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NAGÓRKI

Jesień jak każda inna pora roku, posiada swoje uroki. Drzewa przybrały przeróżne kolory żółci i czerwieni, a każdy promyk
słońca jest zaproszeniem do spacerów. Chłodne wieczory i poranki jednoznacznie wskazały konieczność uruchomienia centralnego ogrzewania. Dla administracji to czas wzmożonej pracy konserwatorów, polegającej na uzupełnieniach wody w instalacjach budynkowych, odpowietrzeniach poszczególnych pionów, regulacji instalacji, a niekiedy konieczność wymiany niesprawnych jej elementów. W związku z rozruchem instalacji centralnego ogrzewania odnotowaliśmy 124 zgłoszenia wymagające naszej interwencji.
W trakcie sezonu letniego konserwatorzy prowadzili również
wiele innych prac, w ramach których sukcesywnie odnawiali drzwi
do komór zsypowych w budynkach wysokich, uzupełniali płytki terakotowe na powierzchni podestów schodów wejściowych, naprawiali
urządzenia zabawowe na placach zabaw. Likwidowali bohomazy na
elewacjach budynków oraz dokonywali napraw nawierzchni asfaltowych jezdni będących w administrowaniu Spółdzielni. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych dokonywali napraw powierzchni
ścian w obrębie parterów klatek schodowych, a w styczniu staraniem konserwatorów pomalowana została w całości klatka schodowa budynku Barcza 13. Sukcesywnie prowadzone są prace związane z wyprowadzaniem zaworów centralnego ogrzewania i ciepłej
wody z pomieszczeń piwnicznych na korytarze piwniczne. Prace te
w przyszłości pozwolą na szybką reakcję w przypadku awarii na instalacjach wewnętrznych oraz zniwelowanie jej skutków.

Ważną częścią pracy administracji jest realizacja założeń planu remontów. Zrealizowane zostały prace polegające na malowaniu
klatek w budynku przy ul. Orłowicza 23, naprawieniu fragmentu ściany w budynku Murzynowskiego 6, a także prace związane z wymianą kaset domofonowych w budynkach Orłowicza 7, Wańkowicza 22,
Barcza 9, 17 oraz Murzynowskiego 1, 3, 5. Z początkiem roku uzupełnione zostały urządzenia zabawowe na placach w obrębie budynków Murzynowskiego 3, Barcza 7, 9, 17. Zapewne ze szczególną
radością zostało przyjęte dostawienie urządzeń na placu Murzynowskiego 3. Jeszcze przed ich montażem zapotrzebowanie na
dodatkowe urządzenia zostało zgłoszone przez trójkę dzieci: Oskara, Kubę i Kingę, którzy wykazali się inicjatywą osobiście prosząc
o dostawienie dodatkowych zabawek. Tak się złożyło, że było to
uwzględnione w planie remontów z roku 2018, a jego zrealizowanie
było tylko kwestią czasu. Obecnie trwają też prace związane z wymianą opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budyn-

kach przy ul. Barcza 9, 17, Wańkowicza 8, 12 oraz przed klatkami
budynków Murzynowskiego 13, 15, 17.
Część prac, jakie zakładaliśmy do realizacji w bieżącym roku,
choć jeszcze nie została wykonana, ale powierzona firmom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Posiadamy zawarte umowy na montaż urządzeń zabawowych na placach w obrębie
budynków Wańkowicza 6, Orłowicza 16 – 18, Orłowicza 21 – 31 oraz
na ogrodzenie placów w obrębie budynków przy ul. Barcza 39 – 41,
Wańkowicza 20 – Barcza 10. W trakcie realizacji są prace związane
z odnowieniem konstrukcji stalowych zadaszeń nad wejściami do
klatek w budynkach Orłowicza 3, 5, 9, 13, 15 oraz Murzynowskiego 8.
Wyłonieni zostali też wykonawcy na prace związane z wymianą nawierzchni istniejących chodników lub ułożeniem nowych. Tego typu
prace zaplanowane zostały przy Murzynowskiego 8, Orłowicza 29
oraz wymiennikowni Orłowicza 1A. Zaplanowane zostały także prace
związane z przełożeniem schodów przy Murzynowskiego 8, Barcza 35,
a także wykonanie całkowicie nowych chodników przy ul. Murzynowskiego 2, 8 oraz utwardzenie terenu za budynkiem Wańkowicza 12.
Wszystkie te prace zostaną wykonane jeszcze w bieżącym roku.
Wyłonieni zostali również wykonawcy na remont płyt balkonowych,
które zostały zakwalifikowane do remontu, a także na modernizację
sterowania dźwigu w budynku przy ul. Orłowicza 8.
Okres jesienny to czas, kiedy w mieście znaczniej łatwiej pozyskać pokarm dzikim zwierzętom. Spadające owoce z drzew oraz
pozostawiane odpady jadalne są wręcz dla nich zaproszeniem.
Z początkiem tego roku informowaliśmy Państwa, że dziki dokonały zniszczeń w obrębie ulicy Wańkowicza. Obecnie ślady w postaci
zrytych trawników można zobaczyć praktycznie na całym osiedlu.
Wszystko wskazuje na to, że coraz lepiej czują się w mieście, ponieważ nawet w dzień można było zobaczyć 6 sztuk dzików „spacerujących” przy północnym szczycie Orłowicza 35.
ciąg dalszy na str. 2
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Z przykrością należy zaznaczyć, że nie tylko dziki pozostawiają
ślady zniszczeń na naszym osiedlu. Wśród ludzi też są tacy, którzy nie potrafią szanować mienia będącego wspólną własnością.
W nocy z 22 na 23 maja br. podpalone zostały trzy wiaty śmietnikowe zlokalizowane kolejno: w pobliżu budynku usługowego przy
ul. Barcza 7 oraz budynków mieszkalnych przy ul. Barcza 9 – 17 oraz
Barcza 29. Wiaty śmietnikowe przy Barcza 7 i Barcza 29 zapewne
uda się odtworzyć, natomiast wiata przy Barcza 9 – 17 musi ulec zburzeniu i powtórnemu odtworzeniu, ponieważ trwałemu uszkodzeniu
uległa konstrukcja ścian osłonowych oraz zadaszenia.

Kolejnym aktem wandalizmu, porównywalnym do zniszczeń
wykonanych przez dziki, są bohomazy na szczytach budynków oraz
na wiatach śmietnikowych. W bieżącym roku problem zgłaszaliśmy
na Policję aż 42 razy. Zdecydowana większość malowideł została
wykonana przez jedną osobę, dlatego też wystąpiliśmy do Policji
o zmianę kwalifikacji czynu z wykroczenia na przestępstwo. Liczymy, że osoba ta wkrótce zostanie zatrzymana i ukarana. Zwracamy
się z apelem o czujność do mieszkańców i zgłaszanie na Policję
wszelkich prób malowania na budynkach.
Tomasz Swędrowski
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”

JAROTY

Administracja Osiedla „Jaroty” za pośrednictwem firm zewnętrznych realizuje zadania całoroczne w zakresie utrzymania
czystości i porządku na osiedlu. Wnoszone przez mieszkańców uwagi i niedociągnięcia w tym zakresie są zgłaszane do firm zewnętrznych zajmujących się utrzymaniem czystości i realizowane na bieżąco.
Niestety, otrzymujemy bardzo dużo zgłoszeń o dzikach zapuszczających się na tereny osiedla. Temat dzików wkraczających
na posesje i niszczących trawniki powraca jak bumerang. Stada wędrujących dzików po dzielnicach Olsztyna od dłuższego czasu stanowią duży problem nie tylko dla służb miejskich, ale również i dla
wszystkich administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY”.

Od wakacji nasze osiedle przeżywa prawdzie oblężenie tych
lądowych ssaków z rodziny świniowatych. Stada dzików, liczące od
6 do 12 osobników, sieją spustoszenie wśród osiedlowych trawników
czy nasadzeń. Zwierzęta te w poszukiwaniu pokarmu (pędraków lub
żołędzi) plądrują osiedlowe trawniki, ale co gorsza, straszą mieszkańców naszego osiedla, zwłaszcza dzieci chodzące do szkoły.
Przerażenie mieszkańców budzą zwłaszcza dziki, które podchodzą w pobliże wejść do budynków i pod okna mieszkań. Pracownicy administracji często odbierają w tej sprawie od mieszkańców
po kilka telefonów dziennie. Niestety, zgłaszanie tego problemu do

Straży Miejskiej nie przynosi oczekiwanego rezultatu, gdyż dziki pomimo każdorazowego ich przegonienia przez strażników miejskich
do pobliskiego lasu, wracają ponownie następnego dnia w te same
miejsca. Łapanie dzików i wywożenie ich do innych wyznaczonych
miejsc jest zabronione, gdyż w związku z afrykańskim pomorem
świń obowiązujące w kraju przepisy zakazują odławiania tych zwierząt i przemieszczania ich w inne miejsca. Pozostało więc tylko jedno rozwiązanie, tj. przeganianie ich z terenu mieszkalnego.
Z naszych obserwacji wynika, że dziki przychodzą na tereny
osiedla zachęcone przez samych mieszkańców, którzy rozkładają
resztki pokarmów przy śmietnikach, na trawnikach lub wręcz wyrzucają je wprost z okien swoich mieszkań. Dlatego też, dopóki sami
mieszkańcy nie uświadomią sobie, że tak nie należy robić – problem
nie zniknie. W przypadku zaobserwowania dzików należy niezwłocznie powiadomić Straż Miejską dzwoniąc pod numer alarmowy 986.
W ostatnim okresie na osiedlu wystąpiło kilka awarii wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Awarie wodociągowe
wystąpiły m. in. przy budynku Pieczewskiej 6, Leyka 18, Burskiego 12, natomiast awaria sieci kanalizacji sanitarnej przy budynkach
Burskiego 32, Herdera 14 i Herdera 16. Przy budynku Wiecherta 9
miała miejsce awaria sieci kanalizacji deszczowej. Wszystkie awarie
zostały usunięte w trybie pilnym przez odpowiednie służby.
W związku z dużym ochłodzeniem po uruchomieniu centralnego ogrzewania konserwatorzy administracji na bieżąco usuwają
usterki poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników oraz likwidują
niesprawności zaworów grzejnikowych i ustawiają przepływy.
Pomimo coraz gorszej pogody na osiedlu Jaroty trwają roboty związane z ociepleniem budynków przy ul. Jaroszyka 24, Jarockiej 49, 51.
Zadania związane z malowaniem elewacji budynków przy
ul. Boenigka 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 32, 34A, 34B, 28, 30, 36, 38, 44
oraz Leyka 9, 11 są w większości na ukończeniu. Zakończone już
zostały roboty związane z wymianą kaset domofonowych.
Malowanie konstrukcji zadaszeń wejściowych do budynków
przy ul. Boenigka 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24A, 24B, 26, 42, Wiecherta 11 i Herdera 6 na części budynków jest zakończone.
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Trwają prace związane z wymianą opraw oświetleniowych na
klatkach schodowych budynków oraz roboty polegające na remoncie płyt balkonowych i loggii, które nie zostały wykonane w roku ubiegłym z powodu braku wykonawców. W trakcie realizacji są również
roboty polegające na remoncie i układaniu nowych chodników, na-

prawie parkingów oraz dróg. Wykonywane są przeglądy mieszkań,
a wkrótce rozpoczną się prace związane z ogrodzeniami i wymianą
urządzeń zabawowych na placach zabaw.
Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko
Kierownik Administracji Osiedla „Jaroty”

PIECZEWO

Na bieżąco Administracja Osiedla „Pieczewo” realizuje zadania związane z konserwacją, naprawami oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla.
Koniec lata oraz początek jesieni to okres związany ze wzmożonym przygotowywaniem do okresu grzewczego, w trakcie którego
finalizowane są prace konserwacyjno-naprawcze instalacji i rozdzielaczy centralnego ogrzewania. Wymieniane są elementy zużyte
technicznie lub niegwarantujące pełnej sprawności osprzętu, a także dokonywane są przez konserwatorów prewencyjne przeglądy,
mające na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa potencjalnych awarii. Wykonanie powyższego zakresu prac z odpowiednim
wyprzedzeniem spowodowało, iż nawet nagłe załamanie pogody,
stanowiące podstawę do rozpoczęcia rozruchu centralnego ogrzewania od 19 września br., odbyło się płynnie, bez poważniejszych
komplikacji. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uniknąć konieczności dodatkowego indywidualnego odpowietrzania grzejników w poszczególnych lokalach mieszkalnych według potrzeb mieszkańców,
które realizowane jest bez zbędnej zwłoki na podstawie przyjmowanych zgłoszeń, po uprzednim umówieniu dogodnego terminu
z użytkownikami mieszkań. Przypominamy również, iż warunkiem
poprawnego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania jest
dokonanie przez użytkowników lokali mieszkalnych okresowego rozkręcenia zaworów termostatycznych w pozycji pełnego otwarcia, celem doprowadzenia do właściwego przepływu i „ułożenia” się zładu
(tj. czynnika grzewczego) oraz odpowiedniego odpowietrzenia całości instalacji centralnego ogrzewania.
Podkreślamy, że za sprawność prawidłowego działania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, w zakresie
określonym w obowiązujących regulaminach, odpowiada Spółdzielnia, dlatego też wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości grzejników należy kierować do administracji, której obowiązkiem jest usprawnienie działania grzejników.
Podejmowane są również niezbędne działania w odniesieniu do
zgłoszeń obejmujących dewastację mienia Spółdzielni. Najczęstsze
zgłoszenia dotyczą bohomazów na elewacjach budynków i osłonach
śmietnikowych oraz zniszczeń ogrodzeń i wyposażenia placów zabaw.
Z przykrością musimy wspomnieć o nasilającym się zjawisku dewastacji mienia Spółdzielni przez wandali – pseudografficiarzy, którzy
dokonują oszpeceń wielu elewacji budynków. Ostatnio „pomalowano”
elewacje budynków użytkowych Świtycz-Widackiej 1A, Żurawskiego 4A, a także budynków mieszkalnych Wachowskiego 1, Jeziołowicza 7. Powyższe zdarzenia niezwłocznie zostały zgłoszone na Policję,
która podjęła czynności zgodnie z przepisami. Niestety, coraz częściej regułą staje się fakt otrzymywania przez Spółdzielnię informacji
o umorzeniu tego typu spraw ze względu na niewykrycie sprawców

zdarzeń. Mając na uwadze powyższe oraz dbałość o stan estetyczny
naszego osiedla apelujemy do wszystkich osób, które mogą pomóc
w ustaleniu potencjalnych sprawców lub innych okoliczności zdarzeń
o kontakt z Komendą Miejską Policji lub pod telefonem alarmowym
997. Każda, nawet z pozoru niewielka, wskazówka może przyczynić
się do pomocy w wykryciu sprawców lub wyjaśnieniu okoliczności tych
zuchwałych aktów wandalizmu.
Zgodnie z założeniami planu remontów na rok 2019 na osiedlu realizowane są – przez firmy zewnętrzne wyłonione w toku
postępowań przetargowych rozstrzygniętych w 2018 i 2019 r.
– różnego rodzaju prace remontowo-budowlane. Na podstawie

harmonogramu podpisanej z wykonawcą umowy dokonano przełożenia chodników na nowe z kostki typu polbruk w obrębie placu
zabaw przy budynkach Gębika 9, 11, 13; realizowane są wymiany chodników – dojść do budynków Gębika 7, Turkowskiego 1, 5.
Do końca listopada br. zostaną wymienione brakujące odcinki chodników wokół placu zabaw Gębika 24, 26, 28, Sikiryckiego 2, 4 oraz
dojścia do budynków Wachowskiego 3, 5 i Sikiryckiego 5 – łącznie z chodnikiem od szczytu północno-wschodniego. Na pozostałe do wykonania w roku bieżącym ogrodzenia placów zabaw przy
ul. Żurawskiego 1, 3, 5, 7 oraz Wachowskiego 10, 12, Turkowskiego
3 z uzupełnieniem urządzeń zabawowych Spółdzielnia podpisała już
z wykonawcami umowy, które powinny zostać zrealizowane w październiku i listopadzie br.
dokończenie na str. 4
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Zbliżają się do końca roboty budowlane związane z malowaniem klatek schodowych w budynku Gębika 11. Niestety, obecna
trudna sytuacja na rynku usług budowlanych, związana m.in. z brakiem odpowiedniej liczby osób wykwalifikowanych i jednocześnie
zainteresowanych podjęciem pracy przy robotach remontowo-budowlanych, przełożyła się również na trudności realizacyjne firmy wykonującej prace w budynku Gębika 11, czego skutkiem jest
przekroczenie planowanego terminu realizacji robót. W tym miejscu
chcielibyśmy przeprosić wszystkich mieszkańców budynku Gębika 11
za zaistniałe i przedłużające się w czasie utrudnienia, równocześnie
dziękując za wyrozumiałość i zrozumienie zaistniałej sytuacji.
Od połowy listopada br. planowane jest rozpoczęcie wykonywania wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED z czujnikami ruchu w budynkach Stramkowskiej 9, Krasickiego 1, 3, 5,
Panasa 2, 4, 6, Gębika 22, Sikiryckiego 1, 2, 4, a także Jeziołowicza
20, 22 z zakładanym terminem zakończenia prac najpóźniej do połowy grudnia br. W budynkach Jeziołowicza 20 i 22 będą również
wymienione zewnętrzne kasety domofonowe na cyfrowe.
Wspomniana trudna sytuacja na rynku usług budowlanych
ma również swoje odzwierciedlenie w mniejszej liczbie oferentów
przystępujących do postępowań przetargowych ogłaszanych przez
Spółdzielnię oraz w zdecydowanym wzroście oferowanych cen
usług budowlanych. Obecnie dobiega końca trzecie postępowanie przetargowe obejmujące swoim zakresem założone w planie
remontów na 2019 r. roboty związane z malowaniem klatek schodowych, układaniem terakoty na schodach i podestach klatek schodowych, jak również układaniem terakoty na posadzkach korytarzy
piwnicznych. Pomimo maksymalnie możliwego złagodzenia wymo-

gów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do poziomu zabezpieczającego w odpowiedni sposób interes Spółdzielni oraz elastycznego przedłużenia terminów realizacji do 30 kwietnia 2020 r.,
umożliwiającego wykonywanie robót w okresie jesienno-zimowym,
odnotowaliśmy wyraźny wzrost oferowanych cen względem roku
ubiegłego.
Sądzimy, iż w wielu przypadkach, celem doprowadzenia do realizacji założeń planu remontów, będziemy zmuszeni zaakceptować
ceny podyktowane przez obecny rynek usług budowlanych. Wiadomym jest, iż musi to być poprzedzone szczegółową i indywidualną
analizą wysokości posiadanych środków na funduszu remontowym
danej nieruchomości w odniesieniu do planowanego zakresu, a w
szczególności priorytetu niezbędnych do wykonania robót. Tym
samym w odniesieniu do zadań, w przypadku których ze względu
na nieuzasadniony, zbyt wygórowany poziom cen ofertowych nie
będzie możliwości wyłonienia wykonawców robót, wystąpi konieczność przesunięcia ich do założeń planu na rok 2020 r. Równolegle
w przypadku uzyskania i rozpoznania korzystnych ofert od wykonawców po zakończeniu postępowań przetargowych, np. w formie
zapytań ofertowych, nie wykluczamy zasadności skorzystania
z możliwości odstąpienia od trybu przetargowego zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących regulaminach Spółdzielni.
Wszystkie wnoszone przez mieszkańców uwagi i spostrzeżenia za pośrednictwem Administracji Osiedla „Pieczewo” są rozpatrywane i realizowane na bieżąco, zgodnie z kolejnością zgłoszeń lub
przekazywane innym komórkom Spółdzielni według właściwości.
Leszek Chamerski
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

Podsumowanie osiedlowych edycji konkursu

„Balkony i ogródki w kwiatach ‘2019”
Od wielu lat Rady Osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” organizują konkursy na najpiękniej ukwiecone balkony
i ogródki przydomowe i oczywiście nagradzają ich właścicieli. We wrześniu i październiku br. odbyły się finały osiedlowych edycji
konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach ‘2019” – na Jarotach XXIII edycja, na Pieczewie XX, a na Nagórkach XVII. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie wśród mieszkańców dbałości o estetykę najbliższego otoczenia oraz wizerunek osiedla. W ocenie pod
uwagę brany był pomysł na ciekawą aranżację roślin oraz ogólne wrażenie estetyczne.

JAROTY
W ramach corocznego konkursu „Balkony w kwiatach” komisja
wyłoniona z członków spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty” przez 3
miesiące dokonywała przeglądu balkonów i ogródków. Sfotografowano ponad 200 balkonów i ogródków przydomowych, z czego 50 zakwalifikowano do drugiego etapu, z którego wyłoniono 19 laureatów,
właścicieli najpiękniejszych balkonów i ogródków przydomowych.
9 września 2019 r. Rada Osiedla „Jaroty”’ postanowiła wyróżnić
i nagrodzić trud tych mieszkańców, którzy wkładają dużo serca i z
pewnością środków, aby osiągnąć jak najlepszy efekt swojej pracy
w upiększaniu osiedla. Uroczyste podsumowanie XXIII edycji kon-

Balkon Aliny Woźniak

kursu „Balkony w kwiatach”’ miało miejsce w siedzibie Administracji
Osiedla „Jaroty”, przy ul. Leyka. Podsumowania wyników dokonał
przewodniczący RO „Jaroty” Czesław Ragin, który jednocześnie
ogłosił listę laureatów, na której znaleźli się: Danuta i Jarosław Barańscy (ul. Janowicza), Katarzyna Ankudowicz (ul. Jaroszyka),
Maria i Brunon Kozłowscy (ul. Leyka), Krystyna i Kazimierz Tucholscy (ul. Leyka), Halina Jędrzejewska (ul. Mroza), Iwona i Sławomir Głockowie (ul. Wiecherta), Elżbieta Ostrowska (ul. Wiecherta), Beata i Zbigniew Baerowie (ul. Wilczyńskiego), Leokadia
i Zbigniew Bartkiewiczowie (ul. Boenigka), Iwona Kisielewska
dokończenie na str. 7
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Festyn Rodzinny na Nagórkach
W sobotę 28 września 2019 r. odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany dla mieszkańców osiedla Nagórki z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 40-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie. Pogoda, mieszkańcy
i goście dopisali.
Na placu tuż przy Spółdzielni na mieszkańców i gości czekało wiele ciekawych atrakcji i niespodzianek. Inicjatorem i organizatorem festynu była spółdzielcza Rada Osiedla „Nagórki”
wspólnie z samorządową Radą Osiedlą i Osiedlowym Klubem
Kultury „Na Górce”. Program festynu był tak urozmaicony, że
każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.

Po części oficjalnej na scenie swoje umiejętności baletowe oraz w tańcu tradycyjnym, towarzyskim i nowoczesnym zaprezentowały dzieci z osiedlowego Klubu Kultury „Na Górce”.
W dalszej części mogliśmy wysłuchać występu młodego gitarzysty i uczestniczyć w ciekawym i intrygującym pokazie iluzjonisty.
Do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania festynu były
pojazdy Straży Miejskiej, Policji oraz Ratownictwa Medycznego.
Zainteresowani mogli zapoznać się z podstawami pierwszej pomocy medycznej oraz zmierzyć sobie ciśnienie.

Obchody rozpoczęły się od przywitania i zaprezentowania
na scenie zaproszonych gości, w tym: Teresy Białej - przewodniczącej Rady Nadzorczej, Jarosława Prawdzika – przewodniczącego Komitetu Obchodów 40-lecia SM „Jaroty”, Haliny Mikulskiej
– przewodniczącej Rady Osiedla „Pieczewo”, Czesława Ragina
- przewodniczącego Rady Osiedla „Jaroty”, Małgorzaty Gieczewskiej – redaktora naczelnego miesięcznika „Jaroty”, Krystyny Licznerskiej – kierownika Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”.

Naszym najmłodszym pociechom najbardziej przypadły do gustu kolorowe, dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Konkursy zręcznościowe i zabawy - pod czujnym okiem animatorki - cieszyły się również
ogromnym powodzeniem dzieci, które m.in. przeciągały linę, biegały
w workach, puszczały kolorowe bańki.
Dla milusińskich nie zabrakło też waty cukrowej i cukierków.
W trakcie trwania festynu wszyscy mogli raczyć się grillowaną kiełbaską, pajdą chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Na zakończenie festynu na scenie odbyło się wspólne śpiewanie piosenek
biesiadnych przy akompaniamencie akordeonu.
Głównym sponsorem sobotniego wydarzenia było PZU, do którego kierujemy szczególne podziękowania. Za pomoc w organizacji
festynu gorąco dziękujemy naszym partnerom: Komendzie Miejskiej
Policji w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie oraz ratownikom Vida-Medica za pokaz udzielenia pierwszej pomocy. Dzięki ich wsparciu oraz społecznej pracy organizatorów festynu takie wydarzenia
lokalne mogą być wspaniałą, wspólną zabawą.
Joanna Trzeciakiewicz
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Radosne biesiadowanie na Pieczewie
22 września br. na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie, przy ulicy Bajkowej 15, odbyła się „Biesiada
Pieczewska”. Ten dwunasty już festyn, organizowany przez ks. prałata Mariana Matuszka i Radę Osiedla „Pieczewo”, przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, w tym roku został wpisany do kalendarza imprez uświetniających jubileusz 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.

Uroczystego otwarcia festynu dokonali prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz i przewodniczący Komitetu Obchodu Jubileuszu 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” Jarosław Prawdzik. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Teresa Biała
– przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Jaroty”, Edyta Balbuza-Szarota – dyrektor SP 33, Mariusz Michalski – przewodniczący
Rady Osiedla „Kormoran” oraz Krystyna Licznerska – kierownik
Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”.

Kultury SM „Jaroty”, wziąć udział w grach i zabawach oraz
rozgrywkach sportowych, takich jak rzut fajerką, rzut ziemniakiem czy wykrzyczeć się w konkursie na siłę głosu. Dodatkowo
SM „Jaroty” zafundowała dmuchaną zjeżdżalnię dla najmłodszych, a wolontariusze ze Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej
FENI prowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy. Ciekawe
animacje przygotowała Karuzela Kultury, dostarczając dzieciom
moc atrakcji.
Organizatorzy zadbali też o punkty gastronomiczne, w których serwowano pizzę, chleb ze smalcem i ogóreczkiem, a także popcorn. Największym jednak zainteresowaniem cieszył się
punkt z watą cukrową.
Ponadto podczas biesiady odbył się V Bieg Parafialny
w różnych kategoriach wiekowych. Dla najlepszych biegaczy na
mecie czekały pamiątkowe medale i puchary.
Bardzo dziękujemy tym, którzy wsparli naszą osiedlową
imprezę, a są wśród nich: Miasto Olsztyn, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Piekarnia Zbigniewa Dąbkowskiego, Pizzeria
Gemini oraz Straż Miejska.
Patronat Honorowy nad festynem objął Prezydent Miasta
Olsztyna Piotr Grzymowicz, a medialny Radio Plus i Redakcja
miesięcznika „Jaroty”.
Sebastian Witczak
Podczas trzygodzinnej biesiady można było wysłuchać
występów parafialnego Chóru Dziecięco-Młodzieżowego „Our
Music”, spróbować swego szczęścia w loterii fantowej, z której
dochód przeznaczony był na potrzeby chóru, obejrzeć taneczne i muzyczne występy dzieci i młodzieży z Osiedlowego Domu

dokończenie ze str. 4
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„Balkony i ogródki w kwiatach ‘2019”
(ul. Boenigka), Grażyna Truszczyńska (ul. Burskiego), Alina Woźniak (ul. Herberta), Halina Niestrój (ul. Herdera), Danuta i Grzegorz Zielińscy (ul. Herdera), Krystyna i Józef Tomasiakowie
(ul. Herdera), Maria i Mieczysław Obrębscy (ul. Janowicza), Dorota i Henryk Sędrowscy (ul. Janowicza), Alicja i Krzysztof Bączkowscy (ul. Wilczyńskiego).
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci bonów towarowych, ufundowanych przez organizatorów konkursu, wręczyły laureatom Jolanta Piechocka - wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty” i Teresa Biała - przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Jaroty”.
Tegoroczna edycja konkursu „Balkony w kwiatach” zbiegła się
z 40. rocznicą powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Dlatego tak uroczyście omówiono wkład pracy społeczności lokalnej
w zwiększanie dbałości o środowisko oraz wykształcenia odpowiedzialności za swoje i najbliższe otoczenie. Artystycznym akcentem
spotkania był występ Leny Choromańskiej, nauczycielki SZPS 101
w Olsztynie, który został ciepło przyjęty przez uczestników spotkania. Uroczystość umilił słodki poczęstunek przygotowany przez
Radę Osiedla. Patronat medialny nad uroczystością objął Olsztyn 24
Barbara Kozińska

(ul. Turkowskiego), Anielę Kaczkan (ul. Jeziołowicza), Jadwigę
Szczepkowską (ul. Stramkowskiej), Krystynę Okonowicz (ul. Wachowskiego), Gizelę Bołtowicz (ul. Wilczyńskiego), Mirosławę
Frycz (ul. Krasickiego), Lidię Lenkiewicz (ul. Krasickiego), Teresę
Mańko (ul. Gębika) i Beatę Olszewską (ul. Turkowskiego).
Laureaci zaproszeni zostali na uroczyste spotkanie, które odbyło się 14 września br. w Administracji Osiedla „Pieczewo”, podczas
którego nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami oraz bonami
podarunkowymi.
Małgorzata Gieczewska

NAGÓRKI
Na osiedlu Nagórki komisja konkursowa oceniała balkony
i ogródki już po raz siedemnasty. W toku przeprowadzonego przeglądu komisja wyłoniła 20 osób, które zostały nagrodzone drobnymi
upominkami za trud i wysiłek. Komisja oceniała systematyczność pielęgnacji oraz starała się wyszukać nowe ukwiecone balkony i ogródki.

PIECZEWO
Jubileuszowa XX edycja konkursu na najpiękniejsze balkony
i ogródki na Pieczewie zbiegła się z jubileuszem 40-lecia naszej
Spółdzielni. W tym szczególnym roku niełatwe zadanie stanęło
przed komisją konkursową, bowiem wiele było na naszym osiedlu
pięknie ukwieconych balkonów, a zdarzało się, że i wspaniale zagospodarowanych ogródków przydomowych.

Balkon Patrycji Schulz

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: z ul. Orłowicza: Janina Wach, Zofia Ruszczyńska, Patrycja Schulz, Teresa
Buchowska, Bożena Markowska, Irena Banaszek, Urszula Brejnak; z ul. Murzynowskiego: Cecylia Kryba-Kuzioła; z ul. Wańkowicza: Małgorzata Szwiec, Anna Mościcka; z ul. Barcza: Anna
Nowakowska, Bernadeta Czarnecka, Stanisława i Józef Tomasiakowie, Lucyna Kordasz, Renata i Bernard Nikiel, Irena Mackiewicz i Czesława Ratajczak.

Balkon Gizeli Bołtowicz

Balkon Krystyny Okonowicz

Ostatecznie komisja wyłoniona z członków Rady Osiedla „Pieczewo” postanowiła nagrodzić trud i wysiłek włożony w pielęgnację
roślin na balkonach i w ogródkach przydomowych następujące osoby: Krystynę Bajkowską (ul. Jeziołowicza), Martę Gasperowicz

Uroczyste spotkanie połączone z wręczeniem nagród odbyło
się 7 października br. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, przy ul. Wańkowicza 9.
Hanna Szostek
Laureatom serdecznie gratulujemy i składamy podziękowania za wysiłek związany z ukwieceniem naszych osiedli,
jednocześnie zapraszamy Państwa do obejrzenia fotografii
nagrodzonych balkonów i ogródków zamieszczonych na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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Jesienny Festyn Rodzinny w SP 33

Pożegnanie lata
To już tradycja, że w Szkole Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie
hucznie żegna się lato i wita z jesienią. Nie inaczej było i tym razem, choć pogoda nie sprzyjała organizatorom. 30 września 2019 r.
w Szkole Podstawowej Nr 33 odbył się coroczny jesienny festyn „Pożegnanie lata”. Wydarzenie od kilkunastu już lat angażuje
i integruje całą społeczność szkolną i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i rodziców.
Współorganizatorami corocznego wydarzenia są Rada Osiedla
„Pieczewo” i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie. W organizacji i sukcesie festynu ogromny udział mają sponsorzy
i przyjaciele szkoły. W tym roku uatrakcyjnić to wydarzenie pomogło
Bartbo, Warmiolandia Mądre Klocki, Stowarzyszenie AAI-Polska,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, CASIO Szkoła Muzyczna Olsztyn
oraz Warmińska Grupa Łucznicza.

Tegoroczny festyn swoją obecnością uświetnili: Anna Wasilewska – poseł Koalicji Obywatelskiej, Anna Jankowska – inspektor Wydziału Edukacji miasta Olsztyna, Halina Ciunel – przedstawicielka
Rady Miasta Olsztyna, ks. prałat Marian Matuszek – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej oraz ks. kanonik Romuald Zapadka
– proboszcz parafii pw. bł. Franciszki Siedliskiej.
Nie zabrakło także atrakcji dla najważniejszych gości, czyli
uczniów i rodziców. Mogli oni sprawdzić się w licznych konkurencjach sportowych i zręcznościowych, takich jak tor przeszkód, sko-

ki w workach, biegi na trzy nogi czy strzelanie z łuku. Niewątpliwą
atrakcją były pokazy sztuk walki, trening rugby, malowanie twarzy,
skręcanie balonów czy upamiętnienie radosnych chwil w fotobudce.
Na festynie nie zabrakło także zajęć plastycznych oraz możliwości
sprawdzenia swojej wiedzy o patronie Szkoły Podstawowej Nr 33 –
UNICEF’ie, a także innych konkurencji umysłowych.
Udział we wszystkich zabawach i konkurencjach nagradzany
był słodkimi upominkami, tak więc ochotników nie brakowało. Szkolna kuchnia także stanęła na wysokości zadania i licznie przybyłych
gości częstowała jedynym w swoim rodzaju bigosem. Dla tych,
którzy wolą słodycze zorganizowano kiermasz ciast, upieczonych
i przyniesionych przez uczniów.
Humory dopisywały organizatorom i uczestnikom, a czas przeznaczony na wydarzenie upłynął zdecydowanie zbyt szybko.
Małgorzata Kowalewicz

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m², przy ul. Murzynowskiego.
Tel. 605 627 973 lub e-mail: jan.wroblewski@uwm.edu.pl.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48 m², po generalnym remoncie,
przy ul. Jeziołowicza. Tel. 535 578 912.
Sprzedam M-3 o pow. 47,9 m² w zasobach SM „Jaroty” (osiedle
Jaroty), III piętro, z dużym balkonem. Tel. 695 331 346.
Kupię mieszkanie 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  jednopoko-jowe (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
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JESIEŃ
W zasadzie jesień to już mamy od 23 września, ale październik
i następujący po nim listopad, to już prawdziwa jesień i nie ma co
gdybać z pogodą, będzie i zimno, i szaro, a i wielorakich zagrożeń
też niemało.
A tak w ogóle – październik – dziesiąty miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni i jest na półkuli północnej miesiącem
jesiennym, a na południowej wiosennym. Jest najdłuższym miesiącem
w roku kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy (jest dłuższy o jedną godzinę od pozostałych 31-dniowych
miesięcy). Nazwa miesiąca (dawniej również paździerzec) pochodzi ponoć
od słowa paździerze, oznaczającego odpadki od lnu lub konopi. Obok tej
nazwy funkcjonowały również: paździerzeń czy pościernik, a łacińska nazwa october (ósmy miesiąc według kalendarza rzymskiego) została zapożyczona przez większość języków europejskich. Tak, październik z
listopadem w „zanadrzu” to już prawdziwa jesień i bywa zmienna,
pluchowata, ale czasami jest jak przysłowiowa „złota polska jesień”
i tak jest rokrocznie, bądźmy więc na to przygotowani, a mimo to przypominam i powtarzam ważniejsze sprawy jesiennych zagrożeń.
Wielu z nas ma ogródki, działki czy tzw. dacze poza miastem. Nie
tylko przygotujmy je do zimy pod względem „ogrodniczym”, ale również
zabezpieczmy zarówno na wypadek kaprysów jesienno-zimowej pogody,
jak i penetracji różnej maści amatorów cudzej własności, którzy potrafią
nie tylko okraść, ale i zniszczyć pozostawione mienie czy budowlę.  
Wracając zaś do prozaicznych codziennych zagrożeń tego okresu,
musimy zdawać sobie sprawę, że koniec października to przygotowania
do tradycyjnie u nas obchodzonego dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.
Poza trudnościami komunikacyjnymi, pamiętajmy o bezpieczeństwie na
cmentarzach, wielu się wtedy trafia naciągaczy i złodziejaszków. Zwracajmy na to uwagę i wzajemnie sobie pomagajmy. 1 listopada to początek
długiego weekendu, będą dłuższe i dalsze wyjazdy i musimy zdawać sobie
sprawę z tego, że będzie tłoczno, ciasno i niebezpiecznie - przewidujmy
zagrożenia i działajmy rozsądnie.
Jak na razie bez zmian systemowych czeka nas przestawienie czasu z letniego na zimowy w ostatnią niedzielę października i wypada to
w nocy z 26 na 27 października, kiedy to przestawiamy czas z godziny
3 na 2. Potem „wchodzimy” już w listopad, który z reguły jest słotny i zimny.
Zabezpieczajmy siebie, a zwłaszcza dzieci i osoby starsze przed przeziębieniami, no i zaczyna się (teraz w handlu zawsze wcześniej) szaleństwo
przedświąteczne w sklepach, super i hiper marketach, będzie bardziej
uciążliwie, bo weszliśmy w system niedziel bez handlu. Warto pamiętać, że w październiku 2019 r. sklepy będą otwarte w ostatnią niedzielę,
tj. 27 października.
Skoro mowa o zagrożeniach typowo jesiennych, to kolejny raz przypominam i nam pieszym, i kierowcom, bowiem różnie to teraz bywa, a
trzeba przewidywać i zachowywać wzmożoną ostrożność. Pewnie znowu usłyszę, że się powtarzam, ale dodam: kierowcy pamiętajcie i miejcie
wyobraźnię – słabo widać w deszczu, mgle i pod wieczór szczególnie w
okresie jesienno-zimowym pieszych ubranych na ciemno, jak i wszelkie
niedogodności drogowe (dziury i wykopy, objazdy i oznakowania). Zwolnijmy, pamiętajmy o światłach, ale nie o tych „dla pucu” – niby dziennych – z

DYŻURY

diodek, ale o zwykłych „krótkich”, przy których widać, gdzie jedziemy i kto
jest współużytkownikiem ruchu drogowego.
A skoro już jestem w temacie zagrożeń komunikacyjnych, to sprawa
rowerzystów. Wielki apel do rodziców i opiekunów naszych dzieci i wnuków – nie pozwalajcie im jeździć na rowerach i rowerkach (coraz to bardziej
obecnie „wypasionych”) bez kasków ochronnych. Gdy się wcinam i zwracam
uwagę – słyszę: to tylko tu, na placyku i chodnikach między blokami – tak, ale
placyki to asfalt, a chodniki polbruk – kopnijcie sobie w to podłoże i potem pomyślcie, co może się stać, gdy „wyrżnie” w to głową wasze dziecko czy wnuk!
Miejmy świadomość, że teraz częściej będzie padało i wiało, a w naszych osiedlach mieszkamy w blokach z balkonami (różnymi – ze względu
na zabudowę), ale tak samo znajdujące się na tychże balkonach sprzęty,
urządzenia i inne przedmioty mogą być poderwane przez wiatr i stanowić dla
innych śmiertelne zagrożenie; również wszelkie inne „ozdoby” i wyposażenia
powinny zostać przed silnymi jesiennymi wichurami, jak i zimowymi zadymkami zdemontowane z balkonów, zarówno ze względów estetycznych, jak i
bezpieczeństwa. Dobrze jest przed słotną jesienią, po opróżnieniu balkonu
– oczyścić go, jak pogoda pozwoli podmalować (zakonserwować) to, co trzeba, a uszczelnić resztę, zaś przy okazji sprawdzić okna i drzwi z przesmarowaniem gliceryną (do kupienia w aptece) wszelkich uszczelek (guma „odżywa”, nie parcieje, a uszczelki lepiej chronią przed zimnem). Jesień bywa
piękna, ale i kapryśna, a listopad zawsze poza skłanianiem nas do refleksji
po Święcie Zmarłych przypomina, że zbliża się zima, ba, czasami już jest!
Gdy nadchodzą zawieruchy i mrozy dla wielu z nas - mieszkańców oznacza to konieczność podejmowania różnych zabiegów związanych z uszczelnianiem okien i drzwi, z przygotowaniem mieszkania do przetrwania zimy.
Administracje będą sprawdzać wentylacje, szczelność gazu i stan instalacji
elektrycznej, nie czekajmy na kontrole i nakazy – sami też się tym zainteresujmy, a zauważone niedociągnięcia i uwagi zgłaszajmy kontrolującym dla
własnego bezpieczeństwa.
Chodzi o to, aby mieszkać w warunkach w miarę komfortowego ciepła,
ale z zachowaniem logiki, bo przecież pomierniki są nieubłagane i bezwzględnie liczą nam ilość zużytego ciepła – przeliczając to na opłaty za mieszkanie.
Uszczelniajmy więc wszystko, co się da – zwłaszcza gdy posiadamy
„starą” stolarkę okienną i drzwiową, zaś posiadając „nowe” okna i jeszcze,
gdy nasz budynek przeszedł już termomodernizację – nie przesadzajmy, bo
przez źle pojęte ocieplanie i oszczędzanie ciepła możemy zafundować sobie
pleśń i zagrzybienie mieszkania. Mam tu na myśli po prostu   wentylację,
wietrzenie mieszkań! Wentylacja polega na wymianie z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeżego. Jest niezbędna
w celu usunięcia pary wodnej, produktów spalania gazu, emisji zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do wykańczania mieszkań, mebli, a także
związanych z przebywaniem i funkcjami życiowymi osób oraz czynnościami
występującymi w gospodarstwie domowym - bez tego pojawia się zawilgocenie ścian, powstawanie pleśni, a nawet „grzyb”. W takiej atmosferze czujemy się niedobrze, sennie i niezdrowo, o kosztach odgrzybiania nie
wspomnę! Zwykłej, może i złotej polskiej, jeszcze nie raz ciepłej i słonecznej
jesieni, a najważniejsze bezpiecznej życzę, a o ewentualnym jeszcze grzybobraniu nie wspomnę! 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:
18 listopada 2019 roku - pełni Kazimierz Kapla

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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Klub Kultury
„Na Górce”
zaprasza
dziewczynki w wieku od 5 do 16 lat
na zajęcia baletu klasycznego
(prowadzone w dwóch grupach).
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy,
w godzinach 16. 15 – 18. 00 pod kierunkiem
mgr Joanny Markiewicz.

Dziewczynki uczą się podstaw baletu klasycznego w baletkach, by w starszej grupie móc tańczyć na puentach
trudne etiudy baletowe.

Klub Kultury „Akant” zaprasza
• dziewczynki od lat 5 na zajęcia baletu klasycznego, które odbywają się w poniedziałki i środy, w godzinach 17. 00 – 18. 00.
Zajęcia prowadzi dyplomowany pedagog dr Monika Nitkiewicz.

• dziewczynki i chłopców na treningi Polskich Tańców Narodowych w formie towarzyskiej.
Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 16. 15 – 17. 45. Prowadzone są przez dyplomowanego pedagoga dr Monikę Nitkiewicz.

