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Spółdzielnia otrzymała certyfikat ISO
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Jakość poszukiwaną wartością
Od zawsze relacje występujące pomiędzy ceną towaru lub usługi a jakością stawały się podstawą wyborów dokonywanych
przez klientów. Odbywało się to nie tylko na poziomie jednostki, ale także na poziomie państwowym. Przykładem była angielska
ustawa z roku 1887 nakazująca oznakowanie towarów pochodzących z Niemiec napisem Made in Germany. Miało to zniechęcać
obywateli angielskich do kupowania towarów niemieckich, określanych na terenie Anglii jako gorszych, zwłaszcza jakościowo. Ten
chwyt handlowy obrócił się jednak szybko przeciwko projektodawcom, gdyż jakość towarów pochodzących z Niemiec była na tyle
wysoka, że znak Made in Germany stał się wkrótce właśnie symbolem wysokiej jakości i niezawodności.
Wzorem Anglii poszły także inne kraje, ale nie po to, by walczyć z towarami niemieckimi, lecz po to, by promować eksport własnych wyrobów.
I tak np. wyroby szwedzkiego przemysłu metalurgicznego znakowano napisem Made in Sweden po to, by u odbiorców oznaczało to właśnie wysoką
precyzję, a więc i wysoką jakość – i to zarówno materiału (szwedzka stal),
jak i samego wyrobu.
Jednym słowem do wzrostu sprzedaży wystarczała już sama renoma
producenta lub kraju, a nie tylko innowacyjność wyrobów czy konkurencyjna
cena.

Standaryzacja

W celu utrzymania wysokiej jakości produktów i usług należało
wprowadzić pewne standardy, które gwarantowałyby powtarzalność procesów. W tym zakresie pierwsi byli Anglicy, którzy opracowali standard
zarządzania systemem jakości (BS 5750 z 1979 r.). W ciągu niecałego
dziesięciolecia standard ten przyjęty został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (skrót od angielskiej nazwy tej organizacji International Organization for Standardization) jako ISO 9000. Po kolejnych
dokończenie na str. 3

Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” za 2011 r.
Działalnością Administracji Osiedla „Nagórki” objęte są tereny przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza,
Sikorskiego o łącznej powierzchni 38,238 ha. Administracja obsługuje 68 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców), które składają się na 45 nieruchomości. Ostatni budynek przy ul. Orłowicza 17B oddany został do użytkowania w grudniu 2011 r.
Ponadto administracja zarządza 19 pawilonami i wymiennikowniami, które stanowią mienie Spółdzielni. W 2011 r. pracownicy Administracji
Osiedla „Nagórki” wykonali następujące prace:
I. Prace ogólnoadministracyjne:
1. Wpłynęło 815 pism, które rozpatrzono i załatwiono. Tematyka spraw
zgłoszonych przez lokatorów była bardzo zróżnicowana. Zgłaszano
przede wszystkim awarie, usterki, uwagi dotyczące warunków zamieszkania i wnioski dotyczące spraw eksploatacyjnych. Pisma lokatorów
dotyczyły też próśb o wydanie warunków planowanego remontu mieszkania, zgłoszenia zmian liczby osób zamieszkałych w lokalach.
2. Zarejestrowano 315 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje
przekazywano do działu czynszów, celem właściwego naliczenia opłat
eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 6455 zgłoszeń lokatorskich, w tym: hydraulicznych – 1196;
ślusarskich – 191; stolarskich – 69; budowlanych – 381; elektrycznych
– 1291; domofonowych – 3327. Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych
przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację gniazd os (zlikwidowano 10 gniazd) oraz spraw porządkowych takich, jak: sprzątanie terenu
osiedla i części wspólnych budynków, w tym posprzątania piwnic po

usunięciu awarii kanalizacyjnych, wywozu z korytarzy piwnic zgromadzonych tam mebli i innych sprzętów.
ciąg dalszy na str. 2

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje
przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
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 19 listopada 2012 r.

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski,
wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach
członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.

KOMUNIKAT

Spotkanie z cyklu „na osiedlach”
Tym razem Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz spotka się z mieszkańcami Nagórek. W spotkaniu wezmą
udział także przedstawiciele ratuszowych wydziałów oraz jednostek miejskich. Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2012 r.,
o godz. 18. 00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, przy ul. Wańkowicza 1. Serdecznie zapraszamy.
Rada Osiedla „Nagórki”
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4. Z towarzystwami ubezpieczeniowymi dokonano 98 likwidacji szkód,
które wystąpiły w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz mieniu Spółdzielni.
5. Przejęto do dyspozycji Spółdzielni 5 lokali mieszkalnych.
6. Przyjęto 8 lokali użytkowych i 7 z nich przekazano następnym najemcom.
7. Rozliczano rachunki za media na poszczególne nieruchomości i obciążano najemców lokali użytkowych za zużyte media. Dotyczyło to należności za dostawę: wody – PWiK, energię elektryczną – Zakład Energetyczny, gaz – Zakład Gazowniczy, c.o. i c.w. – MPEC oraz za wywóz
nieczystości – PGM. W 2011 roku wystawiono 1644 faktury VAT.
8. Rozliczano kwartalnie zużycie wody według podanych przez lokatorów
stanów wodomierzy mieszkaniowych.
9. Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację
techniczną i książki obiektów budowlanych.
10. Na podstawie zawartych umów Spółdzielnia zarządzała w minionym
roku wspólnotami lokalowymi Wańkowicza 26 i Sikorskiego 23A.
11. W 2011 roku przeprowadzono wyrywkowe kontrole wodomierzy mieszkaniowych, w szczególności w lokalach, gdzie przez kolejne dwa kwartały podawano takie same stany. Z 3621 opomiarowanych lokali (na
osiedlu jest tylko 8 mieszkań nieopomiarowanych), skontrolowano 674.
W 2012 r. przeprowadzona zostanie kompleksowa kontrola wszystkich
wodomierzy mieszkaniowych.

3.

II. Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2011 roku
1. Roboty stolarskie:
– naprawy stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
– bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) okien na klatkach schodowych,
w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
– wykonanie nowych gablot administracyjnych – 40 szt. i naprawa istniejących,
– naprawy odeskowania piaskownic – 5 piaskownic,
– przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw, w tym:
kompleksowa naprawa zabawek, sukcesywna zmiana sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie, wymiana listew
w ławkach, szpachlowanie pęknięć drewnianych elementów, malowanie drewnianych elementów drewnochronem – 24 place zabaw,
– uzupełnianie klamek w oknach klatek schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
– naprawy i wymiany wyłazów dachowych – 18 szt.,
– wymiana zamków i wkładek drzwiowych – 53 szt.,
– wykonanie i montaż nowych drewnianych pochwytów na balustradach
schodowych w budynkach Murzynowskiego 4 i Wańkowicza 14, Barcza 15, Orłowicza 9, 5, 21, 3, 15, 16,
– wykonanie na warsztacie 13 szt. budek lęgowych dla jerzyków.
2. Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
– czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) dachów budynków, zadaszeń wiatrołapów i kratek w wejściach do budynków (wiosna, jesień),
– wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich (rynny, rury
spustowe, kosze, okapniki, parapety, inne elementy),
– udrażnianie rur spustowych,
– usuwanie przecieków,
– bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni
i opasek budynków, schodów terenowych,
– miejscowe naprawy ścian klatek schodowych,
– montaż nasad na przewodach wentylacyjnych na dachach,
– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego
sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach,
– montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych,
– bieżąca regulacja samozamykaczy i drzwi wejściowych do budynków,
– konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy budynkach,
barierek, balustrad z rur stalowych,
– usuwanie nieprawidłowości polegających na braku szczelności
lub drożności kanałów wentylacyjnych w mieszkaniach,
– malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na placach zabaw przy budynkach,
– remont spoczników klatek schodowych i posadzek w wiatrołapach,
naprawa kratek wycieraczek, wymiana płytek na podestach wejściowych, montaż odboi,
– bieżąca naprawa drzwi wejściowych do budynków i piwnic,
– wymiana i uzupełnienie znaków informacyjnych,
– remont i poszerzenie stopni schodów do piwnic w budynkach
przy Barcza 5 i 18,

–
–
–

– wykonanie na warsztacie i zamontowanie 1 szt. drzwi metalowych zewnętrznych do lokali użytkowych przy Murzynowskiego 18,
– wykonanie i montaż metalowego ogrodzenia rabatek przy Orłowicza 18,
– czyszczenie koryt dachów pogrążonych,
– wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych na dachach budynków,
– wykonanie i montaż krat na studzienkach okien piwnicznych,
– wykonanie i zamontowanie nowych kratek wycieraczek w drzwiach
wejściach do budynków,
– naprawianie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz rynien,
– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych,
– wykonanie i montaż oparć do ławek na osiedlu.
Roboty hydrauliczne:
– przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed, w trakcie
i po sezonie grzewczym – wszystkie budynki,
– wymiana zaworów podpionowych na c.w.,
– montaż odpowietrzników na pionach c.o. i przy grzejnikach,
– płukanie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości cyrkulacji ciepłej wody,
– usuwanie na bieżąco usterek centralnego ogrzewania w sezonie
grzewczym poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników, uzupełnianie zładu, usuwanie niesprawności grzejników i zaworów grzejnikowych,
– uzupełnianie izolacji termicznej rur,
– plombowanie, kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów,
– udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczaniem studzienek rewizyjnych;
– udrażnianie studni burzowych i przykanalików,
– spawanie gałązek grzejnikowych, wymiana śrubunków, płukanie grzejników,
– wymiana skorodowanych odcinków instalacji c.o. i gazu,
– wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej
wody,
– wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów kanalizacyjnych,
– naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach
zsypowych,
– spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu umożliwienia
lokatorom wymiany grzejników i przeprowadzania remontów mieszkań (w szczególności łazienek).
Inne prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
zbieranie kartek ze stanami wodomierzy mieszkaniowych – raz na kwartał,
odczyty liczników ciepła i wodomierzy budynkowych – na koniec każdego miesiąca,
naprawy bieżące i konserwacja instalacji wewnętrznych w biurowcu przy
Wańkowicza 9, klubach „Na Górce” i „Muza”.

III. Prace wykonane przez osoby zewnętrzne
na zlecenie Spółdzielni:
– naprawa dachu nad lokalem RED NICHT w budynku przy ul. Barcza 12,
– wymiana fragmentów instalacji c.o., wody ciepłej i cyrkulacji przy ul. Barcza 12,
– wykonanie projektów budowlanych oświetlenia parkingu Murzynowskiego 18 oraz przebudowy zasilania ośw. zewn. na bud. Murzynowskiego 7a,
– lokalizacja uszkodzeń oraz wykonanie naprawy kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Barcza,
– wykonanie remontu muru oporowego oraz likwidacja fragmentu chodnika
przy Wańkowicza 9,
– wymiana przykanalików i poziomów Barcza 12, Orłowicza 2,
– wykonanie projektu, otworu w ścianie konstrukcyjnej oraz ściany działowej w mieszkaniu przy ul. Murzynowskiego 10 (własność Spółdzielni),
– remont nadbudówki dachu budynku Barcza 12,
– remont mieszkania w budynku Barcza 13 na koszt sprawcy zalań,
– wymiana fragmentu odcinka sieci kanalizacyjnej w obrębie budynku Orłowicza 16 kl. I,
– wymiana części poziomów kanalizacyjnych przy ul. Murzynowskiego 18,
– remont mieszkania przy ul. Murzynowskiego 22 na koszt dłużnika (2 zlecenia),
– naprawa kabla energetycznego przy Barcza 21, 23,
– zakup kolejnej partii wkładek oraz kłódek w celu ujednolicenia sposobu
otwierania szafek oświetlenia zewnętrznego na os. Nagórki,
– usunięcie alg, pleśni oraz glonów z fragmentu elewacji budynków Orłowidokończenie na str. 3
cza 1, 2, 8,
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poprawkach i uzupełnieniach przyjęła ona oznaczenie ISO 9001:2008
(wydana 14 listopada 2008 r.).
Polska, poprzez Polski Komitet Normalizacyjny, była członkiem założycielem ISO od roku 1947. Wprawdzie stosowanie norm ISO jest całkiem dobrowolne, ale opłacalne, gdyż organizacja ta zdobyła autorytet
międzynarodowy i kraje tam zrzeszone odnoszą określone korzyści mogąc konkurować z innymi dzięki zastosowanej normalizacji.
W zakresie zarządzania jakością szczególnie początek lat osiemdziesiątych XX wieku był bardzo znamienny, zwłaszcza na przykładzie
szybkiego rozwoju gospodarczego Japonii. Stało się to możliwe dzięki
wprowadzeniu nowych technik zarządzania. Było to o tyle interesujące, że
działo się prawie bezkosztowo. Przynosiło więc znaczny wzrost produkcji
przy minimalnym wzroście nakładów, czyli powiększało konkurencyjność
na rynku światowym.

ISO w SM „Jaroty”
Od lat dokładaliśmy starań o zwiększenie zadowolenia spółdzielców
ze świadczonych przez nas usług. Poddawaliśmy analizie skargi mieszkańców w celu ustalenia przeważających źródeł błędów, które staraliśmy
się eliminować w przyszłości. Zadaniom tym dobrze służyło utworzone
stanowisko kontroli wewnętrznej, którego działania eliminowały także błędy, jakie powstawały wewnątrz samej firmy. Skutkiem takiego podejścia
od wielu lat różnego rodzaju kontrole przeprowadzane przez instytucje
zewnętrzne niezmiennie wypadały dobrze i bardzo dobrze.
Powyższe doświadczenia skłoniły nas do starania o przyznanie nam
certyfikatu ISO w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. W tym celu postanowiono ustanowić i wdrożyć System Zarządzania Jakością. Został on zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane
procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie,
identyfikację wymagań Klientów oraz realizację przyjętej Polityki Jakości.
Identyfikacja i opis poszczególnych procesów wiązały się z przypisaniem do nich Właścicieli Procesów oraz Kierowników Procedur odpowiedzialnych za analizę funkcjonowania oraz skutki ich działań. System
Zarządzania Jakością został wdrożony w oparciu o wymagania normy
ISO 9001:2008 i Standardy Jakości Zarządzania Nieruchomościami opracowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami. System
ten obowiązuje u nas od 15 marca 2012 r. Podstawowym celem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest zagwarantowanie spełnienia
wymagań prawa i oczekiwań członków Spółdzielni oraz ciągłe doskonalenie możliwości zaspokojenia ich potrzeb.
Procesami certyfikowanymi staraliśmy się objąć najistotniejsze elementy naszej działalności, tj. m.in.:
– bieżącą eksploatację nieruchomości;
– bieżącą obsługę techniczną nieruchomości;
dokończenie ze str. 2
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naliczanie opłat i rozliczanie należności;
windykację należności;
przetargi na roboty budowlane;
najem lokali użytkowych;
przejmowanie nieruchomości do zarządzania;
nabywanie i utrata członkostwa oraz praw do lokalu.
Istotnym elementem przyjętego Systemu Zarządzania Jakością jest
proces jego doskonalenia, który na zasadzie sprzężenia zwrotnego pozwala
na orientowanie się w całokształcie procesów i ich wzajemnych związków
oraz podejmowanie niezbędnych kroków korygujących i zapobiegawczych.
Środkiem prowadzącym do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością są
audity wewnętrzne, wykonywane obowiązkowo w każdym roku posiadania
certyfikatu (przyznawany jest na 3 lata).
Zwieńczeniem całości prac przygotowawczych, polegających m. in.
na opracowaniu polityki jakości, księgi jakości oraz księgi zarządzania
procesami, było zgłoszenie całości dokumentacji do przeprowadzenia auditu zewnętrznego dokonanego przez dwoje auditorów z firmy TÜV NORD
Polska sp. z o. o. w Katowicach, będącą oficjalnym przedstawicielem TÜV
NORD CERT GmbH z siedzibą w Essen.

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO
Niewątpliwą korzyścią jest przejście całej procedury sprawdzającej
organizację i funkcjonowanie Spółdzielni, potwierdzającej wysoki poziom
świadczonych usług. Posługując się klarownymi i sprawdzonymi procedurami łatwiej jest uzyskać wysoki poziom zadowolenia klientów. Pozwala to także na zmniejszenie kosztów „złej jakości”, eliminowanych poprzez
systematyczną analizę powstałych niezgodności i podejmowanie działań
korygujących i zapobiegawczych. Wejście w system permanentnej kontroli
wewnętrznej i zewnętrznej pozwala na ciągłe doskonalenie procesu zarządzania Spółdzielnią.

Posłowie
Uroczystego wręczenia Certyfikatu TÜV NORD dla Systemu Zarządzania według EN ISO 9001:2008 potwierdzającego, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie stosuje systemy zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami
dokonano w Gdańsku w dniu 26 września 2012 roku.
W ten sposób Spółdzielnia nasza dołączyła do elitarnego grona firm
stosujących normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Warto
zaznaczyć, że w Olsztynie, po Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych,
jesteśmy drugą firmą, która w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi zdobyła certyfikat międzynarodowej organizacji, cieszącej się taką
renomą.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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– modernizacja zasilania przedlicznikowego, wymiana tablic głównych, wymiana instalacji oświetleniowej klatek schodowych w budynkach Murzynowskiego 2, 4,
– rozdział instalacji elektrycznej lokalu użytkowego w piwnicy budynku Murzynowskiego 18.

IV. Nadzór:
– prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych przez
firmy zewnętrzne, tj. utrzymaniem na terenie Spółdzielni czystości, porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni, utrzymaniem zimowym, odśnieżaniem, konserwacją instalacji elektrycznych w częściach wspólnych
budynków, konserwacją oświetlenia zewnętrznego, konserwacją hydroforni i węzłów cieplnych,
– prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi, w tym termomodernizacyjnymi (w 2011 r. ocieplono 7 budynków mieszkalnych), wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja planu
remontów),
– sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom
zewnętrznym,
– kontrola wykonania rocznych przeglądów budowlanych wszystkich obiektów,
– przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie działania
Administracji Osiedla „Nagórki”,

– przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym,
– prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których mowa wyżej,
– ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych przez użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia,
– ewidencjonowanie usterek zgłoszonych przez użytkowników lokali,
– nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej,
– przyjmowanie lokatorów zgłaszających się do administracji ze swoimi
problemami dotyczącymi zamieszkania,
– uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie
obcym,
– załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego, w tym wydawanie terenu w celu wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu po
zakończeniu robót,
– wykonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych przez firmy
zewnętrzne,
– organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych,
– doradztwo i prowadzenie spraw formalnoprawnych związanych z remontami i modernizacjami mieszkań.
Maria Raszkiewicz
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”
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Od wielu lat na naszych osiedlach prowadzone są kolejne edycje konk
konkursowe złożone z członków poszczególnych Rad Osiedlowych mają za
nością roślin kwiatowych, estetyką zagospodarowania, tych, obok których p

JAROTY

Balkon Jana i Grażyny Truszczyńskich, ul. Burskiego

Balkon Ryszarda Bogackiego, ul. Wilczyńskiego

Na osiedlu Jaroty zakończono XVI edycję konkursu.
Komisja w składzie: Irena Hajdamowicz – przewodnicząca komisji konkursowej, Halina Kozińska – przewodnicząca Komisji Kultury Rady Osiedla oraz członkowie:
Danuta Burdyńska, Czesława Przybyś i Zbigniew
Tomaszewicz – miała nie lada zadanie, bowiem na Jarotach jest znaczna liczba osób, które podejmują trud zagospodarowania swoich balkonów i ogródków wyszukaną, oryginalną kompozycją kwiatową. Członkowie komisji
wstępnie wyłonili 300 pięknych balkonów, ostatecznie
wytypowano 19 finalistów, spośród których zaproszenie
na spotkanie przyjęli: Marianna i Elżbieta Gustawskie,
ul. Boenigka; Irena i Roman Jędrzejewscy, ul. Boenigka;
Grażyna i Jan Truszczyńscy, ul. Burskiego; Sabina
Smolińska, ul. Herdera; Beata Goliaszewska, ul. Janowicza; Barbara i Władysław Krawczunowie, ul. Jaroszyka; Kazimierz Najmowicz, ul. Kanta; Maria Kozłowska,
ul. Leyka; Ewa Roszko, ul. Malewskiego; Alicja Czaplewska, ul. Mroza; Irena Knop, ul. Mroza; Ryszard Bogacki, ul. Wilczyńskiego. Specjalne wyróżnienie otrzymała Anna Zienkiewicz za „uporczywą walkę z chwastami
w przydomowym ogródku”.
Uroczyste spotkanie z nagrodzonymi osobami poprowadził przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty” Jerzy
Krasowski, a odbyło się ono 15 października br. w Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ul. Leyka 17, podczas
którego laureatom tegorocznej edycji dyplomy i nagrody
w postaci bonu towarowego wręczyli wiceprezesi Spółdzielni – Jolanta Piechocka i Piotr Wałecki.

PIECZEWO

Ogródek Ireny i Romana Jędrzejewskich, ul. Boenigka

Laureaci konkursu z osiedla Jaroty

Na osiedlu Pieczewo przeglądu balkonów i ogródków dokonywała komisja wyłoniona z członków Rady
Osiedla „Pieczewo” w składzie: Jarosław Prawdzik
– przewodniczący, Małgorzata Gieczewska – przewodnicząca Komisji Kultury oraz członkowie: Halina
Wysocka-Borejszo, Mirosław Mazur, Tomasz Wysocki-Borejszo, Jan Wierzbowicz. Stwierdziliśmy, iż jak
na tak duże osiedle mało jest osób, które dekorują swoje
balkony kwiatami. Jest wiele budynków, na których żaden

balkon nie jest ukwiecony, tym
nak są osoby, które kochają
balkony przyczyniają się rów
łym mieszkańcom przyjemn
po naszym osiedlu. Poza ko
nie wspaniale ukwiecony ba
Osiedla „Pieczewo” – Halin
zarazić swoim zaangażowan
pozostałych mieszkańców P
kursu komisja postanowiła wy
10 najpiękniejszych balkonów
zaproszenie na spotkanie p
wicz, ul. Żurawskiego; Aga
Jadwiga Urbańska, ul. Żu
gniew Jankowscy, ul. Jez
ul. Jeziołowicza; Maria Mik
Agnieszka i Kazimierz Kosi
Wręczenia pamiątkowy
czowych dokonali wiceprezes
chocka i Piotr Wałecki pod
z laureatami tegorocznej ed
się 8 października br. w Admi
przy ul. Jeziołowicza 11.

NAGÓ

W jubileuszowej X z kol
lu Nagórki komisja w składz
wodniczący, Krystyna Pułym
Kultury RO „Nagórki” oraz c
chowska, Mariola Witkows
Wysokińska, Danuta Lech.
– W jubileuszowej edyc
wielu mieszkańców naszego
ją się do tego, że Nagórki s
osiedlem – mówi Roman
Rady Osiedla „Nagórki”. –
termomodernizacyjnych na n
mieszkańców podejmuje się
i ogródków pięknymi roślina
wszystkim nam przyjemniej
postanowiła wyróżnić i nagr

Właściciele najpiękniejszych balkonów i ogródków przydomowych odbierali z rąk wiceprezesów Spółdzielni Mieszkan
stych spotkań zorganizowanych przez członków poszczególnych Rad Osiedlowych
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kursu na najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe. Corocznie komisje
a zadanie wyłonienie tych najbardziej urzekających kolorystyką, różnorodprzechodzimy z zachwytem i podziwem.

m bardziej cieszy fakt, iż jedkwiaty, a upiększając swoje
wnież do tego, że i pozostaniej się mieszka i spaceruje
onkursem znalazł się coroczalkon przewodniczącej Rady
ny Mikulskiej, która pragnie
niem w upiększanie osiedla
Pieczewa. W XIII edycji konyróżnić i nagrodzić właścicieli
w i ogródków, wśród których
przyjęli: Henryka Domasieata Zdanowska, ul. Gębika;
urawskiego; Barbara i Zbiziołowicza; Barbara Lejszo,
kulewicz, ul. Wilczyńskiego;
iewscy, ul. Panasa.
ych dyplomów i nagród rzesi SM „Jaroty” – Jolanta Piedczas uroczystego spotkania
dycji konkursu, które odbyło
inistracji Osiedla „Pieczewo”,

ÓRKI

lei edycji konkursu na osiedzie: Roman Szostek – przem – przewodnicząca Komisji
członkowie: Halina Wojcieska, Hanna Szostek, Zofia
.
cji postanowiliśmy nagrodzić
o osiedla, którzy przyczyniastają się coraz piękniejszym
Szostek, przewodniczący
Po zakończonych pracach
naszym osiedlu coraz więcej
trudu upiększania balkonów
ami i kwiatami. Dzięki temu
się mieszka. Nasza Rada
rodzić swoich mieszkańców

w dwóch kategoriach: balkonów i ogródków, otrzymali
oni nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy podczas uroczystego spotkania 9 października br. w Klubie
„Na Górce”, a których wręczenia dokonali wiceprezesi SM
„Jaroty” – Jolanta Piechocka i Piotr Wałecki oraz Krystyna Pułym.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Balkon Jadwigi Urbańskiej, ul. Żurawskiego

W kategorii OGRÓDKI:
Marianna Wasilewska, ul. Wańkowicza; Anna Harań,
ul. Wańkowicza; Danuta Ruchlewicz, ul. Orłowicza;
Halina Piotrowicz, ul. Orłowicza; Krystyna Zahorska,
ul. Orłowicza; Tadeusz Krysztofiak, ul. Orłowicza; Marianna Łońska, ul. Murzynowskiego; Jadwiga Gołosz,
ul. Murzynowskiego; Mariola Witkowska, ul. Murzynowskiego; Janina Olszewska, ul. Murzynowskiego; Joanna Kamińska, ul. Barcza; Zofia Szafrańska, ul. Barcza;
Danuta Żygo, ul. Orłowicza; Janina Wach, ul. Orłowicza.
W kategorii BALKONY:
Ewa Gawrzyalska, ul. Wańkowicza; Zdzisław Wolski,
ul. Wańkowicza; Małgorzata Rutkowska, ul. Orłowicza;
Danuta Bobrowiecka, ul. Orłowicza – balkon + ogródek; Irena Kochanek, ul. Orłowicza; Zofia Wysokińska, Ogródek Barbary Lejszo, ul. Jeziołowicza
ul. Orłowicza; Maria Tyryłło, ul. Murzynowskiego;
Grażyna Chrzanowska, ul. Murzynowskiego; Jadwiga Szostek, ul. Murzynowskiego; Halina Guzowska,
ul. Murzynowskiego; Janina Bohdanowicz, ul. Murzynowskiego; Helena Namiętkiewicz, ul. Barcza; Maria Nowak,
ul. Barcza; Czesława Ratajczak, ul. Barcza; Józef Suchowiecki, ul. Barcza.
Serdecznie gratulujemy Laureatom poszczególnych edycji, a także dziękujemy wszystkim tym, którzy podjęli się trudu związanego z pielęgnacją roślin
na swoich balkonach lub w ogródkach przydomowych, jednocześnie zapraszamy do udziału w przyszłorocznych osiedlowych edycjach konkursu.
Do obejrzenia nagrodzonych balkonów i ogródków przydomowych zapraszamy na naszą stronę internetową: www.smjaroty.pl
Małgorzata Gieczewska

niowej „Jaroty” – Jolanty Piechockiej i Piotra Wałeckiego pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe podczas uroczy-

Balkon Małgorzaty Rutkowskiej, ul. Orłowicza

Ogródek Joanny Kamińskiej, ul. Barcza
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PRZYJDŹ, SPRÓBUJ i ZOSTAŃ!
W Klubie „Na Górce” odbywają się zajęcia różnych form tanecznych.
Zapraszamy dzieci na: balet klasyczny, break dance, kids dance,
dorosłych i młodzież na: latino, sexy dance/burleska, popping, break dance, kurs tanga argentyńskiego.
Katarzyna Rozumek, Dawid „Sadle” Sadlak, Damian „Bienio” Bieńkowski
instruktorzy tańca opisują prowadzone formy taneczne:

Break dance
Taniec zwany też breakingiem. To jedna z trudniejszych form tanecznych, wymagająca dobrej sprawności fizycznej, kondycji oraz
zastosowania jak największej kreatywności. Tancerz zwany „bboy" lub tancerka zwana „bgirl", aby kreować swój własny styl,
wizerunek oraz charakter taneczny, musi nauczyć się podstawowych figur, które składają się z: top rocków, dropów, footworków,
frezów, power moves.
Popping
Taniec uliczny głównie kojarzony z tańcem robota i falami przepływającymi przez ciało. Podstawą tego tańca jest pop, czyli szybkie napięcie i rozluźnienie mięśni w rytm muzyki. Na zajęciach u Bienia poznacie takie podstawy, jak: pop, twist o flex, wave, dime
stop, a także nauczycie się choreografii takich stylów, jak: robot, boogaloo, sneakin', puppet i nie tylko!
Sexy dance
To zmysłowy taniec tylko dla Pań. Główny nacisk kładziony jest na płynne ruchy bioder, klatki piersiowej, odpowiednie kroki, pozy
oraz pracę rąk. Dzięki tym zajęciom nabierzesz pewności siebie, a Twoje ruchy staną się bardziej kobiece i zmysłowe. Efektem
regularnego treningu będzie zgrabniejsza sylwetka, lepsza kondycja, ruchy pełne gracji oraz lepsze samopoczucie. To wszystko
w przyjaznej i kameralnej atmosferze.
Latino
Odkryj swoją kobiecość! Latino dance to połączenie tańców latynoskich z intensywnością porównywalną do aerobiku. Na zajęciach poznasz podstawy prawdziwej kubańskiej salsy, cha-chy, samby. Nauczysz się zmysłowo poruszać, poprawisz swoją
kondycję i zadbasz o sylwetkę. Spraw, by Twoje ciało było bardziej elastyczne, a ruchy pełne seksapilu.
Kids dance
To zajęcia dla dzieci w wieku 5–8 lat. Polegają na zapoznaniu dziecka z muzyką i ruchem, są wprowadzeniem do świata tańca.
Dzieci poznają różne style i formy taneczne takie, jak: hip-hop, dance mix do aktualnych hitów tanecznych, taniec klasyczny, jazz,
taniec współczesny, taniec towarzyski, elementy akrobatyki i capoeiry, improwizację ruchową. Zajęcia prowadzone są w formie
radosnej, spontanicznej zabawy. Dzięki tym zajęciom Twoja pociecha rozwinie koordynację ruchową, poczucie rytmu, spożytkuje
nadmiar energii oraz pozna nowych znajomych.

Specjalna oferta dla rodziców i małych dzieci w wieku 1–3 lat!
„Klub Malucha” i „Mama + dziecko”
Są to zajęcia ogólnorozwojowe dopasowane do wieku i możliwości dziecka.
Dzieci od lat 5 zapraszamy na naukę gry na pianinie
Informacje o wszystkich zajęciach w Klubie „Na Górce”
Tel. 89 543 55 99; poniedziałek–czwartek, godz. 10. 00–20. 00; piątek, godz. 10. 00–18. 00

UWAGA

RĘKODZIEŁO w KLUBIE „AKANT”
ul. Kanta 11

jedna sobota w miesiącu
w godz. 10. 00–14. 00

Do udziału w naszych zajęciach zapraszamy osoby dorosłe!
Informacje: tel. 89 541 58 40, w godz. 10. 00–20. 00
piątki w godz. 10. 00–18. 00
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Jubileusz z OC i bezpieczeństwem w tle
15 lat temu, w październiku 1997 roku, w 2 numerze naszego miesięcznika „JAROTY”, po raz pierwszy zamieściłem ten tytuł: „OBRONA CYWILNA
– TWOJĄ OBRONĄ I OCHRONĄ” i „okienko” to otwarte jest do dziś!
Sam się dziwię, jak ten czas szybko płynie, ale tak, to już 15 lat. Co
miesiąc zamieszczam tu sporo różnych informacji z zakresu obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony ludności, przekazuję wiele uwag, zasad i sposobów działania z dziedziny bezpieczeństwa – bardzo szeroko i umownie
rozumianego.
Jako że jest to miesięcznik Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY” –
zwracam się głównie do mieszkańców naszych osiedli: Jarot, Nagórek oraz
Pieczewa i to nie tylko naszych spółdzielców, ale jak się okazuje – bo otrzymuję wiele sygnałów – że nasze pismo dociera i do innych osiedli Olsztyna.
Mijały lata, zmieniały się struktury, zasady i zakresy działania obrony
cywilnej, zmieniali się ludzie, stale ulegał modernizacji system ochrony naszego bezpieczeństwa, zmieniało się i oblicze zagrożeń.
Świat i nasz kraj zmieniał się również, widmo totalnej i światowej wojny
z użyciem broni masowego rażenia zastąpiło realne zagrożenie światowym
terroryzmem, lokalnymi konfliktami religijno-etnicznymi i atakami szaleńców!
Ba i przyroda „upomniała” nas wielokrotnie, że zagrażając jej „fundujemy” sobie anomalie klimatyczno-pogodowe, kataklizmy i nieobliczalne ataki potężnych żywiołów. Nie zmieniło się jedno – prozaiczność zwykłych, codziennych
zagrożeń tu i teraz, a jedynie stale uzupełnia się różnorodność tych zagrożeń, które fundowała i stale funduje nam zarówno rozwijająca się burzliwie
cywilizacja, jak i broniąca się przed ekspansją człowieka natura.
Na przestrzeni tych lat bardzo różnie przyjmowane były moje informacje, porady i ostrzeżenia, tak zresztą jak i moja praca inspektora obrony
cywilnej. Od traktowania mnie początkowo jako „nawiedzonego”, z czasem
miejsce krytyki i obojętności zajęła ciekawość, ba, zacząłem otrzymywać
wiele pytań, proszono o konkretniejsze porady, o wyjaśnienie wielu zagadnień zbyt marginalnie czy też zbyt naukowo i urzędniczo traktowanych w oficjalnych publikatorach.
Tak się złożyło, że w latach 2003–2007 pełniłem z wyboru funkcję społeczną przewodniczącego Samorządowej Rady Osiedla „Nagórki”. Wówczas
to zaczęły docierać do mnie telefonicznie i w kontaktach osobistych konkretne wnioski, uwagi i problemy, nie, nie tylko do samorządowca jako takiego,
ale również do inspektora OC i redagującego to „okienko” w naszej gazetce.
I tak pozostało i jest do dziś, choć nie jestem już samorządowcem, a zwyczajnie inspektorem OC, a mój służbowy telefon w SM „Jaroty” (89 543 55 26)
nie jest tajemnicą i niemal codziennie odbieram różne sygnały, pytania, prośby i wnioski, kontakty osobiste też pozostały i nie są mi obojętne.
To, co w gestii odpowiednich służb i organów miejskich – przekazuję
dalej i pilotuję realizację bazując na współpracy i współdziałaniu, a wszystko to i inne problemy staram się rozwinąć czy uwypuklić w „swoim okienku”, gdzie poruszam wszelkie sprawy bardzo szeroko rozumianego pojęcia
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jako zespół działań, zachowań i postaw,
które pozwalają nam żyć i egzystować w tych warunkach, jakie mamy, na
miarę czasów, ale i naszych zwykłych codziennych spraw i możliwości. Moja
pisanina daleka jest od „straszenia” widmem kataklizmów i tragedii, to sugestie i podpowiedzi, porady i analizy, to wreszcie swoiste transplantowanie
na nasz grunt, na „nasze podwórko” informacji, zaleceń i wytycznych orga-

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-3, o pow. 36 m², piętro I/IV, środkowe, własnościowe, bez
zadłużenia, ul. Boenigka. Istnieje możliwość zamiany na mieszkanie 3-pokojowe, niewymagające remontu, bez zadłużenia, na osiedlu Jaroty, Generałów, Pieczewo. Więcej informacji pod nr tel. 89 532 093 950 lub 89 532
093 951 (po 16. 00).
Kupię mieszkanie 3-pokojowe, może być do remontu, w cenie
do 210 tys. zł. Tel. 511 061 503.
Mieszkanie o pow. 60,4 m², 3-pokojowe, sprzedam lub zamienię
na mieszkanie o pow. 30 m² z dopłatą. Tel. 661 047 755.

nów kierowniczych obrony cywilnej, obecnie szerzej pojętej i mieszczącej się
w systemie zarządzania kryzysowego, jak i innych służb miejskich dbających o nasze bezpieczeństwo.
Wiele spraw publikowanych w „moim okienku” to nasze lokalne zagrożenia: w blokowisku, na klatce schodowej czy przy trzepaku, ale są i poważniejsze – ogólnokrajowe, europejskie i światowe, a także prozaiczne – nasze
podwórkowe i rodzinne czy sąsiedzkie, które sami sobie fundujemy lub „udajemy”, że ich nie widzimy.
Staram się, aby prawie we wszystkich materiałach informować o możliwościach uzyskania pomocy, aby system wzywania i informowania służb
miejskich, funkcyjnych i odpowiedzialnych „dotarł” do jak największej liczby mieszkańców, powracam po kilka razy w różnych aspektach do systemu
alarmowania i ostrzegania – tak, uważam, że najważniejsze dla bezpieczeństwa to wiedzieć, jak i gdzie uzyskać pomoc i co robić, kiedy zaistniało
zagrożenie.
Walczyłem i nadal walczę z „utopijnym” dążeniem do tego, aby nauczyć
na pamięć wszystkich obywateli: sygnałów alarmowania i ostrzegania, numerów telefonów alarmowych i informacyjnych służb miejskich, ba, systemów
i sygnałów wzywania pomocy (w tym międzynarodowych) – to niemożliwe
i uważam niecelowe, ale możliwe są i to preferuję przez minione lata - proste
rozwiązania, a mianowicie: uzmysłowienie wszystkim, że jeśli słyszę: wycie
syren, bicie gongów czy dzwonów, widzę: różne sygnały świetlne, machania
różnokolorowymi flagami, chustami czy innymi materiałami – to znaczy, że
coś się dzieje, że natychmiast trzeba włączyć radio czy TV na pasmo lokalne i że trzeba słuchać i robić, co każą! Zaś, gdy nie mam w pobliżu radia
czy TV i nie wiem, co się dzieje – pytam innych wokół – dla siebie i bliskich,
dla nas: NIGDY NIE POZOSTAWAJMY OBOJĘTNI!
Podobnie, gdy wydarzy się coś niespodziewanego, zagrażającego
życiu czy zdrowiu, coś tragicznego – zainteresujmy się tym, nawet jeśli
to nie dotyczy bezpośrednio nas czy naszych bliskich. Udzielmy pierwszej
pomocy i gdy trzeba wezwijmy profesjonalną pomoc – tu nie trzeba wielkiej
pamięci – telefon 998, a z komórkowego 112 – to alarmowe numery dyżurnego miasta – najbardziej kompetentnej instytucji reprezentującej zarządzanie kryzysowe miasta. Oni mają bezpośrednią łączność ze wszystkimi
służbami bezpieczeństwa w mieście i nigdy nie zawodzą! Poradzą, pomogą
i podpowiedzą, co robić i jak się zachować – nie zbagatelizują Waszych
sugestii i obaw także i w zakresie spraw „wyższej” rangi – np. zagrożeń terrorystycznych, podejrzeń i spostrzeżeń: narkomanii, pedofilii i bandytyzmu!
I znowu, tu niby jubileusz, a ja stale to samo i oby tak nadal, może
przez kolejne lata – zawsze jednak bezpiecznie i oby nie trzeba było lub
jak najrzadziej wzywać pomocy czy słuchać sygnałów alarmowania i ostrzegania – tego życzę wszystkim, do których „docieram” i sobie. Jak zawsze
chętnie wysłucham uwag, wniosków i spostrzeżeń „naszych” mieszkańców
i wszystkich innych Czytelników miesięcznika „JAROTY” – dziękuję za telefony, uwagi i wnioski, pytania, a także krytykę.
Przed nami jesień i zima, słoty i różne związane z tym zagrożenia –
przewidujmy je i bądźmy bezpieczni. cdn.
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m² przy ul. Żurawskiego (parter).
Tel. 508 377 517.
Sprzedam lub zamienię M-5 na mniejsze. Tel. 517 620 160.
Zamienię M-3 o pow. 48 m² w zasobach SM „Jaroty”, ul. Burskiego 8 – na większe na osiedlu Jaroty lub podobne na osiedlu Podgrodzie
lub Mleczna. Tel. 608 719 130.
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

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.

Jaroty ∙

8

KLUB KULTURY „NA GÓRCE”
ul. Wańkowicza 9, tel. 543 55 99

ZAPRASZA
dzieci
dnia 23. 11. 2012 r.
(piątek)
o godz. 17.00

nr 10/2012
Klub Kultury "Akant"
ul. Kanta 11

zaprasza
dzieci w wieku od 6 lat

ZAJĘCIA
TEATRALNE
na

na

„Andrzejkowe sztuki
magiczne”
w wykonaniu
iluzjonisty Carotenutto i jego uczniów
W programie również konkursy, zabawa
i słodkie niespodzianki!

Wstęp wolny!

Zapisy i informacje – tel. 89 541 58 40
w godz. 10. 00–20. 00
w piątki w godz. 10. 00–18. 00

JOGA
dla zdrowia
na Nagórkach

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI
OD 2 ROKU ŻYCIA

KLUB KULTURY „NA GÓRCE”
UL. WAŃKOWICZA 9
(BUDYNEK SM „JAROTY”)

środa godz. 17. 00
ZAPISY I INFORMACJE:
Klub Kultury "Na Górce"
tel. 89 543 55 99
FAMILY ENGLISH tel. 606 665 635

Zapraszam serdecznie Panie na lekcje jogi.
Zaczynamy od podstaw! Ćwiczenia pomogą
uelastycznić ciało. Mają dobroczynny wpływ
na funkcjonowanie narządów wewnętrznych
i Twoją sylwetkę.
Lekcje odbywają się w KLUBIE „NA GÓRCE”
w poniedziałki i środy, w godz. 1930–2030
Informacja pod nr 609 879 504; 89 543 55 99 (Klub „Na Górce”)

