria Chmielewska, Maria Ciołkowska, Leon Drewnowski, Jadwiga Gazda,
Antoni Gierszewski, Dorota Kordala, Jakub Kordala, Ryszard
Kordalski, Barbara Kozińska, Radosław Migdal, Wanda Oczkowska, Alicja Popielarczyk, Czesława Przybyś, Czesław Ragin,
Anna Swacha, Wanda Szwed, Jadwiga Szwonder, Zbigniew Tomaszewicz, Bogdan Zdanowicz.
Rada Osiedla „Pieczewo”: Elżbieta Bondarenko, Ryszard
Cichowicz, Henryka Domasiewicz, Małgorzata Gieczewska, Barbara Grabowska, Teresa Kojło-Wąsowska, Henryk Łuziński, Halina Mikulska, Magdalena Rymaszewska, Tomasz Swędrowski,
Jan Wierzbowicz, Maciej Wierzbowicz, Sebastian Witczak, Halina
Wysocka-Borejszo, Tomasz Wysocki-Borejszo, Tadeusz Zieliński.
Po zapoznaniu się z ośmioma poprawkami zgłoszonymi
przez grupę członków Spółdzielni do różnych uchwał podejmowanych na tym zebraniu i po ich odrzuceniu, w następnym
punkcie porządku obrad udzielono absolutorium poszczególnym
członkom Zarządu.
W kolejnym punkcie nadane zostały tytuły „Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” następującym osobom:
Teresie Białej, Władysławowi Bystremu, Marii Chmielewskiej,
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Henryce Domasiewicz, Bogumile Gadziale, Katarzynie Gościckiej, Andrzejowi Górskiemu, Ewie Janczewskiej, Henrykowi Łuzińskiemu, Dorocie Kordali, Jakubowi Krodali, Annie Niszczak,
Marii Obolewicz, Janinie Tunkiewicz, Danucie Zabielskiej, Ewelinie Żywickiej, a w kolejnym punkcie przyznano tytuły „Honorowy
Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” następującym osobom: Adamowi Biernaciukowi, Kazimierzowi Dachowskiemu, Januszowi Kojrysowi, Iwonie Król, Konradowi Nowakowi, Jerzemu
Roman, Annie Struk, Izabeli Złotkowskiej, Ewie Zubie, Adamowi
Karzel, Zbigniewowi Karpińskiemu i Wacławowi Brudek.
Ponieważ do komisji wnioskowej w trakcie obrad nie zgłoszono żadnych wniosków, o godzinie 3. 30 8 czerwca 2019 r.
przewodnicząca WZCz ogłosiła jego zakończenie.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

„Podróż taneczna” z okazji Dnia Dziecka

Do Klubu „Akant” 30 maja br. z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzieci, które wzięły udział w „podróży tanecznej”. W rytmie zumby
utworzyliśmy roztańczony pociąg, wspólnie z „Minionkiem” bawiliśmy się w wielu układach tanecznych. Dodatkową atrakcją było malowanie
buziek. Wspólna podróż tanecznym krokiem dostarczyła dzieciakom wiele radości i powodów do uśmiechu.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” z działalności za 2018 r.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” rozpoczęła się 10. 06. 2016 r. z chwilą wyboru na LIII Walnym
Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza została wybrana na trzyletnią kadencję
2016 – 2019 spośród członków Spółdzielni według podziału mandatów określonych w Statucie: osiedle Jaroty – 5 mandatów, osiedle
Nagórki – 4 mandaty, osiedle Pieczewo – 3 mandaty.
Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Prezydium Rady Nadzorczej: Bogumiła Gadziała – przewodnicząca, Jerzy Rządkiewicz – wiceprzewodniczący, Mirosław
Mazur – sekretarz, Teresa Biała – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Andrzej Szmitkowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Jarosław Prawdzik – przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji, Aniela Ostrowska – przewodnicząca Komisji
Interwencyjno-Regulaminowej.
Członkowie Rady Nadzorczej: Piotr Andrzejczuk, Marzena
Skryniuk, Barbara Dmochowska-Dyżlą, Małgorzata Sztąberska i Zofia Wysokińska.
W roku sprawozdawczym 2018 Rada Nadzorcza i jej komisje
odbyły następującą liczbę plenarnych posiedzeń:
L.p

Wyszczególnienie

2018

1.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

12

2.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

11

3.

Posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej

4.

Posiedzenia Komisji Interwencyjno- Regulaminowej

5.

Posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji
Razem

9
12
2
46

W posiedzeniach Rady Nadzorczej 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 – przewodnicząca 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 były po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się członków z materiałami oraz po zaopiniowaniu
przez komisje problemowe. Pozwalało to na dokładne rozpatrzenie
spraw, umożliwiało 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.
W roku sprawozdawczym 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła
41 uchwał, w tym między innymi dotyczących:
1. Uchwalenia planu gospodarczo-finansowego na 2018 r.
2. Uchwalenia planu remontów na 2018 rok.
3. Z
 atwierdzenia sprawozdania z realizacji planu remontów
na 2017 r. wraz z rozliczeniem wydatków z funduszu remontowego w 2017 r.

4. Uchwalenia założeń do planu gospodarczo-finansowego
na 2019 r.
5. Z
 atwierdzenia programu działalności kulturalno-oświatowej
w Osiedlowym Domu Kultury na 2018 r.
6. Zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni.
7. Rozliczenia inwestycji przy ul. Flisa 2 i 4.
8. Nabycia działki położonej przy ul. Flisa 2, 4.
9. U
 chwalenia zmian w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za
używanie lokali.
10. Organizacji Spółdzielni.
11.  Zarządu Spółdzielni.
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła informację o wynikach finansowych działalności gospodarczej
Spółdzielni za 2018 r., informację o przeprowadzonych przetargach
w Spółdzielni za 2018 r.
W październiku 2018 r. w Spółdzielni rozpoczęła się lustracja
pełna działalności Spółdzielni za lata 2015 – 2017. Lustracją objęto
całokształt działalności Spółdzielni w tym okresie, w szczególności następujące zagadnienia: organizacja Spółdzielni, stan prawny
gruntów będących we władaniu Spółdzielni, 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 oraz zagadnienia wskazane w pismach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zostanie przedstawiony na dzisiejszym LVI Walnym
Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. Załączone roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31. 12. 2018 r. Sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, jest zgodne z przepisami
ustawy o rachunkowości i obowiązującymi Spółdzielnię przepisami
prawa i Statutem Spółdzielni.
Przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni zostało przyjęte i ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie.
W 2018 r. Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik na działalności gospodarczej w wysokości: 3. 310. 076,40 zł.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do
LVI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty” za 2018 rok,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
3) udzielenie absolutorium za okres 1. 01.–31. 12. 2018 r. Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezes
ds. ekonomicznych mgr Jolancie Piechockiej.
Sekretarz Rady Nadzorczej – Mirosław Mazur
Przewodnicząca Rady Nadzorczej – mgr Bogumiła Gadziała

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 72,5 m², przy ul. Wiecherta (Jaroty), IV piętro, duży balkon. Mieszkanie do remontu. Tel. 793 991 955.
Kupię mieszkanie od 40 do 70 m², I-III piętro, może być do remontu. Tel. 518 827 571.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka z oknem, ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze o pow. ok. 38 m². Tel. 89 616 65 08.
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.
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

JAROTY ∙
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Festyn rodzinny na Nagórkach
Piękna, słoneczna pogoda, muzyka na żywo, zjeżdżalnie dla dzieci, przegląd muzyczny dla najmłodszych, konkursy zręcznościowe, wata cukrowa, pokazy ratownictwa medycznego, koncert zespołu ,,Eratox” - to tylko część atrakcji, jakie czekały na
mieszkańców osiedla Nagórki 25 maja 2019 roku podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez spółdzielczą Radę Osiedla
,,Nagórki” i Klub Kultury ,,Na Górce”, połączonego z obchodami jubileuszu 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty” oraz
Dniem Matki i Dniem Dziecka.

Festyn rozpoczął się od przywitania wszystkich przybyłych,
w tym szczególnie zaproszonych gości, wśród których byli: Jolanta Piechocka – wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Bogumiła Gadziała – przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Jaroty”,
Jarosław Prawdzik – przewodniczący Komisji Kultury Rady Nadzorczej, Teresa Biała – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN, Halina
Mikulska – przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”, Jerzy Krasowski – przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”, Roman Szostek –
przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”, Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury.
Po części oficjalnej rozpoczęło się wielkie świętowanie.
Na scenie swój program zaprezentował osiedlowy Klub Kultury „Na
Górce”, kierowany przez Krystynę Licznerską: pokazy tańców towarzyskich i nowoczesnych, pokaz tańca w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 32, występ iluzjonisty.
Przeprowadzono konkurs wiedzy o Miejskim Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej i Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty”. Należy
wspomnieć, że wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez MPEC i Radę Osiedla „Nagórki”.
Przez cały czas trwania festynu do dyspozycji uczestników były
pojazdy ochotniczej Straży Pożarnej z Gutkowa, Straży Miejskiej,
Policji oraz Ratownictwa Medycznego – partnerzy, którzy kolejny
raz uświetnili swoją obecnością festyn organizowany na naszym
osiedlu. Zainteresowani mogli zapoznać się z podstawami pierwszej
pomocy medycznej. Oczywiście nie mogło zabraknąć atrakcji dla
najmłodszych. Od samego początku festynu, zorganizowanego na
placu przy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty”, na milusińskich czekały słodycze, wata cukrowa, dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Uzupełnieniem atrakcji były pokazy rękodzieła, malowanie buziek, konkursy zręcznościowe i zabawy dla dzieci, robienie baniek, mierzenie
ciśnienia, poziomu cukru i tkanki tłuszczowej. Tak jak na każdym

dobrze zorganizowanym festynie nie mogło zabraknąć smacznego
poczęstunku: kiełbasek z grilla i pajd chleba ze smalcem i ogórkiem.
Na zakończenie festynu wystąpił znany zespół disco polo
,,Eratox”.
Społeczna praca organizatorów z ramienia Rady Osiedla „Nagórki” i Klubu Kultury „Na Górce”, wsparta hojną ręką sponsorów,
przyczyniła się do organizacji wielkiego wydarzenia, które odbyło się
25 maja br. na osiedlu Nagórki.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów festynu,
którymi byli: MPEC, PSS SPOŁEM, FACE-CLUB oraz składamy podziękowanie naszym partnerom: Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gutkowie. Ratownictwu Medycznemu - Falck Medycyna i Vida –
Medica dziękujemy za pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Hanna Szostek
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Trzydziestolecie „Trzydziestki”
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia.
Powstała dla uczczenia pamięci warmińskiej poetki, pisarki i nauczycielki, olsztynianki XX wieku – Marii Zientary-Malewskiej.
Szkołę zbudowano i wyposażono dzięki ofiarności społeczeństwa zamieszkującego województwo warmińsko-mazurskie.
Znajdują się w niej pamiątki związane z życiem i twórczością Patronki przekazane przez bratanicę poetki Marię Surynowicz.

27 maja br. w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbył się upamiętniający
tę ważną dla naszej placówki rocznicę Koncert Jubileuszowy
pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Prezydenta Olsztyna
Piotra Grzymowicza. W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości – przedstawiciele władz województwa, miasta, dyrektorzy olsztyńskich szkół oraz nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie klas I – VIII.

Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Bożena Kowalska, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Tomasz Branicki, Maria Surynowicz - bratanica
Patronki szkoły Marii Zientary-Malewskiej, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Ewa Jurkiewicz, dyrektor szkoły
Anna Staryk przybili gwoździe do sztandaru oraz wpisali się
do Księgi Pamiątkowej.
Po przemówieniach i życzeniach zaproszonych gości głos
zabrała dyrektor „Trzydziestki” Anna Staryk, która w swoim

Uroczystość rozpoczęła się koncertem muzyków Filharmonii Olsztyńskiej: Agnieszki i Pawła Panasiuk. W mistrzowskim wykonaniu usłyszeliśmy znane utwory wybitnych muzyków, takich jak Wolfgang Amadeusz Mozart.
Po koncercie nastąpiła prezentacja odnowionego
sztandaru Szkoły.
Dla upamiętnienia tej uroczystości Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin,
zastępca Prezydenta Olsztyna Ewa Monika Kaliszuk, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki,
Grażyna Makowska za nieobecną prezes Fundacji dla Rodaka
Joannę Wilk-Yaridiz, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Barbara Gawlicka, prezes Oddziału Związku Sybiraków
w Olsztynie Zygmunt Skotnicki, przewodnicząca Regionalnej

wystąpieniu pokreśliła rangę jubileuszu, podziękowała
wszystkim pracownikom za wkład pracy włożony w rozwój naszej szkoły.
W końcu przyszła kolej na ciekawą część artystyczną, przygotowaną przez uczniów i absolwentów szkoły.
Najmłodsi uczniowie z kl. I i II wykonali taniec z chustą,
na skrzypcach brawurowo zagrała Hania Panasiuk z kl. V.
Bardzo nastrojowe utwory przedstawili absolwenci szkoły: Mateusz Chwostek oraz Julia Staryk z zespołem. Po
koncercie wszyscy udali się na jubileuszowy słodki poczęstunek, który stał się okazją do miłych spotkań po latach
i wspomnień.
Jolanta Majewska
Fot: Grzegorz Salmonowicz
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Nasz Olsztyn
Wszak „nasz Olsztyn” to stolica i centrum administracyjno-gospodarcze
województwa, leży w północno-wschodniej części Polski, na Pojezierzu
Warmińsko-Mazurskim, jest starym, pięknym miastem, perłą turystyki posiadającym wiele zabytków sztuki gotyckiej z XIV, XVI i XVIII w., skarbów
kultury, śladów historii i polskości tych ziem, o których nie można zapominać
i trzeba je chronić. Nasz Olsztyn, nasze miasto, a jak wygląda sprawa jakości
środowiska w świetle realizowanego aktualnie (aż do roku 2020) programu
ochrony środowiska dla Olsztyna? I tak:
Ochrona klimatu i jakości powietrza – jakość powietrza w Olsztynie
bywa różna i zróżnicowana w poszczególnych osiedlach, a zależy głównie
od wielkości emisji ze źródeł stacjonarnych oraz mobilnych, wynika również
z napływów mas powietrza z terenów sąsiednich, jak i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.
Główną przyczyną występowania przekroczeń dopuszczalnych norm
bywa wzmożona emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych, spowodowana niekorzystnymi warunkami klimatycznymi w okresie zimowym oraz
spalaniem słabej jakości materiału grzewczego, a jak wiadomo wytwarzanie
ciepła w mieście oparte jest głównie na spalaniu węgla.
Dla poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu koniecznym jest:
zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wzrost wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii, jak i doskonalenie systemu planowania, monitoringu i edukacji w tym zakresie.
Zagrożenia hałasem – decydujący wpływ na akustykę miasta ma rozwój infrastruktury transportowej oraz liczba źródeł hałasu, tu przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu zanotowano jedynie wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych, nie zidentyfikowano obszarów z przekroczeniami
dopuszczalnych poziomów hałasu dla ludności w osiedlach, a dla ochrony
przed hałasem program zakłada wzmożony monitoring i edukację w tym
zakresie.
Pola elektromagnetyczne – źródłami pól elektrycznych i magnetycznych małej częstotliwości są linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe, w tym intensywnie rozwijające się sieci urządzeń emitujących promieniowania z telefonii komórkowej.
Aktualnie poza ogrodzonymi i niedostępnymi dla ludności obszarami
stacji i urządzeń elektroenergetycznych nie stwierdzono występowania
pól elektrycznych i magnetycznych o wartościach powyżej dopuszczalnych, określonych w przepisach ochrony środowiska. Dla ochrony ludności
i zwierząt w tym zakresie zadania obejmują ścisłe przestrzeganie ograniczeń w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenia
monitoringu.
Gospodarowanie wodami – Olsztyn posiada duże zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, w tym stan ilościowy i chemiczny wód
podziemnych jest dobry. Jakość wód powierzchniowych jest niestety zróżnicowana, z jeziorami i odcinkami rzek w złym stanie ekologicznym, gdzie
zasadniczym czynnikiem jest mnogość substancji docierających do wód ze
ścieków oraz z terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo.
Dla ochrony zasobów wód i poprawy ich stanu program wyznacza zadania w zakresie: poprawy stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych, utrzymania dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, stosowania instrumentów ekonomicznych w racjonalnym użytkowaniu
zasobów wodnych i zwiększanie retencji wód w zlewniach.

DYŻURY

Gospodarka wodno-ściekowa – miasto posiada dobrze rozwiniętą
sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz sprawnie działającą oczyszczalnię
ścieków, odbierającą ścieki bytowe i przemysłowe.
Niektóre odcinki sieci i urządzenia towarzyszące wymagają jednak rozbudowy i modernizacji, aby sprostać wymaganiom dotyczącym jakości wody
dostarczanej do spożycia i warunkom, jakie powinny spełniać ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi. Zadania w tym zakresie określone w programie to: utrzymanie dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia, oszczędne gospodarowanie wodą, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych,
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i monitoring.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – ponad 90% mieszkańców gromadzi odpady komunalne w sposób selektywny
odbierane przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. i przekazywane do przetwarzania i segregowania, zaś odpady problemowe i niebezpieczne mieszkańcy
przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Dla doskonalenia gospodarki odpadami program zakłada: intensyfikowanie selektywnej zbiórki odpadów, odzysk surowców i ich recykling, zbiórkę i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz patologiom w zakresie zagospodarowania
odpadów.
Program Ochrony Środowiska dla Olsztyna do roku 2020 uwzględnia
i służy realizacji celów ochrony środowiska przedstawionych w krajowych
i regionalnych dokumentach o charakterze strategicznym. Jest także zgodny
z dyrektywami Unii Europejskiej, transponowanymi do polskich ustaw: prawa
ochrony środowiska, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody i in.
A jak w tym zakresie widzimy nasze osobiste działania tu i teraz,
w osiedlu, na działkach czy na łonie przyrody tak pięknie otaczającej nasze miasto? Patrząc obiektywnie na codzienny obraz naszych osiedli, na
śmiecenie, tolerowanie nagannego zachowywania się dzieci i młodzieży,
a zwłaszcza na bierne postawy wobec brudasów, chuliganów, a także dorosłych łamiących wszelkie zasady współżycia i współistnienia, a nawet prawa,
na dewastacje naszego wspólnego mikroświata: bloku z jego otoczeniem,
osiedla i miasta, nasuwa się wniosek, że chyba jeszcze daleko nam do tej
krytykowanej cywilizacji zachodniej i tak obecnie głośno podkreślanej walki
o ochronę środowiska.
Program ochrony środowiska dla Olsztyna, o którym wspomniałem powyżej, to szczytne zadania władz miasta, ale miasto to przecież MY, nie chcę
nikogo urazić, mamy swoją historię, osiągnięcia i określony poziom cywilizacji, ale tak bez emocji rozejrzyjmy się wokół, czy wszystko, co od nas
zależy traktujemy poważnie? Czy wszystko, co złe, co jeszcze nie do końca
doskonałe, czy choćby do przyjęcia to wina innych, a nie po części nasza?
Znajdźmy swoje miejsce w ww. programie, a i bez programu w lokalnym „mikroświecie”, tu w naszych osiedlach i wszędzie, gdzie bytujemy, wypoczywamy – po prostu żyjemy! Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
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: 15 lipca 2019 roku – pełni Mirosław Mazur

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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Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego
W dniu 8 czerwca 2019 r. po raz dziesiąty Rady Osiedla „Jaroty” (samorządowa i spółdzielcza) zorganizowały Święto
Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, tym razem połączone z obchodami Jubileuszu 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty’’ w Olsztynie.
Uroczystości poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów przez delegację mieszkańców osiedla Jaroty na grobie biskupa Tomasza Wilczyńskiego w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, wspólnie z proboszczem Parafii pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej, księdzem
kanonikiem Romualdem Zapadką.

W godzinach porannych na terenie boisk Szkoły Podstawowej
Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie, przy pięknej, słonecznej
pogodzie, rozpoczęto świętowanie dwóch jakże ważnych jubileuszy:
10. edycji Święta Ulicy i 40-lecia SM „Jaroty’’.
W otwarciu imprezy udział wzięli: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz (Honorowy Patronat), wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch, poseł na Sejm RP Anna Wasilewska, prezes Zarządu
SM „Jaroty” Roman Przedwojski, proboszcz Parafii pw. Bł. Franciszki
Siedliskiej ks. kanonik Romuald Zapadka, Halina Mikulska (przewodnicząca RO „Pieczewo”), Roman Szostek (przewodniczący RO „Nagórki”), członkowie Rady Nadzorczej SM „Jaroty”: Bogumiła Gadziała
i Teresa Biała, a także radni Rady Miasta Olsztyna i przedstawiciele
Straży Miejskiej.
Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który serdecznie podziękował za zaproszenie, życzył uczestnikom udanej imprezy i podkreślił, że tego rodzaju wydarzenia pełnią
ważną rolę w integrowaniu społeczności lokalnej. Następnie prezes
SM „Jaroty’’ Roman Przedwojski złożył gratulacje i podziękowanie
z okazji dwóch jubileuszy, a także podkreślił znaczenie dobrej współpracy obu Rad Osiedla „Jaroty” (samorządowej i spółdzielczej), które
zapewniają „dobrą rozrywkę’’.
W bogatym programie artystycznym wystąpili: osiedlowy Klub
Kultury „Akant’’, Klub „Na Górce’’, Fitness Club Palestra, Aikido, Romska Grupa Śpiewająco-Taneczna „Gaja’’, Zespół Disco Polo Wenus,
a także Adam Gałka - polski „Elvis Presley’’.

Organizatorzy przygotowali Konkurs Wiedzy „Znam ulicę biskupa Tomasza Wilczyńskiego oraz jej Patrona’’. Spośród wszystkich
uczestników konkursu (ponad 20 osób) na szczególne wyróżnienie
zasługuje uczeń SP Nr 30 Nataniel Sypko, który wykazał się znakomitą wiedzą z zakresu tematyki konkursu. Ponadto wyróżniły się również: Julia Olender i Wiktoria Wacura (SP Nr 30) oraz Amelia Cybulska

(SP Nr 34). Laureaci otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy,
a także słodycze, a wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz upominki.
Z okazji 40-lecia SM ‚’Jaroty’’ przeprowadzono Konkurs Wiedzy o SM ‚’Jaroty’’ i o osiedlu Jaroty. Uczestnicy konkursu wykazali
się bardzo dużą wiedzą z zakresu zadawanych pytań. Organizatorzy
przygotowali także liczne stoiska z zabawkami, watą cukrową, zdrową
żywnością, kosmetykami, a także malowaniem buziek. Wszystkie stoiska przyciągnęły wielu mieszkańców Olsztyna. Zainteresowanym Liga
Obrony Kraju na stoisku prezentowała nowoczesną broń, a Straż Graniczna, Policja i Straż Miejska - sprzęt, którym dysponują. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek, jakim były: pyszna grochówka,
kanapki, słodycze i woda.
Współorganizatorem imprezy był OSiR Olsztyn oraz partnerzy:
SP Nr 30, SP Nr 34 i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
Patronat Medialny: Olsztyn24
Sponsorzy: Figlolandia, Stadnina Koni Kojrys, SM „Jaroty’’, Palestra, Esa-do, Capri, Fitnesska, Pracownia Jubilerska W. Jędrzejczyk,
Galeria Wellness, Avon.
Wszystkim przybyłym na uroczystości jubileuszowe organizatorzy serdecznie dziękują i zapraszają za rok.
Barbara Kozińska
Fot. Zbigniew Tomaszewicz

