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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Spółdzielcom
i Mieszkańcom Nagórek, Jarot i Pieczewa składamy wiosenne życzenia,
aby czas Święta Paschy napełnił wszystkich spokojem, radością i nadzieją
odradzającego się życia.
Roman Przedwojski – Prezes SM „Jaroty”
Krzysztof Iwlulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych: Nagórek, Jarot i Pieczewa

Remonty
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” na 2013 rok
Rada Nadzorcza w dniu 26 lutego 2013 roku, po rozpoznaniu wniosku Zarządu, uchwaliła w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” plan remontów na 2013 rok. W bieżącym roku stawki odpisu na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
oraz mienia Spółdzielni nie ulegają zmianie w stosunku do stawek z ubiegłego roku.
Przeglądem objęto wszystkie 190 nieruchomości budynkowe
mieszkaniowe oraz nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni.
Opracowanie planu remontów, z jednej strony, poprzedzone zostało
analizą potrzeb remontowych, które są wynikiem przeprowadzonych
przeglądów stanu technicznego zasobów Spółdzielni, natomiast
z drugiej strony, przy planowaniu wydatków na remonty w poszczególnych nieruchomościach analizowano możliwości finansowe.
Uwzględniano stan środków funduszu remontowego zaewidencjonowany dla danej nieruchomości na koniec roku 2012 i planowane
naliczenia odpisu na fundusz remontowy w 2013 roku.
Wydatkowanie środków z funduszu remontowego jest realizowane odrębnie dla każdej nieruchomości budynkowej mieszkalnej
według ogólnie przyjętej zasady, że wykonanie planowanych robót
przewidziano wyłącznie w tych nieruchomościach, w których – na
podstawie prowadzonej ewidencji – zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi nie później niż w pierwszym kwartale 2013 r. Wyjątkiem od tej zasady są tylko prace objęte
dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz przebudowa zasilania w wodę
i ciepło budynków podłączonych do hydroforni zlokalizowanej przy
ul. Panasa 1A, której to likwidacja nie jest zależna od SM „Jaroty”.
Tegoroczny plan jest w znacznym stopniu kontynuacją ubiegłorocznego w zakresie poprawy stanu technicznego i estetycznego klatek schodowych. Remont polega w szczególności na ich malowaniu,
po odpowiednim przygotowaniu ścian i sufitów, układaniu terakoty
na schodach i podestach, wymianie okien na klatkach schodowych.
W 29 budynkach zaplanowano ułożenie terakoty w korytarzach
piwnicznych wraz z wymianą drzwi do tych korytarzy. W dziesięciu
wieżowcach zostanie ułożona wykładzina, która charakteryzuje się
doskonałymi parametrami jakościowymi i wysoką estetyką.
Aktualnie wykonywane są remonty klatek schodowych, które
były ujęte w ubiegłorocznym planie remontowym, lecz musiały być
przeniesione do realizacji na 2013 rok. Co było przyczyną, która spowodowała, że w ubiegłym roku wystąpiła konieczność przeniesienia
niektórych zadań do realizacji w roku bieżącym, opisaliśmy w piśmie
„Jaroty” nr 12/2012.

W tym roku przetarg na wykonanie zaplanowanych robót remontowo-budowlanych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni został ogłoszony już 27 lutego 2013 r.
Spółdzielnia wymieni na nowe dziesięć wind w budynkach przy
ul.: Orłowicza 2, Murzynowskiego 10 i Wańkowicza 16 oraz przeprowadzi kompleksowy remont 27 klatek schodowych. Zadania te
są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.
Ponadto w ramach tego projektu wykonane będą nowe przyłącza
wodociągowe wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu
kompaktowych węzłów cieplnych w budynku przy ul. Murzynowskiego 22. Należy w tym miejscu wspomnieć, że już od 2006 roku Spółdzielnia „Jaroty” kilkakrotnie podejmowała działania mające na celu
pozyskanie środków unijnych z przeznaczeniem na modernizację
i remonty wspólnych części budynków wielorodzinnych na naszych
osiedlach. W 2008 roku zostało złożonych pięć wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2013.
Łączny budżet wnioskowanych wówczas projektów wynosił ponad
34 mln zł i obejmował potrzeby remontowe na wszystkich osiedlach.
Jednak ze względu na warunki i kryteria uczestnictwa w konkursach
dopiero w 2011 roku, po kolejnym przystąpieniu do niego, zakwalifikowane zostały niektóre budynki i to tylko na osiedlu Nagórki. Więcej
informacji o tym, jak SM „Jaroty” stała się beneficjentem unijnego
wsparcia zawiera artykuł opublikowany w miesięczniku „Jaroty”
nr 6/2012.
Wśród głównych remontów w grupie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni planuje się wykonać modernizację systemu
zasilania w ciepło i wodę, w tym wykonanie przyłączy wodociągowych
i przygotowanie pomieszczeń z przeznaczeniem do montażu węzłów
kompaktowych w pawilonach usługowych przy ul. Murzynowskiego;
poprawić stan nawierzchni chodników osiedlowych; wybudować
18 nowych miejsc parkingowych; poprawić bezpieczeństwo na placach zabaw poprzez ich ogrodzenie i doposażenie w nowe urządzenia zabawowe dla dzieci; wykonać nasadzenia roślin.
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Tylko prawdziwa pasja daje taką siłę…
Para taneczna Maurycy Szmit i Klaudia Migała z Klubu Tańca Towarzyskiego „Muza” – działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oraz przy SP 34 w Olsztynie zdobyła 1 grudnia 2012 r. tytuł Wicemistrzów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i tym
samym zakwalifikowała się do turnieju Mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim.
10 lutego 2013 r. w Zielonej Górze
odbyły się Mistrzostwa Polski PTT i FTS
w tańcach standardowych. Para rywalizowała z 58 najlepszymi tancerzami
w Polsce w kategorii młodzieżowej (16 – 18
lat) w stylu standardowym i wytańczyła
ćwierćfinał Mistrzostw Polski 2013 r.
To duży sukces młodej pary tanecznej, która 4 miesiące przygotowywała się
do mistrzostw pod kierunkiem trenerów
Klubu Tańca „Muza” Krzysztofa i Doroty
Trętowskich.
Kolejne dni to nowe wyzwania dla
tancerzy z „Muzy”…
24 lutego 2013 r. w Opolu odbyły się
również Mistrzostwa Polski PTT i FTS
w tańcach latynoamerykańskich. Klub
reprezentowała para taneczna Michał
Bartkiewicz i Karolina Mróz, która wytańczyła podwójny tytuł Mistrzów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w stylu
latynoamerykańskim w kategorii młodzieżowej oraz jako para 17-latków w kaMichał Bartkiewicz i Karolina Mróz
Maurycy Szmit i Klaudia Migała
tegorii par dorosłych.
Para w Mistrzostwach Polski 2013 r. zdobyła tytuł półfinalistów. Przygotowywała się pod kierunkiem trenera Krzysztofa Wegwerta oraz konsultanta Iwony Golczak.
Krystyna Licznerska – kierowniczka ODK

„Tanecznym krokiem przez Europę”
17 stycznia 2013 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ch. H. Andersena w Olsztynie odbyła się zabawa karnawałowa. Dzieci tanecznym krokiem w rytmie piosenki „Jedzie pociąg z daleka…” odbyły podróż
po państwach europejskich. Każdy występ był poprzedzony krótką prezentacją multimedialną o tańcu, który króluje w danym
państwie. Uczeń Adaś informował, do którego państwa właśnie przybyli tancerze.

Podróż rozpoczęto „Polonezem”, polskim tańcem, w Niemczech odtańczono „Kaczuchy”. Następny taniec to „Kankan”, który we Francji
zatańczyły tylko dziewczynki, w odpowiedzi chłopcy w Grecji zatańczyli „Zorbę”. Hiszpanie zaprosili wszystkich uczestników balu do „Makareny’’. Austryjacy w rytmie „Walca” poprosili nas do tańca i w kole się bawili, aż króla i królową wyłonili. Włoski dwór posłużył nam za salę
koronacyjną.
Zabawa zakończyła się przyznaniem odznaczeń „wzorowego tancerza” i słodkim poczęstunkiem.
M. Brzozowska, B. Brzozowiec, M. Słowik
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Uroczyste wręczenie statuetek „Serce Jarot”
W sobotni wieczór, 23 lutego br., w osiedlowym Klubie Kultury „Akant” odbyła się gala wręczenia statuetek „Serce Jarot”, przyznawanych osobom i firmom wspierającym liczne działania Rady Osiedla „Jaroty” na rzecz mieszkańców osiedla i miasta, które z rąk
Jerzego Krasowskiego, przewodniczącego RO „Jaroty”, otrzymali: Halina Zaborowska-Boruch – wiceprezydent Olsztyna (statuetka
pozostała do wręczenia w terminie późniejszym), Marek Marcinkowski – dyrektor MOK, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” – statuetkę odebrał prezes Roman Przedwojski, Małgorzata Szmit – wicedyrektor SP Nr 34, Daniel Tyborowski – nauczyciel wf w SP Nr 34, Maria
Ciołkowska – członek Rady Osiedla „Jaroty”, właściciele Cukierni „MAJA” i właściciele Zakładów Mięsnych „PODLASIE”.

Laureaci tegorocznej edycji „Serce Jarot”

J. Krasowski wręcza podziękowania Prezydentowi P. Grzymowiczowi

Sala w Klubie „Akant” 23 lutego br. wypełniona była licznie gośćmi zaproszonymi przez Radę Osiedla „Jaroty”

Ośmioma pięknymi statuetkami i licznymi podziękowaniami uhonorowano ludzi
zaangażowanych w organizowanie wielu imprez na osiedlu Jaroty

– Idea utworzenia statuetki powstała pod koniec roku 2002
– mówi Jerzy Krasowski. – Postanowiliśmy docenić trud i zaangażowanie ludzi i instytucji, mieszkańców naszego miasta, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców największego osiedla Olsztyna, jakim są Jaroty. Pierwsze statuetki wręczono w roku
2003, a otrzymali je m.in.: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34,
firma „Polkart”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oraz zespół „Kaczki z Nowej Paczki”. W roku 2004 statuetkę otrzymało
6 laureatów, w tym po raz pierwszy osoba indywidualna – Krystyna
Flis, dyrektor Biura Rady Miasta, natomiast w 2005 roku nagrodziliśmy już dziesięciu laureatów, a wśród nich Pawła Jaszczuka,
Czesława Jerzego Małkowskiego, Romana Przedwojskiego i księdza Romualda Zapadkę. Rok 2006 był bardzo skromny – statuetkę
otrzymał ówczesny wojewoda Janusz Lorenc oraz kilku mieszkańców osiedla Jaroty, a wśród nich Jan Andrejczuk i Włodzimierz
Malinowski.
Przez kolejne lata Rada Osiedla „Jaroty” nie przyznawała statuetek, ale intensywnie pracowała nad organizacją imprez integracyjnych dla mieszkańców osiedla Jaroty, m.in. były to: Majówka,
Samochodowy Rajd Rodzinny, Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, obchody Święta Niepodległości oraz Desant Kultury.
– Imprezy te wymagały od członków Rady, sympatyków i sponsorów wiele wysiłku i pracy, ale z całą mocą podkreślam – kontynuuje Jerzy Krasowski – że bez przyjaciół i osób wspomagających

niewiele można by było zrobić. Dlatego po czterech latach wznowiono nadawanie statuetki, utworzono kapitułę, uchwalono regulamin
i po czteroletniej przerwie wyróżniono kilka osób, w tym wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urszulę Pasławską
oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego
w Olsztynie. Szczególnie dużo osób wyróżniono w 2012 roku, bowiem statuetkami nagrodzono aż 16 osób prywatnych, w tym redaktora naczelnego Olsztyn24, prezesa Chłodni Olsztyn, prezydenta
Olsztyna, kierownika OKK SM „Jaroty”, ks. Romualda Zapadkę oraz
byłych i obecnych członków Rady Osiedla „Jaroty”.
Podczas tegorocznej uroczystości wręczono również 59 podziękowań osobom i firmom, które aktywnie wspierają i sponsorują
imprezy organizowane przez Radę Osiedla „Jaroty”. Otrzymali je
m.in.: Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna, Maria Dzieciątek
– wicedyrektor olsztyńskiego MOK, ks. Marian Matuszek – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej, Krystyna Licznerska
– kierowniczka ODK Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Wacław
Brudek – redaktor naczelny Olsztyn24 i żeglarz Tomasz Cichocki.
Galę uświetniły występy muzyczne: duetu Adam Żardecki
i Agnieszka Balcer oraz zespołu „Missing Part”. Na zakończenie uroczystości organizatorzy przygotowali smaczny poczęstunek,
natomiast na deser wspaniały tort z ogromnym sercem z czerwonych różyczek, ofiarowany na tę uroczystość przez Cukiernię
Małgorzata Gieczewska
„Maja”. 
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Remonty w SM „Jaroty” na 2013 rok

Ogółem plan remontów opracowany został na kwotę 16 718 200 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zaplanowanych robót do wykonania
w bieżącym roku wraz z adresami nieruchomości przedstawiono w poniższym zestawieniu:
osiedle NAGÓRKI

osiedle JAROTY

osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych, polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu nierówności, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej
Orłowicza 18
Murzynowskiego 5
Barcza 9, 14A (bez wymiany stolarki
okiennej), 25
PRZENIESIENIE Z 2012 ROKU:
Orłowicza 10 (bez wymiany stolarki okiennej)
Barcza 10

Burskiego 4, 16
Malewskiego 4
Leyka 5, 18, 20, 22, 30, 32
Herdera 4, 6 (wraz z dociepleniem stropów
w klatkach przejściowych), 7, 15, 16, 19, 22
Kanta 36, 28, 32, 52, 56
Mroza 32, 34
Janowicza 3 (bez wymiany stolarki okiennej)
PRZENIESIENIE Z 2012 ROKU:
Boenigka 54
Burskiego 6, 18
Jaroszyka 12
Leyka 10, 15, 26
Wiecherta 11, 17, 19, 23, 35

PRZENIESIENIE Z 2012 ROKU:
Żurawskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15,
23
Stramkowskiej 3, 5
Krasickiego 1, 3, 5
Panasa 2, 4, 8
Świtycz-Widackiej 1, 14, 16
Gębika 1, 3, 5, 7, 16, 18, 20, 22, 26
Turkowskiego 3, 13, 15
Wachowskiego 6, 8, 10
Sikiryckiego 1, 2, 4, 6, 8, 12

Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Orłowicza 5, 15
Murzynowskiego 2, 8, 13
Wańkowicza 20

Boenigka 24B, 50
Burskiego 12
Malewskiego 1, 3, 9
Jaroszyka 1, 2, 4, 10, 20
Hanowskiego 2, 4, 14
Leyka 6, 8, 19, 28
Pieczewska 4
Wiecherta 7, 11, 17
Herdera 2

Jeziołowicza 12, 16, 19
Żurawskiego 2, 8, 13, 21
Panasa 6
Świtycz-Widackiej 14
Turkowskiego 3, 15
PRZENIESIENIE Z 2012 ROKU:
Jeziołowicza 6, 8, 13, 14, 17, 20
Żurawskiego 12, 18
Stramkowskiej 1, 11
Panasa 10
Krasickiego 11
Gębika 14
Wachowskiego 12, 14

Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu wykładziny tarket na schodach i podestach
PRZENIESIENIE Z 2012 ROKU:
Orłowicza 1 z rozszerzeniem o malowanie
ścian i sufitów klatek schodowych

–

–

Ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
Boenigka 1A, 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 28, 30, 34A, 34B, 36, 38, 42, 44

Jeziołowicza 1, 5, 7, 9, 13, 15, 20, 22
Żurawskiego 18
Stramkowskiej 11

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Orłowicza 10 (przeniesienie z 2012 r.)
– wymiana drzwi do pomieszczeń gospodarczych na półpiętrach, maszynowni
dźwigów,
Orłowicza 2 – wymiana drzwi wejściowych
do korytarzy piwnicznych, pomieszczeń
gospodarczych na półpiętrach, maszynowni dźwigów
Orłowicza 33, Murzynowskiego 7, 10, 14,
22, Wańkowicza 6, 16, 18, Barcza 3, 11,
18 – wymiana drzwi do pomieszczeń gospodarczych na półpiętrach, maszynowni
dźwigów, w wejściach na korytarz ostatniej
kondygnacji
Murzynowskiego 5 i Wańkowicza 20
(przeniesienie z 2012 r.), Wańkowicza 14,
Barcza 9 – wymiana drzwi wejściowych do
korytarzy piwnicznych
Barcza 7, Wańkowicza 4 – wymiana
stolarki okiennej i 1 szt. drzwi wejściowych
w lokalu Barcza 7

Boenigka 40A, Kanta 24, 11, Wiecherta 15
– wymiana stolarki okiennej
Burskiego 4 – wymiana drzwi wejściowych
do korytarzy piwnicznych
Burskiego 18 – wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego
Malewskiego 1, Mroza 12 – wymiana drzwi
wejściowych (zewnętrznych)

Wachowskiego 14 – wymiana stolarki
okiennej na klatkach schodowych
Jeziołowicza 21, 23 – wymiana drzwi wejściowych do zaplecza
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Remonty w SM „Jaroty” na 2013 rok
osiedle NAGÓRKI

osiedle JAROTY

osiedle PIECZEWO

Remont loggii i balkonów
Boenigka 15/25, 16/22
Herdera 1/10, 1/20; 8/19; Kanta 5/5
Malewskiego 10/18, 10/20
Janowicza 2/27, 2/30, 2/32; 4/85; 5/37;
7/5; 10/29, 10/51; 26/43; 34/27; 32/3, 32/4,
32/9, 32/16; Piotrowskiego 13/7, 13/10,
13/12, 13/18, 13/22, 13/25

Turkowskiego 17/8, 17/10; 19/8, 19/14,
19/16; 25/15
Wilczyńskiego 3/7, 3/9
Krasickiego 3/13, 3/15

Docieplenie ścian i mansard
Mroza 12 – 180 m2 ściana szczytowa
Mroza 14 – 205 m2 ściana szczytowa
Janowicza 10/21, 10/56 – docieplenie mansard
Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk) i ulic –
Boenigka 2–10 – 236 m²
Boenigka 12–18 – 339 m2
Wiecherta 8 – 171 m2
Kanta 3–5 – 118 m²
Kanta 26–38 – 154 m²
Janowicza 10 – 395 m²
Janowicza 4 – 420 m²
Wilczyńskiego 6B – 147 m²
Wykonanie zatok parkingowych
Herdera 22 – 10 stanowisk wraz z dojazdem
Burskiego 13 – przebudowa zatoki,
8 nowych stanowisk
Remont osłon śmietnikowych
Barcza 15, 17
Murzynowskiego 4, 5

Boenigka 12–14, 17, 40
Jaroszyka 10–12
Herdera 2
Kanta 12
Wilczyńskiego 6D

Jeziołowicza 3, 7, 17
Gębika 11, 1
Wachowskiego 2, 14

Remonty placów zabaw
Wańkowicza 6 – dostawienie zabawek
i wymiana części ogrodzenia placu
Orłowicza 1 – dostawienie zabawek

Boenigka 11–19, Burskiego 8–12 – dostawienie zabawek i ogrodzenie placu
Wiecherta 17–19, Wiecherta 25–27, Mroza
32-34, Janowicza 3, Mroza 27–37, Wilczynskiego 6F – ogrodzenie placu
Kanta 26–38 – wykonanie drenażu

Jeziołowicza 6, Gębika 20 – dostawienie
zabawek i ogrodzenie placu
Jeziołowicza 1–3–5; Żurawskiego 18; Turkowskiego 17; Sikiryckiego 1–3–5 – dostawienie zabawek

Wykonanie nasadzeń roślin
Boenigka 1–1A
Boenigka 30
Malewskiego 8–12
Pozostałe roboty remontowe
Murzynowskiego 22 – modernizacja instalacji p.poż. i instalacji gazowej w celu likwidacji zbędnych gazomierzy, Murzynowskiego
10, 14 – wykonanie ekspertyzy p.poż
Wańkowicza 12 – remont instalacji elektrycznej – wymiana tablic głównych
Barcza 43, 45 – przeniesienie i wymiana na
nowe 3 szt. słupów oświetlenia zewnętrznego (przeniesienie z 2012 r.)
Orłowicza 15 – wymiana słupa oświetlenia
zewnętrznego przy II klatce Murzynowskiego 1–13, Barcza 5–11A – opracowanie
dokumentacji na budowę zatok postojowych
(przeniesienie z 2012 r.)
Orłowicza 4–6 – wykonanie balustrady na
murku oporowym

Boenigka 3A, Kanta 46 – wymiana naczyń
wzbiorczych
Boenigka 7 – wymiana sieci burzowej
Mroza 8 – malowanie ścian i sufitu garaży,
remont podestów wejściowych do budynku
Janowicza 32/9, 32/10 – remont pokrycia
dachowego loggii i malowanie loggii

Gębika 2, 4, 8, 8A – modernizacja systemu
zasilania w ciepło i wodę – wykonanie
przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń indywidualnych węzłów
cieplnych;
Jeziołowicza 23 – remont instalacji elektrycznej – wymiana tablicy głównej
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„Pejzaż z bałwanem”
Nagrody i wyrożnienia w konkursie plastycznym Klubu „Na Górce”.
Kat. I . dzieci 7–9 lat: I miejsce – OLIWIA BIEŁŁO, II miejsce – IGOR SOBCZAK, III miejsce – LENA GRALEWICZ.
Wyrożnienie: BARBARA STYPUŁKOWSKA, OLGA DOMIN.
Kat. II dzieci 10–12 lat: I miejsce – AGATA KLIMEK, II miejsce – WIKTORIA ŻUKOWSKA, III miejsce – NATALIA KUCIEJCZYK.
Wyróżnienie: MAGDA SUŁKIEWICZ.
Prace prezentowane były w „Galerii Korytarzowej” Klubu.

BAL KARNAWAŁOWY w Klubie „AKANT”
Wspólnie bawiliśmy się w „Krainie bajek” – zwiedzaliśmy „Dziki Zachód”, zakończyliśmy go na „Madagaskarze”. W trakcie balu rozwiązywaliśmy konkursy, zdobywaliśmy nagrody. Było atrakcyjnie i wesoło.

POKAZ BALETOWY...
...odbył się pod kierunkiem nauczyciela Katarzyny Stoickiej, która od października 2012 r. realizuje swój autorski program. Baletnice
zaprezentowały swoje umiejętności rodzicom i gościom, którzy nagrodzili je gromkimi brawami. Zajęcia z baletu odbywają się w poniedziałki
i środy od godz. 16. 00 w Klubie „Akant”, przy ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40.

Krystyna Licznerska – kierowniczka ODK
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Idzie wiosna, idą święta niech będą bezpieczne
Przyszła wiosna, ale różnie z nią przecież bywa, a stare przysłowie mówi, że „kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”
i choć to tylko aluzja do zmienności kwietniowej pogody, jednak coś w tym
jest. Z minioną zimą też różnie bywało, długo zamiast zimy mieliśmy „przedłużającą” się jesień, miejmy więc nadzieję, że przed nami wiosna, która
może być i kapryśna, i zaskoczyć ciepłem i śniegiem lub mrozem, bądźmy
przygotowani na wszelkie zagrożenia z tym związane. Będą topnieć i lody,
i śnieg, niewykluczone podtopienia czy też zagrożenia powodziowe i jak to
wczesną wiosną – w dzień słoneczko i cieplej, a nocą przymrozi – różne to
niesie zagrożenia.
Spodziewajmy się, że wraz z przyjściem wiosny służby miejskie i administracji będą na bieżąco reagować: to sprzątać po zimie, to posypywać
znowu piaskiem chodniki, jeśli zamrozi i będą „ślizgawki”. Sami musimy przewidywać zagrożenia możliwych anomalii i występowania to przymrozków,
a to deszczu czy śniegu w najbardziej niespodziewanym czasie. W nocy
może przymrozić, nad ranem mogą występować mgły, a potem słoneczko.
Dobierajmy więc ubrania tak, aby zabezpieczały nas i dawały pełny komfort
działania w każdych warunkach. Nie tylko mróz może doprowadzić do wychłodzenia organizmu lub odmrożeń, ale wilgotne powietrze, opady śniegu
czy deszczu oraz przejmujące wiatry – nawet przy niewielkich minusowych
czy lekko plusowych temperaturach – zagrażają podobnie!
Nie przesadzajmy ze zbyt szybką wymianą opon z zimowych na letnie,
a tak w ogóle uwaga na drogi: po zimie są dziury, ba! często zalane wodą
i nie widać, w co wpadamy, a poza tym ochlapujemy pieszych (jadąc nie słyszymy ich „pozdrowień”!). Sypnie śniegiem, ściśnie mróz czy opadnie mgła powinniśmy przewidywać i uważać, zmniejszyć prędkość jazdy i dostosować
ją do warunków atmosferycznych panujących na drodze.
Mówi się, wiosna to najbardziej radosna pora roku, no i mamy wiosnę,
czekają nas święta Wielkanocne. Zacznie się okres spacerów, wyjazdów za
miasto, na działkę czy nad wodę i do lasu. Niech dzięki naszemu przewidywaniu będzie to wiosna bezpieczna, wtedy zawsze będzie radosna. Dlatego przewidujmy wszystko, starajmy się żyć bezpiecznie, ale i cieszmy się
tym, co również czasem mile zaskakując przynosi nam każdy kolejny dzień.
Teraz po „fanaberiach” jesieni i zimy, pomieszanych z kilkakrotnymi przedwiośniami nasze organizmy są w różnej kondycji psychofizycznej – brońmy
się i przeciwdziałajmy! Zwłaszcza że nasze ciało samo daje nam znaki –
sygnały: czasem to bezsenność, stres czy zmartwienie, ale mogą to być
symptomy wyczerpania, niedoboru witamin czy mikroelementów, jak i grożących nam chorób. Wypoczywajmy więc czynnie i na świeżym powietrzu,
nasze organizmy właśnie teraz wiosną potrzebują regeneracji.
Zaczną się także wiosenne porządki w mieszkaniach i na działkach,
gdzie poza sprzątaniem, paleniem śmieci – trzeba będzie dokonać oprysków
i innych zabiegów profilaktycznych. Uwaga przy myciu okien! Nie przesadzajmy z „chodzeniem” po parapetach – często znajdujące się na nich odchody
ptaków (najczęściej gołębi) trzeba usuwać (zmywać), zachowujmy przy tym
zasady higieny i bezpieczeństwa, a najlepiej nie dopuszczajmy do przesiadywania gołębi na naszych parapetach i balkonach – ptasie odchody to zbiór
bakterii i pasożytów.
Ważne dla działkowców: odpady, śmieci i inne przedmioty, które nie
nadają się na kompost – spalajmy. Jeśli nie na swojej działce, spalmy je

DYŻURY

w uzgodnieniu z sąsiadami na alejce (jednak potem posprzątajmy). Przy
spalaniu pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa pożarowego oraz osobistego: nie zostawiajmy ognia na noc, żar zasypmy ziemią lub zalejmy wodą,
przy paleniu zachowujmy bezpieczeństwo (niepalne ubiory, ochrona dzieci,
nie za wielkie ogniska).
Uwaga: palenie ognia na działkach dozwolone jest od 1 października do 30 kwietnia, a palące się tworzywa sztuczne, odpady preparatów
ochrony roślin i inne chemikalia mogą w dymach zawierać środki szkodliwe
– trujące! Odpady nienadające się ani na kompost, ani do spalenia – nie wyrzucajmy ich na działce, nie zakopujmy, nie śmiećmy. Zapakowane w worki
na śmieci wywieźmy do śmietnika poza działkę!
Opryski (opylania) zwalczanie szkodników i chorób: wykonujmy
zgodnie z zasadami (kalendarzami) ochrony roślin, a prewencyjnie (zapobiegawczo) jesienią, a teraz powtórnie właśnie wiosną.
Stosując chemiczną ochronę roślin należy: powiadamiać o tym
sąsiadów, stosować środki o niskiej toksyczności i krótkim okresie karencji,
ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji środka chemicznej ochrony roślin, stosować odzież ochronną, opryski wykonywać rano i wieczorem,
nigdy podczas wiatru, w czasie przygotowywania i stosowania środków chemicznej ochrony roślin zachowywać szczególną ostrożność, chronić twarz,
ręce i oczy, nie wolno jeść, pić i palić papierosów ani dotykać rękami twarzy, przed zabiegiem nigdy nie smarować twarzy ani rąk tłustymi kremami
(ułatwiają one przenikanie wielu substancji trujących do organizmu), nigdy
nie dopuszczać, aby prace te wykonywały kobiety w ciąży lub dzieci, nie
powinny one też przebywać w czasie i tuż po opryskach na działce. W czasie oprysków należy zabezpieczyć studnie i baseniki, piaskownice, grille itp.
Przygotowaną ciecz roboczą starać się zużyć jednorazowo, pozostałość,
tak jak i wodę po myciu naczyń i opryskiwacza zlać np. na kompost lub do
dołu, opryskiwacze, preparaty, środki ochronne powinny być zabezpieczone
przed dostępem dla dzieci, resztki należy spalić lub wywieźć na śmietnik
poza działkę.
W razie skażenia się środkami trującymi zawartymi w preparatach
ochrony roślin mogą wystąpić objawy takie, jak: pieczenie oczu, gardła, nosa
i krtani – kaszel, kichanie, łzawienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia;
zaczerwienienie oczu, skóry, swędzenie, pieczenie, wysypka; złe samopoczucie, duszności, ślinotok, mdłości i ból głowy.
Pierwsza pomoc: zdjąć ubranie robocze, w którym dokonywano oprysków, poszkodowanego odizolować od środków i atmosfery skażonej, umyć
ręce i twarz wodą z mydłem, a w razie potrzeby wywołać wymioty, nic nie
podawać, szybko dostarczyć poszkodowanego do lekarza wraz z ulotką,
opakowaniem czy resztką preparatu, który spowodował zatrucie.
Przed nami święta Wielkanocne. Uwaga przy zakupach na wzmożoną
aktywność kieszonkowców i naciągaczy, a wszystkim wyjeżdżającym przypominam o konieczności zabezpieczenia mieszkania. Dobrze jest porozumieć się z członkiem rodziny lub zaufanym sąsiadem, który będzie miał „oko”
na nasze mieszkanie. Również ważna sprawa lanego poniedziałku – wielu
żartownisiów może oblewać przechodniów wodą, często tradycja zmienia się
w chuligańskie wybryki – nad bezpieczeństwem zawsze czuwać będą służby
porządkowe. Życzę wszystkim i sobie wesołych świąt, pięknej i bezpiecznej
wiosny. 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: 15 KWIETNIA 2013 r. – pełni Olga Łozowska

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.
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Remonty w SM „Jaroty” na 2013 rok

osiedle NAGÓRKI

osiedle JAROTY

osiedle PIECZEWO

Pozostałe roboty remontowe
Barcza 7, Wańkowicza 4 – opracowanie
projektu na remont elewacji
Murzynowskiego 16, 18, 20, 22C, 22D –
modernizacja systemu zasilania w ciepło
i wodę
Murzynowskiego 20 – remont instalacji
elektrycznej – modernizacja tablicy głównej
i rozdzielenie obwodów

Remonty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013 w ramach projektów: Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru w obrębie ewidencyjnym 106 w rejonie ulic Barcza, Orłowicza, Murzynowskiego, Wańkowicza w Olsztynie:
Orłowicza 2, Murzynowskiego 10, Wańkowicza 16, Barcza 11 – kompleksowy remont klatek schodowych (ściany i posadzki) z modernizacją oświetlenia i instalacji domofonowej, wymiana dźwigów osobowych
Orłowicza 33, Murzynowskiego 7, 14, Wańkowicza 6, 18, Barcza 3, 18 – kompleksowy remont klatek schodowych (ściany i posadzki)
z modernizacją oświetlenia i instalacji domofonowej
Murzynowskiego 22 – modernizacja systemu zasilania w ciepło i wodę – wykonanie przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń dla węzłów kompaktowych (przeniesienie z 2012 r.)
Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-3 o pow. 48,3 m² lub zamienię na większe o pow.
60–72 m². Tel. 600 015 252.
2-pokojowe komunalne w Lidzbarku Warmińskim – zamienię na 2-pokojowe w Olsztynie. Tel. 506 507 002.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72 m², I piętro. Tel. 511 092 059.
Mieszkanie o pow. 34m², II piętro, winda – zamienię na podobne lub
większe, może być zadłużone lub z dopłatą. Tel. 533 141 065.
Mieszkanie kwaterunkowe dwupokojowe o pow. 53,04 m² (ogrzewanie piecowe, duża widna kuchnia, wc i łazienka oddzielne) – zamienię
na dwa oddzielne. Tel. 783 292 805.
M-3 na Jarotach, parter – zamienię na M-3 na Nagórkach lub sprzedam. Tel. 665 852 661 (po godz. 19.00).
M-4 o pow. 60,4 m² własnościowe, bez zadłużenia, IV pięto,
ul. Boenigka – zamienię na 2-pokojowe z dopłatą, może być parter.
Mieszkanie jest słoneczne i ciepłe, usytuowane w bliskości szkoły,
przedszkoli, sklepów i banków. Tel. 509 468 038.
Mieszkanie o pow. 37 m², 2-pokojowe, I piętro, własność z księgą wieczystą, ul. Zamenhofa (Zatorze) – zamienię na podobne, położone na
parterze, na osiedlu Pieczewo. Tel. 604 511 516.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 36,2 m², z balkonem, bez
pośredników. Tel. 603 611 801.
Mieszkanie 2-pokojowe, I piętro, przy ul. Panasa (Pieczewo), pełna
własność z KW – zamienię na 3-pokojowe, z dużym balkonem, na I piętrze, na osiedlu Jaroty, Pieczewo, Nagórki, Pojezierze. Tel. 530 711 311,
po godz. 19.00.
Sprzedam M-4 o pow. 60,4 m², I piętro, ul. Orłowicza 7 – pełna własność. Istnieje możliwość zamiany na M-2 za dopłatą. Tel. 691 768 950.
Sprzedam lub zamienię M-4 przy ul. Wiecherta (IV piętro) na M-3
(parter lub I piętro). Tel. 506 367 793.
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

inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”

