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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” w 2012 roku
Działalnością Administracji Osiedla „Nagórki” objęte są tereny
przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza, Sikorskiego o łącznej powierzchni 373.848 m2. Administracja obsługuje 68 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców), które składają
się na 45 nieruchomości mieszkalnych. Ponadto administracja zarządza 20 pawilonami (w tym wymiennikownie) i jednym budynkiem
socjalnym, które są na mieniu Spółdzielni.
W 2012 r. pracownicy Administracji Osiedla „Nagórki” wykonali
następujące prace:
Prace ogólnoadministracyjne
1. Wpłynęło 879 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 360 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do działu czynszów celem właściwego naliczania opłat eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 6989 zgłoszeń lokatorskich, w tym:
• hydraulicznych – 1158
• ślusarskich – 257
• stolarskich – 91
• budowlanych – 298
• elektrycznych – 1464
• domofonowych – 1121
• dotyczących utrzymania porządku i zieleni – 299.
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców
usterek, próśb o likwidację gniazd os (zlikwidowano 8 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. 3

Budynek przy ul. Orłowicza 17B

RADA OSIEDLA „PIECZEWO” zaprasza i tych małych, i tych dużych na

IV BIESIADĘ PIECZEWSKĄ
organizowaną wspólnie z ks. proboszczem Marianem Matuszkiem
na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej
w dniu 31 sierpnia 2013 r. (sobota), w godz. 14.00 – 18.00.

Weź ze sobą dobry humor, świetną zabawę zapewnimy my!
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Społecznik z pasją
Z ROMANEM SZOSTKIEM, przewodniczącym Rady Osiedla „Nagórki”
rozmawia Małgorzata Gieczewska
– Znany jest Pan jako człowiek o niespożytych siłach, w którym tkwi
ogromny potencjał. Pracuje Pan zawodowo, rozwija swoje pasje, a także udziela się społecznie. Czy dzień nie bywa za krótki?
– Rzeczywiście, czasami mam takie wrażenie (śmiech). Jestem człowiekiem, który nie lubi siedzieć bezczynnie, więc wykorzystuję swój potencjał
na rzecz naszej społeczności. Lubię działać, to przynosi mi ogromną satysfakcję, a jednocześnie służę innym.
– Czym się Pan zajmuje, gdy nie pracuje?
– Śpiewam i łowię ryby. To moje dwie największe pasje, które pozwalają mi się zrelaksować i dostarczają ogromu przyjemności. Przez
8 lat byłem członkiem chóru „Wawrzynki” w Gutkowie, natomiast obecnie

pieniądze, dla przykładu, można wykonać chodnik o długości ok. 150 metrów. Mamy swoje propozycje, ale jeszcze nie wiadomo, na co ostatecznie
pienidze z OBO będą przeznaczone.
– Wiele się mówi o potrzebie wspierania inicjatyw społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jak radzą sobie z tym Nagórki?
– Tworzymy różne formy inicjatyw społecznych, które wpisały się już na
stałe do kalendarza osiedlowych imprez. Współpracujemy z osiedlowym
Klubem „Na Górce” przygotowując ciekawe konkursy i imprezy adresowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Między innymi wspólnie organizujemy festyn z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki czy

jestem członkiem chóru „Misericordia Dei”, który działa przy parafii Miłosierdzia Bożego na Nagórkach.
– Jakim głosem Pan śpiewa?
– Tenorem.
– Gdzie można Pana wraz z chórem usłyszeć?
– Śpiewamy podczas ważniejszych świąt i uroczystości. W czerwcu br.
wspólnie z instrumentalistami, solistami i orkiestrą z Krakowa daliśmy koncert z okazji 136. rocznicy objawień w Gietrzwałdzie. Chór liczący ok. 100
osób odtworzył poprzez grę i śpiew wydarzenia objawień Matki Bożej
dziewczynkom pod drzewem klonu i przy źródełku.
– Duże osiedle, dużo mieszkańców, czy równie dużo problemów?
– Ludzie na osiedlu zwracają się do mnie z najróżniejszymi problemami
i prośbami, jednak nie wszystkie leżą w gestii przewodniczącego Rady
Osiedla. Przede wszystkim dotyczą one nierównych chodników, braku
miejsc postojowych, a nade wszystko okropnie dziurawych jezdni. Główna
ulica jest bardzo ruchliwa i mało bezpieczna, z podziemnego przejścia korzystają nieliczni, zatem dochodzi na niej do wielu kolizji i wypadków. Jako
mieszkańcy Nagórek czujemy się trochę zapomniani przez władze miasta.
Tak niewiele miasto inwestuje w nasze osiedle. Zwracałem się z tym problemem do jednego z radnych, ale bez większego skutku. Ogólnie współpraca z naszymi radnymi nie układa się pomyślnie, bowiem brak jest z ich
strony zainteresowania naszymi sprawami i problemami. Pewnie ożywią
się przed następnymi wyborami.
Włączyliśmy się do prac nad projektem Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, który jest dobrym narzędziem aktywizowania mieszkańców osiedla,
jednak kwota 50 tys. zł, to jak kropla w oceanie potrzeb. Raptem za te

konkurs pt. Turniej Jednego Wiersza. Natomiast wspólnie z samorządową
Radą Osiedla „Nagórki” organizujemy dla naszych mieszkańców Wigilie,
w których uczestniczy bardzo wiele osób - w ubiegłym roku wydaliśmy
w tym dniu ok. 300 posiłków. Ponadto organizujemy rajdy, crossy i wycieczki, m. in. do Leśnego Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa
Leśnego w Kudypach, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, wyjazdy na
jagody i grzyby. Od wielu lat przeprowadzamy konkurs na najpiękniejszy
balkon i ogródek przydomowy. Pragniemy w nim nagradzać tych, którzy
przyczyniają się do tego, że wszystkim nam przyjemniej mieszka się na
osiedlu, które jest pełne zieleni i kwiatów.
– Jakie zadania stawia sobie rada w bieżącej kadencji?
– Pragniemy kultywować nasze prace na rzecz społeczności Nagórek, ale
jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe propozycje ze strony mieszkańców.
– Co jest dla Pana najważniejsze w pracy społecznej?
– Najważniejsze, by moje działania spotykały się z akceptacją społeczną.
Jestem zdania, że warto inicjować i pomagać w przeprowadzaniu różnorakich imprez społecznych, warto podejmować trud ich organizacji. Osobiście czerpię z tego ogromną radość. Oczywiście pomysłów mam dużo, ale
nie wszystkie można zrealizować, przecież budżet nie jest z gumy.
– Gdzie i kiedy mieszkańcy Nagórek mogą spotkać się z członkami
Rady Osiedla?
– Spotykamy się raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w pierwszy
poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, przy ul. Wańkowicza 9.
– Dziękuję za rozmowę. Życzę wielu sukcesów osobistych i w pracy
na rzecz mieszkańców Nagórek.

ciąg dalszy ze str. 1
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4. Z towarzystwami ubezpieczeniowymi dokonano 155 likwidacji
szkód, które wystąpiły w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz
mieniu Spółdzielni.
5. Przejęto do dyspozycji Spółdzielni 4 lokale mieszkalne.
6. Przyjęto 11 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. Dotyczy to należności za dostawę: wody – PWiK, energii elektrycznej
– Zakład Energetyczny, gazu – Zakład Gazowniczy, c.o. i c.w.
– MPEC oraz za wywóz nieczystości. W 2012 roku wystawiono
989 faktur VAT.
8. Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
9. W 2012 roku przeprowadzono kontrolę wodomierzy mieszkaniowych. Z 3624 lokali opomiarowanych (tylko 7 mieszkań jest nie
opomiarowanych) skontrolowano 3609 lokali, do skontrolowania
pozostało jeszcze 15 lokali mieszkalnych.
10. Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację techniczną i książki obiektów.
11. Na podstawie zawartych umów Spółdzielnia zarządzała w minionym roku wspólnotami lokalowymi Wańkowicza 26 i Sikorskiego
23A.
Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2012 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;
– montaż nowych gablot administracyjnych – 3 szt. (Orłowicza 17B);
– naprawy odeskowania piaskownic – 8 piaskownic;
– przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na 24 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
Sadolinem – 24 place zabaw;
– uzupełnianie klamek w oknach klatek schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku;
– naprawy i wymiany wyłazów dachowych - 27 szt.;
– wymiana zamków i wkładek drzwiowych - 64 szt.;
– wykonanie i montaż nowych drewnianych pochwytów na balustradach schodowych w budynkach Murzynowskiego 1, 3, 8,
13, 15 i Wańkowicza 8, 10, 12, Barcza 8, 21 i 10 Orłowicza 7.
2. Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
– czyszczenie, usuwanie liści i innych nieczystości z 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, w tym naprawa stopni schodów terenowych z najazdami na wózki na nieruchomości Barcza 37, 39, 41 i mieniu Spółdzielni, z wymianą
cieku odwadniającego na nowy;
– naprawa podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni chodnika
o pow. 63 m2 przy budynku Wańkowicza 12;
– naprawa podbudowy i przełożenie nawierzchni chodnika przy
budynku Barcza 5;
– wykonanie schodów terenowych stanowiących zejście od bud.
Wańkowicza 8 na parking;

Budynek przy ul. Wańkowicza 8

– wykonanie nowego chodnika w miejscu „przedeptu” na trawniku przy bud. Murzynowskiego 16;
– remont schodów terenowych o pow. 130 m2 prowadzących
od bud. Wańkowicza 4 do PZN przy ul. Turowskiego (zgodnie
z planem remontów na 2012 rok);
– miejscowe naprawy ścian klatek schodowych;
– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach;
– montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych –
12 szt.;
– bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków
i piwnic oraz samozamykaczy – 156 szt.;
– 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;
– przebudowa wejść do piwnicy (I i II kl.) polegająca na przesunięciu drzwi ppoż.;
– 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;
– wymiana i uzupełnienie znaków informacyjnych - 7 szt.;
– wykonanie w warsztacie i zamontowanie 1 szt. drzwi metalowych wewnętrznych do lokali użytkowych w bud. Murzynowskiego 18 (wiatrołap od strony południowej);
– 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 wejściowych do budynków;
– usuwanie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz
rynien;
– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
– wykonanie i montaż oparć do ławek na osiedlu – 80 szt.;
– wyburzenie starej murowanej i wykonanie nowej osłony śmietnikowej w konstrukcji stalowej przy ul. Murzynowskiego 6;
– wymiana fragmentów instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej w obrębie ostatnich kondygnacji budynków przy ul. Murzynowskiego 10 i 14 (z żeliwa na PCV).
3. 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 instalacji c.w. - 184 szt.;
dokończenie na str. 6
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Klub Kultury „NA GÓRCE”
Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

ZAPRASZA

dzieci, młodzież i dorosłych
na zajęcia w roku 2013 /2014

______________________________________________________________________

– Pracownia plastyczna: dzieci młodsze 7 – 9 lat – czwartki godz. 16.00, dzieci starsze
od 10 lat – wtorki, godz. 16.00, młodzież – wtorki, godz. 17.30 oraz dorośli – środy, czwartki, piątki
Pracownia przygotowuje młodzież do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne i architekturę.
(do uzgodnienia)
– Pracownia muzyczna: nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej; nauka gry na pianinie
– Koło baletowe – balet klasyczny dla dziewczynek od lat 5
– Klub Malucha – dzieci w wieku 1,5–3 lat,
– Klub Seniora – spotkania w poniedziałki, godz. 15.00,
– Koło Emerytów i Rencistów – spotkania 2 piątek m–ca, godz. 15.00
– Koło Filatelistów – spotkania w czwartki od godz. 17.00,
– Aerobic – wtorki i czwartki, godz. 18.00 i 19.00 (KTT „MUZA”, ul. Murzynowskiego 10)
– Joga – w poniedziałki i środy, godz. 19.30
– Breakdance – zajęcia dla dzieci i młodzieży
– Tango argentyńskie – spotkania dla dorosłych
– Sexy dance – zajęcia dla młodzieży i dorosłych
–Rękodzieło dla dorosłych – zajęcia 2 razy w miesiącu w soboty, w godz. 10.00 – 14.00
– Kids Dance – zajęcia dla dzieci 5 – 8 lat
– Język angielski dla dzieci od 2 lat
– Hip–hop – zajęcia dla młodzieży i dorosłych
– Dancehall – zajęcia dla młodzieży i dorosłych
– Capoeira – dla dzieci we wtorki i czwartki, w godz. 18.30 – 19.30
– Zumba – zajęcia dla młodzieży i dorosłych
– Związek Kombatantów RP i BWP – spotkania w 1 i 3 środę m–ca, godz. 15.00
– Klub Tańca Towarzyskiego „MUZA”, ul. Murzynowskiego 10

Zapisy od września – tel. 89 543 55 99, pn. – cz. w godz. 10.00–20.00, pt. w godz. 10.00–18.00

KLUB KULTURY „AKANT”
Zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do następujących kół zainteresowań:
• Studio Tańca „FOCUS”
• Klub Rekreacji Ruchowej
• Aerobic
• Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne
• Nauka gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne
• Studio Wokalne „SUKCES”
• Balet
• Taniec hip-hop
• Klub Seniora
• Zajęcia rękodzieła
Informacje i zapisy w Klubie „Akant” od września w godz. 10.00 – 20.00
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40.

Jaroty ∙

nr 8/2013

RADOSNE WAKACJE
W OSIEDLOWYM DOMU KULTURY SM „JAROTY”

„Portret” Kopernika

Rozdanie dyplomów

Mały rycerz

Ćwiczenie oka

Lepienie naczyń z gliny
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– montaż odpowietrzników na pionach c.o. i w 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, w tym rury w przestrzeni
nieużytkowej (podcienie) budynków Murzynowskiego 18 i 20;
– plombowanie, kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów;
– udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczeniem
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 odcinka poziomu kanalizacyjnego w piwnicy budynku
Barcza 41;
– 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 wymiany grzejników i przeprowadzenia remontów
mieszkań, w szczególności łazienek lokatorom.
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, w Klubach „Na Górce” i „Muza”.

Piękne ogródki przed blokiem Wańkowicza 3

Prace wykonane na zlecenie Spółdzielni
– wykonanie 8 szt. półwkładek do nowych szafek oświetlenia zewnętrznego przy ul. Barcza 11A i Barcza 23A;
– wymiana szaf oświetlenia zewnętrznego przy ul. Barcza 11 i 27;
– uzupełnienie kratek wentylacyjnych w bud. przy ul. Orłowicza
2, 8, 10;
– uzupełnienie liter i cyfr w oznakowaniu budynków przy ul. Orłowicza 2, 8, 10 i 16;
– wymiana 2 szt. drzwi wejściowych i jednego okna w lokalu przy
ul. Barcza 12;
– wykonanie i montaż balustrady przy dojściu do Klubu „Na Górce”;

– malowanie sali tanecznej w Klubie „Na Górce”;
– opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 3 miejsc
parkingowych pomiędzy budynkami Barcza 10 i Wańkowicza 20;
– odbudowanie spalonego śmietnika przed budynkiem Orłowicza 18;
– wymiana słupa oświetleniowego przy ul. Barcza 37;
– wyrób i montaż pochwytów poręczy na klatkach schodowych
budynków Orłowicza 35 i 29;
– modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych i korytarzy w budynku Murzynowskiego 8;
– wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych w budynku przy Barcza 8;
– wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku
przy ul. Orłowicza 23;
– naprawa ściany frontowej mieszkania nr 26 w budynku przy
ul. Orłowicza 10;
– wykonanie projektu budowlanego przeniesienia 3 latarni
oświetleniowych z wymianą odcinka kabla zasilającego w obrębie budynków przy ul. Barcza 43, 45;
– wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach maszynowni
oraz nadbudówkach dźwigów w budynkach przy ul. Orłowicza
29, 33, 35 i Wańkowicza 16.
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
elektrycznej w częściach wspólnych budynków, konserwacją
oświetlenia zewnętrznego, konserwacją hydroforni i węzłów
cieplnych;
– prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi 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 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 wniosków 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 przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne;
– organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach
przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu;
– doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z remontami i modernizacjami mieszkań.
Maria Raszkiewicz
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”
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BYŁO LATO, BĘDZIE JESIEŃ – OBY BYŁA BEZPIECZNA
Chyba już przywykliśmy do kaprysów klimatyczno - pogodowych,
bo i zima, wiosna i dotychczasowe letnie miesiące nie rozpieszczały nas,
a wprost przeciwnie, stale coś się w tym wszystkim mieszało.
Przed nami końcówka lata i jesień, czy jeszcze odpoczniemy i jaka
będzie ta jesień, może ta przysłowiowa „złota polska”? Meteorolodzy przepowiadali, że sierpień ma być cieplutki i pogodny, ba ma być stosunkowo najmniej mokry i najbardziej słoneczny. Trzeba się więc nacieszyć letnią aurą,
bo jesień podobno przyjdzie wyjątkowo wcześnie, z ochłodzeniem i jesiennym smutnym krajobrazem.
Jakkolwiek by było, przed nami jeszcze okres wypoczynku na łonie
natury, nad wodą czy w górach, nieważne czy podczas imprez zorganizowanych, czy indywidualnych bądź rodzinnych – zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie, o zagrożeniach ze strony owadów, kleszczy i żmij, jak i prozaicznych niebezpieczeństwach związanych z pobytem nad wodą czy w ogóle
na łonie przyrody.
Końcówka lata i jesień to raj dla grzybiarzy, wędkarzy i działkowców,
wielokrotnie przypominałem o trujących roślinach, grzybach i owocach. Pamiętajmy, czego nie jesteśmy pewni nie jedzmy, rokrocznie umierają ludzie
bagatelizujący te przestrogi. Wędkarzom przypominam o zasadach bezpiecznego zachowania się nad i na wodzie, zawsze miejmy na łodzi kapoki
lub inne kamizelki ratunkowe, zwłaszcza gdy zabieramy ze sobą na łódkę
dzieci.
Działkowcy będą zbierać plony, a to także okres intensywnych prac
porządkowych, pamiętajmy jednak, że spalanie śmieci i w ogóle palenie ognia na działkach dozwolone jest od 1 X do 30 IV. Gdy już mowa o paleniu
ognisk na działkach i gdziekolwiek indziej pamiętajmy, że palące się tworzywa sztuczne, odpady preparatów ochrony roślin i inne chemikalia mogą
w dymach zawierać środki szkodliwe – trujące! Nie palmy w ogniskach plastikowych opakowań, butelek i innych śmieci, zapakujmy je w worki na odpady
i zawieźmy do śmietnika.
Przełom końca lata i początku jesieni to z reguły lubiany okres przez
wytrawnych „prawdziwych” turystów, zwłaszcza w górach i u nas na Warmii
i Mazurach. Jeśli są turyści, a już mniej jest służb strzegących bezpieczeństwa w lasach, nad jeziorami i w różnych skupiskach domków letniskowych
czy campingach, pojawiają się złodzieje, naciągacze i oszuści. Miejmy baczenie na to, co się wokół nas dzieje, kto i gdzie się podejrzanie szwęda - to
ostrzeżenie dla turystów, jak i dla nas mieszkańców, bo bywa, że właśnie
takie podejrzane osoby podają się za turystów.
Koniec wakacji to również wiele obowiązków związanych z przygotowaniem naszych pociech do nowego roku szkolnego. Jedne dzieciaki idą
po prostu do następnej klasy, inne do nowej szkoły, gdzie zmieniają otoczenie, środowisko rówieśnicze i profil nauki. Wszystkie dzieciaki przygotujmy
odpowiednio w zakresie ubiorów, wyposażenia i podręczników. Pamiętajmy
o przebadaniu dzieci po powrocie z wakacyjnych szaleństw, szkolna służba
zdrowia już od dawna nie istnieje lub jest jedynie namiastką.
Nawał pracy, coraz to nowsze wyzwania absorbujące nas rodziców,
nie zawsze pomoc ze strony rodziny czy innej opieki – niesie ze sobą zagrożenia: dzieci bywają pozostawiane same sobie, pod presją środowiska,
ulicy i wszechobecnej totalnej patologii społecznej! Brakuje nam czasu na
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wszystko, po pracy jesteśmy zmęczeni. Stale zaganianym marzy się chwila
spokoju, a dzieciaki najlepiej niech się same czymś zajmą i tu uwaga na
zagrożenia: komputery, internet i telewizja – to okno na świat, ale przyglądajmy się, jakie gry, filmy i programy, a nawet bajki oglądają nasze pociechy,
często bowiem budzą one agresję i złe emocje!
Interesujmy się, z kim nasze dziecko, wnuk czy podopieczny się spotyka, z kim przebywa i jak się zachowuje. Czyhają zagrożenia ze strony dilerów
narkotyków i innych używek, pedofili i zwyczajnych bandziorów wykorzystujących naiwność i zwykłą samotność dziecka pozostawionego poza kontrolą
i nadzorem.
Pamiętajmy o właściwym ubieraniu naszych dzieci do szkoły i po
zajęciach, ważne też, by zapewnić im pełne bezpieczeństwo w drodze do
i ze szkoły, w szkole i poza nią, w domu i jak to często bywa „gdzieś na
podwórku”! Obserwujmy i słuchajmy, co mówią nasze dzieci - reagujmy
i wymagajmy reakcji szkoły i nie tylko. Często będziemy zmuszeni reagować
za innych i za „obojętnych” rodziców również. Możemy czynić to anonimowo, aby uchronić dziecko przed represjami w wypadku przecieków - dlatego
proponuję anonimowy telefon zaufania policji: 89 522 33 99. Patologie
i wypaczenia same się nie tworzą i nie występują nagle – tworzą się wtedy,
gdy krok po kroku, dzień po dniu zapominamy, że jesteśmy po to, aby nasze
dzieci kochać, żywić, ale też i wychowywać!
Nauka i wszystko co z nią związane, działalność pozaszkolna i czas po
lekcjach - to zmartwienie nas wszystkich: szkoły, organizacji i służb specjalistycznych - ale zawsze NASZE! Róbmy, co powinniśmy i co możemy, wymuszajmy zaangażowanie się w tę działalność wszystkich odpowiedzialnych
organów i urzędów i nie dajmy się omamić brakiem finansów - bo głównie
chodzi tu o chęci i zaangażowanie.
W obecnych trudnych czasach bywają w szkole dzieci głodne, a inne
szastają pieniędzmi, prowokują, sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki –
ktoś ułatwia im do tego dostęp, musimy o tym wiedzieć, a wiedząc reagować. Wszyscy musimy widzieć te problemy i angażować do ich zwalczania
szkolne, rodzicielskie i pozaszkolne organy, instytucje i służby - musimy być
bardziej skuteczni - nawet, jeśli to boli! Interesujmy się wszystkim, co nasze dzieci robią, czego się uczą i jak spędzają czas w szkole i po powrocie z niej - nawet w obecnych „zalatanych” czasach można to zorganizować
w oparciu o współpracę rodzicielsko-sąsiedzką, ba teraz nawet w 2–3 klasie
dzieci mają już telefony komórkowe – skoro je dajemy, wykorzystujmy je do
sprawdzania: gdzie, kiedy i co robi nasze dziecko – jest to proste i nie wymaga wielkiego wysiłku. Stawiajmy sobie bolesne czasem w tych zabieganych czasach pytanie: „CO ROBI I GDZIE JEST TERAZ MOJE DZIECKO?”
To nieprawda, że mamy złe dzieci i źle wychowaną młodzież. To również
nieprawda, że nie mamy czasu zająć się nimi, ale prawdą jest to, że o tym
nie myślimy lub często zapominamy!
Życzę bezpiecznego wypoczynku, jeśli czas i pogoda na to pozwoli
i bezpiecznej jesieni bez stresów związanych z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego przez nasze dzieci lub wnuki czy też przed jesiennymi obowiązkami i zadaniami przygotowania siebie i rodziny oraz domu bądź mieszkania do
gorszej pogody, do jesiennych szaróg i zagrożeń. 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: 16 września 2013 r. – pełni Czesława Przybyś

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
– 684
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A może by nad morze…
…pomyślała KRYSTYNA KOSMAN, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 13 „Pieczewo” i na przełomie maja i czerwca br. zorganizowała dla seniorów dwutygodniowy wyjazd na turnus do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego „Floryn” w Mielnie - Unieściu.
Dobroczynne działanie morza, słońce, plaża, ciepły piasek pod stopami, morska bryza, która określana jest przez wielu „barem tlenowym”, bowiem
wolna jest od pyłek i zanieczyszczeń, doskonale wpływa na układ krążenia i oddziałuje też jako czynnik hartujący, usprawniający mechanizmy termoregulacyjne organizmu. Morze i jego szum doskonale wycisza i działa relaksująco. Taki wyjazd sprzyja poprawie ogólnego stanu zdrowia i kondycji, szczególnie gdy towarzyszą mu dodatkowe zabiegi lecznicze, gimnastyka rehabilitacyjna oraz Nordic Walking.

Organizatorzy zadbali także o aktywny odpoczynek uczestników turnusu rehabilitacyjnego, którzy wzięli udział w wielu wycieczkach, m. in. do Rezerwatu Archeologicznego „Kamienne Kręgi”, który obejmuje uroczysko leśne o powierzchni ok. 3 ha. Znajdują się na nim kręgi kamienne - ogrodzone
stojącymi głazami miejsca wieców plemiennych, a w ich sąsiedztwie nagrobne bruki kamienne, które są świadectwem pamięci o pochowanych tam przodkach. W kręgach, według naukowców, odbywały się uczty obrzędowe i ceremonie rytualne związane z całopaleniem i pochówkiem zmarłych. Miejsce
słynie z emitowania ogromnej energii.
Bardzo ciekawą wycieczką było zwiedzanie Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy koło Koszalina, położonych na powierzchni ok. 5 ha. Można
tam podziwiać m.in.: ogród japoński, ogród francuski, wrzosowisko, ogród wodny, ogrody zmysłów w stylu angielskim, ogrody zapachu (rosarium, ziołowe).
Ponadto seniorzy uczestniczyli w wieczorkach tanecznych i ogniskach z pieczeniem kiełbasek. Wszystkie imprezy dostarczyły wspaniałych emocji
i niezapomnianych wrażeń. Do domów wrócili wypoczęci, zrelaksowani, napełnieni nowymi siłami, radością i humorem.
Małgorzata Gieczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe

M-4 o pow. 60,2 m² - zamienię na dwa M-1 z dopłatą lub sprzedam,

ul. Jaroszyka, Olsztyn. Tel. 607 755 033.
Sprzedam lub zamienię M-3 o pow. 48,3 m², I piętro – na większe.
Tel. 600 015 252.
Mieszkanie o pow. 49 m², IV piętro, na osiedlu Pieczewo, ul. Jeziołowicza – zamienię na mniejsze - dwa pokoje, z windą albo na I piętrze.
Tel. 500 264 903.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Łobez, zachodniopomorskie, mieszkanie własnościowe o pow. 26 m²,
stare budownictwo, II piętro – zamienię na mieszkanie o zbliżonym metrażu do 30 m² (budownictwo bez znaczenia), w Olsztynie lub innym mieście
do 20 km (nie musi być własnościowe). Tel. 783 214 022.
Mieszkanie 3-pokojowe – 60,8 m2 IV p. Pieczewo – Jeziołowicza zamienię na mniejsze na parterze. Tel. 89 541 56 34.
Kupię zadłużone mieszkanie – z komornikiem, hipoteką lub innymi problemami, zamienię na inne mieszkanie bez zadłużenia.
Tel. 660 885 770.

Kupię bez pośredników w Olsztynie M-3, I piętro, balkon w budynku
4-piętrowym lub niższym. Tel. 511 364 406.
Sprzedam M-3 o pow. 49,6 m2, ul. Piotrowskiego 11, spółdzielcze, własnościowe. Tel. 510 976 760 lub 608 313 186.
Sprzedam mieszkanie o pow. ok. 49 m², I piętro, ul. Barcza.
Tel. 604 232 529.
Własnościowe M-3 o pow. ok. 49 m² (3-pokojowe), na Nagórkach – zamienię na dwie kawalerki. Tel. 798 824 420.
Zamienię mieszkanie 2-pokojowe o pow. 36,2 m², własnościowe (po remoncie wraz z całym wyposażeniem), na Nagórkach, ul. Barcza (V piętro,
balkon, nowa winda) – na mieszkanie o pow. 48 – 50 m² (Nagórki, Jaroty).
Może być z niedużym zadłużeniem. Tel. 509 718 077.
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

