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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” za 2011 rok
Osiedle Pieczewo obejmuje teren 22. 58 ha. W zasobach Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2011 roku znajdowało się 108
budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 2.691 mieszkań oraz 67 lokali użytkowych. Zadania obejmujące obsługę ok. 7. 000 mieszkańców realizowane były przez 7 pracowników administracji, 6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.
Prace administracyjne
Administracja Osiedla „Pieczewo” na bieżąco realizuje zadania związane z konserwacją, naprawami bieżącymi, administrowaniem, nadzorem oraz
utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla. Wszystkie uwagi
odnotowane są w rejestrach zgłoszeń oraz w notatkach służbowych i załatwiane są możliwie szybko, natomiast część z nich za pośrednictwem administracji
kierowana jest do załatwienia zgodnie z kompetencjami do innych organów
i instytucji.
Rok 2011 rozpoczął się prawdziwą, śnieżną zimą. Intensywne i obfite
opady śniegu spowodowały utrudnienia w poruszaniu się po osiedlu. Przyrost
pokrywy śnieżnej w ciągu 12 godzin osiągał nawet powyżej 20 cm. Pomimo
tego, że codziennie, a nawet kilka razy dziennie, firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz Spółdzielni przystępowały do odśnieżania chodników, ulic
osiedlowych i parkingów, pojawiały się znaczne utrudnienia w poruszaniu się
po osiedlu zarówno pieszych, jak i samochodów. Mieszkańcy często rezygnowali z jazdy własnym samochodem i przemieszczali się komunikacją miejską.
Zalegający śnieg na parkingach i drogach dojazdowych likwidowany był przy
użyciu wyspecjalizowanego ciężkiego sprzętu. Najwięcej skarg telefonicznych
mieszkańcy wnosili w zakresie nieodśnieżonych ulic i zatok postojowych na
terenach miejskich (ul. Żurawskiego, Gębika, Stramkowskiej, Jeziołowicza,
Wachowskiego, Turkowskiego, Sikiryckiego), za które odpowiada i zajmuje
się ich odśnieżaniem Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Po wielu interwencjach
telefonicznych i pisemnych administracji, MZDiM przystępował do oczyszczania zatok i ulic miejskich oraz wywozu nagromadzonego śniegu. Spółdzielnia
rozpoczęła dobrowolną akcję odśnieżania chodników przez osoby zadłużone.
Niestety nie odnotowano oczekiwanego rezultatu. W ciągu dnia pracowało tylko
pięć, sześć osób. Ogółem w akcji wzięło udział łącznie 12 osób. Trzeba jednak
podkreślić, że osoby te należycie wykonywały powierzone im zadania. Niejednokrotnie w podjętej pracy widziały jedyną możliwość zmniejszenia swoich zaległości czynszowych.

Po zakończonym okresie zimowym przystąpiono do sprzątania i oczyszczania osiedla z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Prace porządkowe na osiedlu
wykonywane były w zakresie: oczyszczania chodników, ulic osiedlowych i parkingów z zaległego piasku po zimie, gracowania (oczyszczania chodników z trawy), cięć sanitarnych drzew i krzewów, usuwania opadłych liści.
Jak co roku, wiosną został przeprowadzony komisyjny przegląd osiedla
„WIOSNA `2011”. W przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Zieleni
Miejskiej w Olsztynie, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Zarządców Nieruchomości, Administracji Osiedla „Pieczewo” SM „Jaroty”, jak również członkowie
Rady Osiedla „Pieczewo” i przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie.
Pozytywnym przykładem przeglądu była natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia w zakresie czystości i porządku na terenach miejskich, tj. oczyszczenie oczka wodnego przy pętli autobusowej, oczyszczenie terenów leśnych
wraz z wycinką zniszczonego drzewostanu za targowiskiem miejskim, oczyszczenie (gracowanie) chodników miejskich z zarośniętej trawy, uporządkowanie
terenów zielonych po awariach wodociągowych przy ul. Żurawskiego 4, Jeziołowicza 23 oczyszczenie zieleni w pasach drogowych ze starych liści.
Zwrócono szczególną uwagę na brak miejsc postojowych na osiedlu Pieczewo. W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej funkcji,
ponieważ są rozjeżdżone przez parkujące tam samochody. Istnieje możliwość
utworzenia w tych miejscach dodatkowych miejsc postojowych. Zwrócono
szczególną uwagę na zły stan nawierzchni ulicy i zatoki postojowej w okolicy
przychodni przy ul. Świtycz-Widackiej. Zatoki postojowe po opadach deszczu
zalane są wodą o znacznej głębokości. Nawierzchnia zatok jest w bardzo złym
dokończenie na str. 2–3
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stanie – wymaga remontu i odwodnienia. Odnotowano również zły stan techniczny chodników miejskich na osiedlu. Niektóre z nich wymagają natychmiastowej naprawy lub przełożenia (ul. Gębika od nr 1 do nr 13 oraz od nr 2 do
nr 28). W nawierzchni chodników występują zapadnięte oraz wystające płytki,
co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z nich. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia zostały przekazane do realizacji przez MZDiM w Olsztynie.
W ramach konserwacji zieleni dokonano nasadzeń uzupełniających drzew
i krzewów przy ul. Wachowskiego 1, Gębika 1, 3, 5, Jeziołowicza 14, 16, 18,
20, 22, Wachowskiego 2, Jeziołowicza 8. Istnieją również przypadki usunięcia
drzew rosnących zbyt blisko budynków. Dotyczy to budynków przy ul. Gębika 11,
Wachowskiego 5, Wachowskiego 8, Sikiryckiego 4, Gębika 28, Żurawskiego 2,
Turkowskiego 9, Turkowskiego 5. W ramach wycinki dokonano nasadzeń zastępczych nowymi krzewami ozdobnymi.
Ponadto administracja na bieżąco prowadzi nadzór nad firmami wykonu-

Rozliczenie i opomiarowanie budynków
Na osiedlu Pieczewo w naszych zasobach znajduje się 2. 687 lokali mieszkalnych wyposażonych w 10. 748 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej wody, które
w okresach kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu
rozliczenia zużycia wody.
W roku 2011 z tytułu sprzedaży mieszkań dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody w 33 lokalach. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień
dotyczących stanów wodomierzy, sposobu rozliczania, a w przypadku błędnego
rozliczenia wprowadzano stosowne korekty, natomiast w 92 lokalach mieszkalnych oraz 1 lokalu użytkowym dokonano odbioru technicznego wodomierzy po
wymianie.
W zasobach osiedla znajdują się także lokale użytkowe, w których dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych wody, energii elektrycznej, centralnego
ogrzewania i na ich podstawie dokonuje się rozliczeń i wystawia stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników (wystawiono 595 faktur).
Comiesięcznie w budynkach mieszkalnych, użytkowych, wymiennikowniach i hydroforniach pracownicy administracji wraz z przedstawicielami służb
MPEC i PWiK dokonywali odczytów liczników energii cieplnej na potrzeby ciepłej
wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz wody zimnej.
Ponadto prowadzono bieżącą kontrolę nad prawidłową pracą zainstalowanych urządzeń pomiarowych oraz prowadzono związaną z tym ewidencję.
Administracja comiesięcznie prowadziła sprawy związane ze sprawdzaniem faktur – pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym – obciążających Spółdzielnię za dostarczenie mediów, tj. energii cieplnej, elektrycznej,
gazu i wody oraz wywozu nieczystości stałych.
Roboty ogólnobudowlane – malarskie, dekarskie, stolarskie,
ślusarskie, hydrauliczne

Nowe nasadzenia przy ul. Żurawskiego 5, 7

jącymi usługi na rzecz Spółdzielni w zakresie utrzymania terenów osiedlowych
– sprzątania, odśnieżania, usuwania skutków zimy, pielęgnacji i odnawiania zieleni, wywozu stałych odpadów komunalnych z 36 szt. obudów śmietnikowych.
Wszystkie wnoszone przez mieszkańców uwagi i niedociągnięcia w tym zakresie firma wykonuje w trybie pilnym.
Zagospodarowano kompleksowo place zabaw przy ul. Gębika 24, 26, 28,
Sikiryckiego 2, 4 nowymi bardzo atrakcyjnymi urządzeniami zabawowymi. Również place zabaw przy ul. Wachowskiego 1, 3, 5, ul. Turkowskiego 7, 9 i Gębika
1, 3, 5, Wachowskiego 2, 4, 6, 8 zostały uzupełnione o nowe urządzenia zabawowe. Ponadto na osiedlu ogrodzono trzy place przy ul. Panasa 2–6; Jeziołowicza 15; Sikiryckiego 1–5. Po okresie zimowym zostały oczyszczone wszystkie
piaskownice ze starego piasku i napełnione czystym.
Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Olsztyn, przeprowadzono kompleksową deratyzację, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie
w korytarzach piwnicznych we wszystkich budynkach mieszkalnych na osiedlu. Przed okresem lęgowym oczyszczono wszystkie budki lęgowe dla sikorek,
w celu umożliwienia ptakom założenia nowych gniazd. Administracja na bieżąco
zaopatruje osiedlowe sklepy w bezpłatne woreczki na odchody zwierzęce.
Niestety, nie obyło się bez dewastacji mienia Spółdzielni. Został podpalony śmietnik przy ul. Stramkowskiej 3 i kontenery na selektywną zbiórkę odpadów przy ul. Jeziołowicza 7. Sprawę w zakresie ustalenia sprawcy prowadziła
Policja, niestety sprawców zdarzenia nie ustalono. Odnotowano również dużą
dewastację elementów drewnianych placów zabaw. Zespół konserwatorów dokonał niezbędnych napraw wraz z wymianą uszkodzonych elementów.
W roku bieżącym przeprowadzono dwie eksmisje z lokali mieszkalnych
osób zadłużonych przy ul. Żurawskiego 4 i Żurawskiego 10.
Na wniosek mieszkańców oznakowano dodatkowe miejsca dla osób niepełnosprawnych w zatoce postojowej przy budynkach Gębika 24, 26, Panasa 8,
10, Krasickiego 1, Wachowskiego 10.
Odnotowano w prowadzonej ewidencji mieszkańców znaczny spadek
liczby osób zamieszkałych na osiedlu. Stan na koniec 2011 r. wynosi 6.832 osoby. Dokonano 383 zmian w prowadzonej ewidencji meldunkowej wskutek czego
również naliczenie opłat za mieszkanie ulegało zmianie.

Zespół konserwatorów Administracji Osiedla „Pieczewo” w roku 2011 liczył
siedem osób. Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach: pracownik ogólnobudowlany – 2 osoby, hydraulik – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarzszklarz i 1 gospodarz osiedla.
Ogółem w 2011 roku zrealizowano 2.863 różnego rodzaju napraw i usług
na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb PGM i pracowników
administracji, w tym:
–   543 elektrycznych,
–   345 stolarsko-szklarskich,
– 1.689 hydrauliczno-ślusarskich,
–   286 ogólnobudowlanych.
Ponadto realizowano na bieżąco usterki zgłoszone przez gospodarza
osiedla.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano m.in.:
– drewniane pochwyty na balustrady w 4 klatkach schodowych budynków mieszkalnych,
– montaż lub wymianę samozamykaczy do drzwi budynków – 3 szt.,
– malowanie ławek wraz z wymianą desek siedzisk,
– malowanie elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych części,
– wymianę: 2.501 szt. żarówek, 78 szt. bezpieczników, 121 szt. przycisków i wyłączników, 12 szt. opraw oświetleniowych, 40 szt. kloszy w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, numerów policyjnych,
– wymianę 6 szt. opraw lamp parkowych i 48 szt. żarówek,
– odłączenie od zasilania nieczynnych skrzynek AZART ze ścian klatek schodowych ujętych w planie remontów na rok 2011 do malowania,
– montaż opraw oświetleniowych w Klubie „Akant”,
– przeglądy i konserwację instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy
piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic administracyjnych
w budynkach, a także oświetlenia zewnętrznego,
– uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych przed
wejściami do budynków mieszkalnych i usługowych,
– montaż koszy na śmieci na terenie osiedla,
– miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników,
– przegląd dachów w budynkach oraz pawilonach wraz z naprawą pokryć dachowych, oczyszczenie koryt dachowych z uzupełnieniem koszyków we wpustach
dachowych,
– oczyszczenie zadaszeń wiatrołapów wejść do budynków,
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– remont płyty loggii wraz z ułożeniem płytek terakoty,
– podjazd dla wózków towarowych do lokalu użytkowego przy ul. Gębika 1A,
– zamalowywano graffiti na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych,
– wycięto instalację odpowietrzającą i zamontowano odpowietrzniki na pionach
centralnego ogrzewania w przedszkolu przy ul. Panasa 12,
– zamurowano komory zsypowe w budynku przy ul. Jeziołowicza 23,
– remont osłon śmietnikowych ujętych w planie remontów na 2011 r.,
– remont osłony śmietnikowej przy ul. Stramkowskiej po dewastacji i spaleniu,
– wymianę głównych zaworów cyrkulacyjnych w budynkach mieszkalnych,
– wymianę podpionowych zaworów cyrkulacyjnych,
– wymianę zaworów flanszowych na instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych,
– wymianę części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych,
– usuwano niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody,
– usuwano nieszczelności na pionach instalacyjnych,
– usuwano na bieżąco w sezonie grzewczym usterki w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania (dot. odpowietrzania instalacji i grzejników, usuwania
niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów),
– po zakończeniu każdego kwartału dokonywano zbioru kartek ze stanami wody
z budynków mieszkalnych,
– plombowanie wodomierzy mieszkaniowych,
– wystawiono 336 faktur użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych za usługi wykonane przez zespół konserwatorów lub podmiotom zewnętrznym,
– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy „WIT-CZAR”.
Nadzór
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy
wyłonione w drodze przetargów, m.in.:
• remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Gebika 4, 8 wraz z robotami
towarzyszącymi (m.in. remont i naprawa izolacji płyt loggii),
• malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy
ul. Stramkowskiej 1, Panasa 6, 10, Gębika 14, 24, Żurawskiego 2, 8, 12, 13, 21,
Wachowskiego 12,
• remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza 3, 9, 10, 15, 22, Sobocińskiego 1,
• wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów w budynkach przy ul. Turkowskiego 19, Turkowskiego 21, Wilczyńskiego 1, Panasa 4, Żurawskiego 10,
Gębika 8A, Żurawskiego 4, Jeziołowicza 10, Jeziołowicza 19,
• wykonanie odwodnienia terenu w obrębie budynków przy ul. Krasickiego 1 i Panasa 2 poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
burzowymi,
• przełożenie chodników:
• 425 m² chodnika na wzmocnionej podbudowie wzdłuż budynków przy ul. Krasickiego 1, 3; Panasa 2,
• 65 m² dojść do budynków przy ul. Żurawskiego 21, 23,
• 16 m² przełożenie istniejącego chodnika, ukośne dojście do klatki I budynku
przy ul. Krasickiego 11,
• 40 m² przełożenie istniejącego chodnika, dojścia do budynku Świtycz–Widackiej 1 wraz z ułożeniem nowego chodnika w miejscu przedeptu – 22,5 m²,
• 400 m² przełożenie chodników wzdłuż budynku Świtycz-Widackiej 1 oraz
w stronę Krasickiego 11 wraz z ułożeniem nowego chodnika w miejscu prze-
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deptu – 58,5 m² oraz wykonanie nowych schodów terenowych o powierzchni
rzutu poziomego 18,5 m²,
• 220 m² przełożenie chodników – dojścia do budynków Wachowskiego 10, 12,
• 705 m² przełożenie chodników wzdłuż (z tyłu) budynków Turkowskiego 3, Wachowskiego 14 oraz wzdłuż budynków Wachowskiego 10, 12 na wzmocnionej podbudowie.
• wykonanie wymiany 11 szt. słupów oświetlenia osiedlowego zewnętrznego
z oprawami oświetleniowymi przy ul. Sikiryckiego 9, Gębika 20–22, Sikiryckiego
6–8–10–12, Stramkowskiej 7–9–11, Żurawskiego 18 oraz wymiana 4 szt. opraw
oświetleniowych przy ul. Krasickiego 1–3 i Panasa 2,
• zagospodarowanie placów zabaw – uzupełnienie, montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Sikiryckiego 2–4; Gębika 24–26–28; Turkowskiego 7–11; Wachowskiego 3–5; Wachowskiego 2–4–6–8 Gębika 1–3–5,
• wykonanie i montaż ogrodzeń 3 szt. placów zabaw przy ul. Panasa 2, 4, 6,
Krasickiego 1, 3, 5; Sikiryckiego 1, 3, 5; Jeziołowicza 9, 13, 15,
• wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej
i przewodów wentylacji grawitacyjnej.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia
takimi, jak:
• wymiana drzwi do korytarza piwnicznego w Klubie „Akant” przy ul. Kanta 11,
• wymiana – przełożenie na rury PCV Ø 160 części poziomu kanalizacyjnego
w korytarzu piwnicznym budynku przy ul. Jeziołowicza 5 na odcinku o długości
ok. 11,5 mb.,
• wykonanie i montaż obróbek blacharskich w związku z wykonanym przez grupę
konserwatorów remontem izolacji płyty loggii przy ul. Turkowskiego 25,
• wykonanie osiatkowania kominów wentylacyjnych w liczbie 39 szt. w budynkach przy u. Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyńskiego 1, 3 zapobiegające
go gniazdowaniu gołębi,
• wykonanie kompleksowych opracowań projektowych związanych z odwodnieniem terenu przy budynkach przy ul. Krasickiego 1, Panasa 2, łącznie z aktualizacją i wykonaniem podkładów geodezyjnych,
• wymiana okien na PCV (9 szt., w tym 2 szt. drzwi balkonowych) w dwóch salach przedszkola przy ul. Panasa 12,
• wymiana okien na PCV (8 szt.) na klatkach schodowych w budynku przy
ul. Stramkowskiej 7,
• zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w pawilonie przy ul. Żurawskiego 9,
• zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego
wraz z projektem w pawilonie Sikiryckiego 9.
Ponadto:
• sprawdzano wyceny kosztorysowe robót zleconych,
• dokonywano naprawy uszkodzonych wywiewek kanalizacyjnych na dachach
budynków,
• dokonywano przeglądów urządzeń zabawowych oraz podejmowano działania
w celu wykonania prawidłowej konserwacji oraz naprawy uszkodzonych elementów,
• dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami lokatorów,
• udzielano pisemnych odpowiedzi na pisma lokatorów,
• przygotowano dane do planu remontów na 2012 r.,
• prowadzono książki obiektów budowlanych,
• dokonano rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie
ogólnobudowlanym,
• uczestniczono w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe,
• prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi przez zespół konserwatorów.
Robert Zdunek
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Mieszkanie o pow. 48,3 m², Nagórki, I piętro – sprzedam lub zamienię na większe o pow. 60–72 m². Tel. 600 015 252.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o pow. 60,4 m², Nagórki, I piętro,
zadbane, środkowe, bardzo ciepłe. Nie wymaga remontu, w pobliżu dostępna pełna infrastruktura. Tel. 503 816 429.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, wysoki parter, ul. Kanta, z pełnym wyposażeniem i całorocznym ogrzewaniem. Tel. 513 061 577.
Mieszkanie o pow. 37 m² (I piętro) w centrum, blisko dworca PKP – zamienię na podobne lub mniejsze (do II piętra) na Jarotach. Tel. 663 066 439.
Zamienię za dopłatą M-4, I piętro, przy ul. Orłowicza 7, na M-2
w osiedlu Jaroty. Tel. 691 768 950.
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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„Przedszkolaki mają głos”

18 października br. odbyła się 6 edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Przedszkolaki mają głos”. W tym roku padł rekord
zgłoszonych grup, było ich 14, czyli w sumie razem 330 dzieci. Atmosfera była bardzo gorąca. W jury zasiadali członkowie zespołu
„Kaczki z Nowej Paczki”: Andrzej Brzozowski – przewodniczący, Mirosław Łoszewski i Andrzej Kulczyński – członkowie oraz Katarzyna Lewkowicz – przedstawiciel domów kultury.

Jury przyznało: I miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 31, Ekoludki z utworem pt. „Tęcza”; II miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 23, Przyjaciele Muminków z utworem pt. „Parasol dla kota"; III miejsce: Przedszkole Niepubliczne ABC, grupa ABC z utworem pt. „Leśne Duszki”.
Wyróżniono 6-letnią Olę Chabetek – solistkę z Przedszkola Miejskiego Nr 32 za piosenkę pt. „Kolorowe Motyle”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

Migawka z życia świetlicy
„Dziś w świetlicy wydarzenie: Przyjmujemy nowe dzieci! Będzie uroczystość mała, atrakcyjnie czas nam zleci!” – tymi słowami
16 października 2012 r. nauczycielki Elżbieta Budrejko, Agnieszka Gromelska i Renata Żukowska przywitały pierwszaków uczęszczających do świetlicy SP Nr 25 w Olsztynie. W uroczystości uczestniczyła również dyrektor Jadwiga Baczewska, która skierowała
do dzieci kilka ciepłych słów wraz z życzeniami dobrej zabawy.
Tego dnia w bajkowej atmosferze dzieci zostały uroczyście
pasowane na Świetlików. Wcześniej jednak musiały przejść wiele
bajkowych prób. I tak np. w „Próbie Łasucha” jadły plasterek cytryny,
próbując zachować przy tym promienny uśmiech. W „Próbie Czarodziejskiego jabłka” wykonywały wylosowane przez siebie ,,bajkowe”
zadania. W „Próbie Kopciuszka” sprawnie oddzielały duże klocki od
małych. Tymczasem w „Próbie Bajkowej Pary”, dzieci musiały wykazać się spostrzegawczością w rozpoznawaniu bajkowych bohaterów
i dobrać do nich tytuły bajek, z których pochodzili. Bawiły się również
w Robina Hooda, rzucając piłeczkami do celu. W „Próbie Pinokia”
musiały pomóc Pinokiowi odróżnić prawdę od fałszu, dzięki czemu
jego wydłużony nos powrócił do normalnych rozmiarów.
Głównym punktem uroczystości było ślubowanie i uroczyste
pasowanie pierwszaków na Świetlików. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy z nowych Świetlików otrzymał kolorowy ,,Kodeks Świetlika”. Na koniec była wspólna fotografia i wpis do kroniki świetlicowej.
Elżbieta Budrejko, Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska

Jaroty ∙

nr 11/2012
Halloween party w Klubie „Na Górce”
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W ramach wzbogacania wiedzy o kulturze krajów anglosaskich 31 października 2012 szkoła językowa Family English zorganizowała
w Klubie „Na Górce” Halloween'owy Balik Językowy. Zabawy i liczne konkursy, m.in. duszkowy rzut do celu, przygotowanie balonowej dyni
były wspaniałym sposobem na doskonalenie znajomości języka angielskiego. Zapraszamy na zajęcia do naszej szkoły.

„Grzybobranie” i „Halloween’owe wariacje”
– przedstawiamy prace dzieci z pracowni plastycznej Klubu „Na Górce”.

Zabawa halloween’owa w Klubie „Akant”
Na zabawę przyszły dzieci przebrane w fantazyjne stroje. Bawiły się świetnie, przystrajały żywe dynie, jak i te na papierze. Wystawę
prac można obejrzeć w Klubie Kultury „Akant”.
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Jesienny Festyn Rodzinny…
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…w Szkole Podstawowej Nr 33

„Kiedy śmieje się dziecko. Śmieje się cały świat” – pod takim hasłem w dniu 4 października 2012 roku odbył się coroczny
Rodzinny Festyn Jesienny w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Organizatorami festynu byli pracownicy szkoły wspólnie z Radą Osiedla „Pieczewo”, która jak co roku ufundowała atrakcyjne nagrody,
wręczone dzieciom w czasie festynu.

Oficjalnie festyn rozpoczęły dyrektor szkoły – Edyta Balbuza oraz przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo” – Halina Mikulska.
Podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenie zgromadziło całe rodziny, których członkowie wspólnie brali udział w licznych konkurencjach
sprawnościowych i artystycznych. Wszyscy świetnie się bawili podczas budowania, a następnie prezentacji Królestw Ziemniaczanego Króla,
przeciągania liny czy jedzenia rzodkiewek i jabłek na czas. Wiele emocji, szczególnie wśród dorosłych uczestników festynu, wzbudził quiz
o Januszu Korczaku, któremu poświęcony jest cały 2012 rok. Nie zabrakło także stoiska, na którym można było degustować przygotowane
przez rodziców pyszne sałatki i ciasta.
Uśmiechy na twarzach dzieci jak zwykle wynagrodziły trud organizacji wydarzenia i dały energię do myślenia o tym, czym zaskoczyć
uczniów i rodziców w przyszłym roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu, za zaangażowanie
i czas poświęcony jego realizacji.
Małgorzata Kowalewicz

Ślubowanie uczniów klas pierwszych w SP Nr 33
„Ślubuję uroczyście sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej
klasy i szkoły, dawać powody do dumy swoim rodzicom i nauczycielom...” – tymi słowami 17 października 2012 roku uczniowie
klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie złożyli
przyrzeczenie na sztandar Szkoły i tym samym stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

W tym jakże wyjątkowym dniu wielu uczniom towarzyszyli rodzice, dziadkowie bądź opiekunowie, którzy z dumą i przejęciem obserwowali,
jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci. Po uroczystym ślubowaniu i wyprowadzeniu sztandaru główni bohaterowie uroczystości
przygotowali występ, by pokazać, że przez półtora miesiąca wiele się można nauczyć. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wraz z bliskimi i wychowawcami udali się do klas, by wspólnie świętować to ważne wydarzenie. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów.

Małgorzata Kowalewicz
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Zagrożenia jesienno-zimowe
W naszych mieszkaniach czujemy się zwykle bezpiecznie, nawet podczas słotnej jesieni czy mroźnej i śnieżnej zimy. Jednak aby tak było zawsze,
musimy zadbać o dobry stan instalacji domowych, które są intensywnie eksploatowane jesienią i zimą. Jeśli ich praca zależy od dostaw prądu, musimy
pamiętać, jak i do kogo szybko zareagować w przypadku awarii energetycznych. Pamiętajmy też o mieszkających w naszym sąsiedztwie osobach starszych, chorych lub niepełnosprawnych, dla których trudne warunki zimowe
mogą stanowić prawdziwe zagrożenie. Współdziałajmy z sąsiadami, oni też
nam pomogą, gdy zajdzie taka konieczność. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę:
– wszelkie urządzenia grzewcze: kaloryfery – sprawdźmy ich szczelność, sprawność termozaworów i rejestratorów zużycia ciepła, inne „podgrzewacze”, które bywa, że posiadamy na wypadek, gdyby nastąpiło niedogrzewanie mieszkania, są to z reguły urządzenia elektryczne – sprawdźmy ich
sprawność i używajmy zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa
pożarowego;
– piecyki (kuchenki) gazowe lub gazowo-elektryczne – upewnijmy się,
że działają właściwie, a kanały wentylacyjne są drożne. Nasze administracje
prowadzą regularne kontrole urządzeń grzewczych i kanałów wentylacyjnych
przez fachowców, do ich zaleceń należy się bezwzględnie stosować. Uwaga:
gdy zauważymy (lub wyczujemy, bo gaz bywa nawonniany), że ulatnia się
gaz – natychmiast:
• otwórzmy szeroko okna i drzwi tak, aby spowodować przewiew i zamknijmy kurek gazu w mieszkaniu,
• nie używajmy otwartego ognia i nie włączajmy światła ani żadnych
urządzeń elektrycznych,
• nie posługujmy się w mieszkaniu telefonem (nawet komórkowym),
• powiadommy sąsiadów o zagrożeniu i opuśćmy budynek, zawiadommy Pogotowie gazowe – bezpłatny numer tel. 992.
W swoich mieszkaniach używamy wielu urządzeń elektrycznych: lodówki i zamrażarki, mikrofalówki i czajniki elektryczne, żelazka i opiekacze oraz
wiele innych. Zadbajmy o ich sprawność, nie naprawiajmy uszkodzeń elektrycznych metodami domowymi – od tego są fachowcy, a szczególnie ważnym
jest sprawne zasilanie i oryginalne bezpieczniki (nigdy nie „watowane”). Jesienią i zimą bywają przerwy w dostawie energii elektrycznej (zadbajmy o światła
zastępcze, np. zwykłe świece), występują też przerwy w ogrzewaniu lub brak
wody i inne awarie komunalne. Z reguły albo jesteśmy o tym informowani,
albo administracje reagują na takie zdarzenia, jednak mogą to być sprawy
lokalne i wówczas sami pytajmy lub interweniujmy: telefony alarmowe i informacyjne: Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna
– 998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowie gazowe
– 992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993, PGM
– 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA –
89 522 81 12 (89 522 24 11/12) i SM „JAROTY” – 89 543 55 00 (03, 48).
W tych jakże trudnych i zmiennych warunkach atmosferycznych przebywanie poza domem wymaga szczególnej ostrożności i rozwagi. Mróz, porywisty wiatr, to w naszej strefie klimatycznej jesienią i zimą raczej reguła niż
wyjątek. Od naszego rozsądku, dobrego przygotowania i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zależy, czy zimowa, a czasem i jesienna aura

DYŻURY

nie zaskoczy nas niebezpieczeństwem. Na co trzeba zwrócić szczególną
uwagę:
– na temperaturę powietrza – faktyczną i odczuwalną oraz na wilgotność i wiatr – te dwa czynniki powodują, że marzniemy na dworze znacznie
bardziej niż na to wskazuje termometr. Im bardziej wilgotno i wietrznie –
tym zimniej. Świadomość tego jak i dostosowywanie ubioru do realnych warunków, wykonywanych zadań i czasu przebywania poza domem pozwoli nam
uniknąć odmrożeń czy wychłodzenia ciała zagrażającego zdrowiu i życiu;
– na oblodzone chodniki, jezdnie i ścieżki, śliski lód ukryty pod cienką
warstwą śniegu – mogą być przyczyną poważnych obrażeń, złamań i urazów, włącznie ze wstrząśnieniem mózgu. Podobnie oblodzone mogą być
schody i poręcze, wejścia do klatek schodowych, sklepów itp. – przewidujmy
zagrożenia i uważajmy, pomagajmy sobie w sytuacjach trudnych;
– na tworzące się w okresach odwilży lub po obfitych opadach śniegu
i przy zmiennej temperaturze sople lodu oraz nawisy zamarzniętego śniegu
na dachach – mogą być zagrożeniem dla pieszych przechodzących pod budynkami.
Jesień i zima bywają piękne, bywają i kapryśne, ale zawsze niosą ze
sobą różne zagrożenia, a życie biegnie swoim torem, trzeba iść czy jechać
samochodem lub autobusem: do pracy, dzieci do szkoły bądź przedszkola,
a czasem korzystając z dobrej pogody wybrać się na spacer, są amatorzy
wędkarstwa podlodowego, a dzieci chcą się bawić na ślizgawkach czy biegać
po śniegu. W każdej z tych sytuacji bywają zagrożenia, ale trzeba je po prostu przewidywać i żyć normalnie. Tu uwaga: jeśli pojawi się lód na stawkach
i jeziorach może być słaby, kruchy i niebezpieczny – bądźmy na to wyczuleni,
a nawet, gdy mrozy stężeją i jeziora zamarzną na fest, pamiętajmy o przeręblach, przewidujmy możliwe zagrożenia. Wielki apel do wędkarzy – co
roku zimą giną ludzie łowiący spod lodu bez zachowania właściwego bezpieczeństwa – giną i inni, bo pozostawione przeręble są śmiertelnymi pułapkami!
I jeszcze prośba do kierowców: uważajcie, zwolnijcie i przewidujcie zagrożenia, jakie niesie ze sobą jesień i zima, a które dotyczą i was, i nas pieszych!
Pamiętajmy także i o tym, że żyją wśród nas - choć mało widoczni –
ludzie bezdomni, bezrobotni, chorzy i zapomniani. Różne ich losy i różne zachowania – czasem odwracamy się od nich lub ich „nie widzimy”. Teraz, zimą,
są oni narażeni szczególnie na śmiertelne nawet zagrożenia! Czasy są takie,
jakie są, ale na odrobinę serca i wrażliwości powinno nas stać. Jeśli zauważymy leżącego, śpiącego „gdzieś kogoś” – nie odwracajmy się, jeśli nie możemy
czy nie chcemy pomóc sami, zawiadommy służby miejskie lub policję.
Czy będzie bardziej, czy mniej zimowo – ten czas niesie wiele uciążliwości i zagrożeń. Pamiętajmy o pierwszej pomocy: stłuczenia, skręcenia
i złamania mogą zdarzyć się każdemu, pierwsza pomoc, ta najzwyklejsza –
ludzka: to zapytać, co się stało, co boli, podnieść lub zabezpieczyć, wezwać
fachową pomoc lub tylko gdzieś podprowadzić. To wiele, a tak niewiele –
bądźmy sobie życzliwi i wzajemnie pomocni, to  nie boli  i nie kosztuje, a tak
wiele daje.
Wymagajmy od odpowiedzialnych służb i od nas samych wszelkich
niezbędnych działań. Niech zima i jej uroki będą atrakcją, zaś jej dotkliwości
starajmy się łagodzić i neutralizować, aby były mniej groźne – przewidujmy
zagrożenia, uważajmy i pomagajmy sobie wzajemnie. Przewidywanie, zabezpieczanie i wzajemna pomoc w obliczu zagrożeń – to nasz ludzki
obowiązek i przywilej. cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

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:

17 grudnia 2012 r. – pełni Józef Gruszewski

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 8000 egz.
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Nowy oddział Alior Bank Express w Olsztynie
Alior Bank zaprasza do nowego oddziału
Alior Bank Express, przy ul. Krasickiego 1b
w hipermarkecie CARREFOUR w Olsztynie
Zespół pięciu doświadczonych i profesjonalnych bankierów zapewnia Klientom detalicznym wygodny dostęp do najpopularniejszych usług Banku.
Bankierzy z nowej placówki Alior Banku doradzają i świadczą usługi klientom z Olsztyna i okolic od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9. 00 do 19. 00 oraz w soboty między 9. 00 a 17. 00. Wykwalifikowanym
zespołem zarządza Ewa Amborska, posiadająca ponad 16-letnie doświadczenie w pracy w bankowości.
Placówka usytuowana w hipermarkecie Carrefour została otwarta w połowie lipca br. i jest pierwszym minioddziałem Alior Banku w mieście.
„Nowa placówka Alior Bank Express cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Olsztyna. Naszymi głównymi atutami są na pewno atrakcyjna dla klientów lokalizacja w centrum handlowym
oraz fakt, że oddział działa przez sześć dni w tygodniu” – powiedziała Ewa Amborska, dyrektor oddziału.
Otwierane specjalnie z myślą o klientach indywidualnych minioddziały Alior Bank Express zostały tak
zaprojektowane i usytuowane, aby ułatwić dostęp do najpopularniejszych usług Alior Banku. Przyjazne, kolorowe stanowiska obsługi, swobodna przestrzeń oraz przejrzyste propozycje produktów tworzą miłą atmosferę
oraz ułatwiają komunikację z klientem.
W placówkach Alior Bank Express klienci mogą opłacać rachunki bez prowizji oraz korzystać z podstawowych produktów Banku takich, jak: pożyczka gotówkowa, lokaty terminowe oraz bezpłatne konto
osobiste „Alior rachunki bez opłat”.
Szczegółowe informacje oraz pełna lista oddziałów Alior Bank Express dostępne są na stronie
www.express.aliorbank.pl.

MIKOŁAJKI
w Klubie „Na Górce”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

Zapraszamy
dzieci
na zabawę

z Mikołajem
dnia 2. 12. 2012 r.
o godz. 12. 00
Będzie dyskoteka, wiele konkursów,
słodkie niespodzianki i… dużo dobrej
zabawy !!!

ZUMBA
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH
NA ZAJĘCIA ZUMBY
PRAWDZIWA FUZJA MUZYKI, TAŃCA,
DOBREJ ZABAWY ORAZ SPALANIA KALORII
Zajęcia odbywają się

we WTORKI 16. 00–17. 00 i CZWARTKI 20. 00–21. 00

START! 6 LISTOPADA
GODZ. 16. 00

Klub Kultury „NA GÓRCE”
Ul. Wańkowicza 9

Wstęp wolny!!!

Informacje: tel. 89 543 55 99
w godz. 10. 00–20. 00,
w piątki w godz. 10. 00–18. 00

