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Wunderwaffe Pani poseł
W lipcowym numerze „Jarot” w artykule „Spółdzielcze spotkania” wspomniane zostało nietypowe zachowanie Pani poseł Lidii
Staroń podczas wysłuchania publicznego. Rzucone wówczas zostało także pytanie, co do kosztów jej kilkudziesięciu rozmów telefonicznych w trakcie tego zebrania spółdzielców oraz czy wiedzę na ten temat może uzyskać każdy obywatel jako pracodawca posła.
Niewinne pytanie podchwyciło paru Czytelników i stąd pismo redaktora naczelnego „Jarot” skierowane do Biura Poselskiego Lidii Staroń z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Chodziło o koszty rozmów telefonicznych pierwszego półrocza 2013 roku w układzie miesięcznym.
Pismo dotarło do adresatki w dniu 19 sierpnia 2013 r., co potwierdzał stempel na zwrotce odesłanej nam przez pocztę.
Riposta
Riposta nastąpiła już następnego dnia, tj. 20 sierpnia. Myliłby się
jednak ktoś, kto by sądził, że Pani poseł udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. Zamiast tego następnego dnia dostarczono Spółdzielni
hurtem pięć pism z żądaniem udzielenia odpowiedzi w następujących
sprawach:
–– zarobki członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
–– wydatki Spółdzielni na prawników własnych i „zewnętrznych”;

–– umowy zbycia wszystkich nieruchomości z lat 2002 – 2013 oraz osobno umowy zbycia nieruchomości, w których uprzednio mieściły się
kluby osiedlowe;
–– umowę zbycia nieruchomości na rzecz TWP w Warszawie;
–– koszty związane z użytkowaniem stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych za lata 2011, 2012, a w odniesieniu do roku 2013
w układzie miesięcznym.
To ostatnie zagadnienie wydaje się nam jakby lustrzanym odbiciem naszego pisma do Pani poseł, ale może to tylko przypadek. Zastanawiające było także to, kto je przyniósł i podpisał. Otóż nie była to Pani
poseł Lidia Staroń ani nikt z jej Biura Poselskiego, ale cichy, niezbyt wysoki, łysy blondyn, a może brunet. Osobnika tego będziemy tu oznaczać
jako Lecha K. Przyszedł, położył pisma i jak to on, po cichutku wyszedł.
Pomimo tego, że nie rzucał się specjalnie w oczy, to jednak pozostawił po sobie silne wrażenie. Może nawet nie tyle on sam, co data
uwidoczniona na wszystkich jego(?) pismach, a następnie pewne jego
dokończenie na str. 3
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla
„Pieczewo” w 2012 roku
Osiedle Pieczewo obejmuje teren 22.58 ha. W zasobach
Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2012 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
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” wpłynęło 1.391 pism
i podań od mieszkańców osiedla oraz różnych instytucji zewnętrznych. Wszystkie sprawy załatwiane były na bieżąco bez nieuzasadnionej zwłoki lub kierowane według kompetencji do odpowiednich
instytucji.
Na bieżąco realizowane były zadania związane z administrowaniem, między innymi:
1. Prowadzenia ewidencji ludności (ok. 7.000 osób zameldowanych
na osiedlu) w zakresie: zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub
czasowego, dokonywania zmian meldunkowych zgłaszanych
przez lokatorów obejmujących urodzenie dziecka, zmiany stanu
cywilnego, zgonu mieszkańców oraz przekazywania do działu
czynszów miesięcznych wykazów zmian osobowych osób zameldowanych i wymeldowanych, w celu skorygowania opłat z tytułu użytkowania mieszkań.
2. Sporządzania umów dzierżaw terenu pod pawilony i kioski
handlowe, tablice reklamowe, umowy o korzystanie z obudowy
śmietnikowej oraz podejmowanie stosownych działań w egzeciąg dalszy na str. 2
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Sprawozdanie z działalności
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kwowaniu od dzierżawców terminowych płatności należności
czynszowych.
3. Przekazywania (protokołem zdawczo-odbiorczym) osobom fizycznym i prawnym na podstawie zawartych umów najmu lokali
użytkowych mieszczących się w pawilonach użytkowych oraz
przyjmowanie tych lokali po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy.
4. Prowadzenia korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi dot.
ustalania odpowiedzialności oraz wypłatę odszkodowania przez
firmy ubezpieczeniowe na rzecz członków Spółdzielni z tytułu
zalania mieszkań.
5. Nadzorem nad firmami wykonującymi usługi na rzecz Spółdzielni w zakresie utrzymania terenów osiedlowych – ich sprzątanie,
odśnieżanie, usuwanie skutków zimy, całorocznych cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew i krzewów.
6. Bieżącym monitorowaniem jakości wykonywanych usług utrzymania czystości i porządku na osiedlu, sprzątania klatek schodowych oraz przyjmowanie od mieszkańców wniosków, spostrzeżeń i uwag.
7. Usunięcia drzew rosnących przed bud. Gębika 16, Sikiryckiego 6, Wachowskiego 5, 6 i 12, Żurawskiego 3, Krasickiego 11
(na podstawie wydanej decyzji Wydziału Ochrony Środowiska). Drzewa te rosły w nadmiernym zagęszczeniu, wzajemnie
ze sobą kolidując, a rozrastając się ograniczały dostęp światła
dziennego do części mieszkań. Usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami.
8. Dokonania nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych przy bud. Żurawskiego 1 – 5–7; Turkowskiego 17 – 25; Turkowskiego 3; Sikiryckiego 10.
9. Przeprowadzenia w okresie wiosennym i jesiennym kompleksowej deratyzacji, polegającej na rozłożeniu środków na gryzonie
w korytarzach piwnicznych we wszystkich budynkach mieszkalnych na osiedlu – zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta
Nr I V/746/06 z dnia 25. 05. 2006 r.
10. Przed okresem lęgowym oczyszczenia wszystkich budek lęgowych dla sikorek w celu umożliwienia ptakom założenia nowych
gniazd. Sikorki są naturalnym wrogiem szkodników drzew.
11. Kompleksowego oczyszczania piaskownic ze starego piasku po
okresie zimowym oraz uzupełnienia czystym piaskiem. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzili komisyjny przegląd placów zabaw w zakresie przestrzegania wymogów higienicznych i sanitarnych oraz wykonali badania
bakteriologiczne wymienionego piasku. Na placach zabaw
umieszczono tabliczki z zakazem wprowadzania psów.
12. Zlecania specjalistycznej firmie usuwania gniazd szerszeni i os
z dachów budynków oraz daszków balkonów.
13. Bieżącym monitorowaniem jakości wykonywanych usług przez
firmę REMONDIS w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z obudów śmietnikowych.
14. Ustawienia przy większości obudów śmietnikowych pojemników
na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz pojemników
na odzież używaną, natomiast w administracji pojemnika na zużyte baterie.
15. Usuwania z korytarzy piwnic oraz pomieszczeń ogólnego użytku
(tj. wózkownie, suszarnie) rzeczy zgromadzonych przez mieszkańców oraz przekazania pomieszczń mieszkańcom budynku
do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.
16. Współpracowania ze Strażą Miejską w zakresie przeglądów wiosennych i zimowych, należytego utrzymania czystości na terenie
osiedla.
Jak co roku tak i w 2012 r. komisyjnie przystąpiono do przeglądu osiedla. Dnia 27. 03. 2012 r. z udziałem przedstawicieli: Zarządu
Zieleni Miejskiej, Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów, Zarządców Nieruchomości (WAM) oraz Administracji Osiedla „Pieczewo” dokonano
przeglądu w zakresie czystości i porządku oraz stanu technicznego
dróg i chodników na osiedlu. W przeglądzie wzięli również udział

członkowie Rady Osiedla „Pieczewo” i przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie. Pozytywnym efektem przeglądu była natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia w zakresie czystości i porządku
na terenach należących do Gminy Olsztyn, tj. oczyszczenie oczka
wodnego przy pętli autobusowej oraz oczyszczenie zieleni w pasach drogowych. Szczególną uwagę na osiedlu zwrócono na zły
stan techniczny chodników i ulic miejskich. Niektóre z nich wymagają natychmiastowej naprawy lub przełożenia. Wnioskowano o ujęcie
w planach inwestycji miejskiej ułożenia nowych centralnych chodników przy ul. Gębika od nr 1 do nr 13 oraz od nr 2 do nr 28, jak
również pozostałych przy ul. Wachowskiego 14, Turkowskiego 3, 6,
Gębika 1A. Komisja zwróciła również uwagę na brak miejsc postojowych. W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej
funkcji. Tereny rozjeżdżone są przez parkujące tam samochody. Istnieje możliwość utworzenia w tych miejscach dodatkowych miejsc
postojowych.
Administracja na bieżąco współpracuje z Radą Osiedla „Pieczewo” we wspólnym rozwiązywaniu problemów osiedla, jak również
konfliktów sąsiedzkich i udziela niezbędnych informacji mieszkańcom w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego lub pomocy z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozliczenie i opomiarowanie budynków
W zasobach osiedla Pieczewo znajduje się 2.691 lokali mieszkalnych, z czego 2.687 wyposażonych jest w 10.748 szt. urządzeń
pomiarowych ciepłej i zimnej wody, których odczyty w okresach
kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu
rozliczenia zużycia wody.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe,
w których dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych wody,
energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania i na ich podstawie
dokonuje się rozliczeń i wystawia stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników (wystawiono 566 faktur).
W roku 2012 dokonano kompleksowej kontroli sprawności i stanu wodomierzy w 2.662 lokalach mieszkalnych.
Dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody z tytułu
sprzedaży mieszkań w 32 lokalach. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień dotyczących stanów wodomierzy, sposobu rozliczania wody, a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzono
stosowne korekty, natomiast w 116 lokalach mieszkalnych dokonano
odbioru technicznego wodomierzy po wymianie.
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 ewidencję z tym związaną.
Administracja comiesięcznie prowadziła sprawy związane ze
sprawdzaniem faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, obciążających Spółdzielnię za dostarczanie mediów,
tj. energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz wywozu nieczystości stałych.
Roboty ogólnobudowlane – malarskie, dekarskie, stolarskie,
ślusarskie, hydrauliczne
Zespół konserwatorów Administracji Osiedla „Pieczewo”
w roku 2012 liczył siedem osób.
Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach:
pracownik ogólnobudowlany – 2 osoby, hydraulik – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarz-szklarz i 1 gospodarz osiedla.
Ogółem w 2012 roku zrealizowano 3.039 różnego rodzaju napraw i usług na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców,
służb pog. awaryjnego Remondis i pracowników administracji,
w tym:
– 650 elektrycznych;
dokończenie na str. 6
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Wunderwaffe Pani poseł

zdolności, o które wcześniej nie mógł być nawet podejrzewany. Tą datą
był bowiem dzień 12 sierpnia 2013 r. A to frant z niego, pomyśleliśmy.
On nie tylko widzi przez ściany, ale wie także, co zawiera pismo
naszej redaktor naczelnej zaadresowane przecież nie do niego, ale do
Pani poseł. Pismo, które wówczas spokojnie leżakowało na poczcie,
zgodnie ze stemplem pocztowym odebrane zostało dopiero w dniu
19 sierpnia 2013 r.
Na tę sytuację brak obecnie racjonalnego wytłumaczenia, ale widać, że choć Pani poseł ma tylko dwóch „żołnierzy”, to jednak przynajmniej ten jeden nie wypadł sroce spod ogona, gdyż swobodnie może
robić za cudotwórcę.
Gdzie ta wunderwaffe?
Prawda, że do tego zagadnienia należy się odnieść z najwyższą
starannością. Nam się wydaje, że nie jest nią Lech K., choć cudotwórcą
jest bez dwóch zdań. Tą wunderwaffe Pani poseł jest raczej… jej mandat. To właśnie on pozwala jej na nieudzielanie odpowiedzi i traktowanie per noga tych, z których podatków żyje. Tak skonstruowane zostało
prawo. Chodzi mianowicie o ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe i o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej. Żadna z nich posłów nie dotyczy. Sądy uzasadniają to tym,
że poseł jako przedstawiciel wykonujący władzę zwierzchnią Narodu,
w rozumieniu art. 4 Konstytucji, nie jest podmiotem zobowiązanym do
udzielania informacji publicznej. Kłóci się to wprawdzie z treścią art. 61
ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących
funkcje publiczne. Można to jednak jakoś ominąć i stworzyć wyjątek dla
parlamentarzystów, wobec których sposób i zakres udzielania informacji publicznej określają stosowne regulaminy. I tak za sprawą zwykłego
regulaminu można przejść obok kłopotliwego zapisu konstytucyjnego.
No więc Pani poseł w majestacie prawa, zamiast odpowiedzi,
pięcioma pismami dała nam wyraźny sygnał. Wy się interesujecie moimi wydatkami, to ja was zacznę gnębić jeszcze większą liczbą pism.

A wszystko tak zrobione, żeby wychodziło na to, iż to członek spółdzielni
domaga się tylko realizacji jego ustawowych praw do informacji.
Wydaje się nam, że właściwie odczytaliśmy intencje Pani poseł,
ale tak na wszelki wypadek zwrócimy się z tym problemem do Komisji
Etyki Poselskiej albo do tej komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, w której są może jeszcze
jacyś posłowie wierzący w czystość intencji ich koleżanki.
Posłanie do Lecha K.
Panie Lechu, jakkolwiek patrzeć, wykonuje Pan funkcje chłopca
na posyłki, ale w końcu chcącemu nie dzieje się krzywda. Niech Pan
weźmie jednak pod uwagę, że gdy Pan coś robi Pani poseł z dobroci
serca, to w jej Biurze jest sporo pieniędzy właśnie na takie zadania
jak dostarczanie korespondencji. Przykładowo w roku 2012 na pracowników Biura Pani poseł wydała prawie 43.000 zł, a tylko na samą
korespondencję przeszło 23.000 zł. Czy w związku z tym musiał Pan
jeszcze zasilać jej działalność kosztami swojego samochodu, a następnie z własnych pieniędzy wpłacać do Spółdzielni za każdą stronę
żądanej kserokopii? Mogła to z powodzeniem zrobić osobiście, gdyż
w zeszłym roku na przejazdy samochodem własnym lub innym wydała
prawie 35.000 złotych. No, niech się Pan zastanowi, czy nie jest Pan
podwójnie obciążany, bo przecież podatki na posłów i tak płaci Pan jak
wszyscy. A co do telefonów, od których wszystko się zaczęło, to Panu
powiemy w zaufaniu, że w zeszłym roku skasowała nas na przeszło
10.000 zł.
Na zakończenie mamy dla Pana prostą zagadkę: kto według
Pana uchwala prawo pozwalające posłowi na nieudzielanie odpowiedzi wyborcom i wszystkim pozostałym będącym łącznie pracodawcą
posła? Odpowiedzi oczekujemy do 10 października br. Nagroda gwarantowana, a przy tym nie będzie to figa z makiem, jak u Pani poseł.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Kino pod gwiazdami
Plenerowe projekcje filmowe na Jarotach w programie tegorocznego Olsztyńskiego Lata Artystycznego to nowe wydarzenie, które spotkało się z powszechnym uznaniem mieszkańców. Inicjatorem tegorocznego Kina Letniego na Jarotach był
Prezydent Miasta PIOTR GRZYMOWICZ, który sfinansował przedsięwzięcie i promował tę inicjatywę, natomiast organizacją
kolejnych edycji zajmowali się członkowie Rady Osiedla „Jaroty” wraz z jej przewodniczącym Jerzym Krasowskim i Miejski
Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Podczas tegorocznego lata obejrzeliśmy trzy seanse: na
pierwszym, który odbył się 13 lipca br. przed Szkołą Podstawową
Nr 34 przy ul. Herdera 3, zgromadziło się ok. 60 osób, które śledziły losy bohaterów filmu „Stawka większa niż śmierć” – sequel
serialu telewizyjnego „Stawka większa niż życie”. Film z gatunku
kryminału z 2012 roku wyreżyserował Patryk Vega, a w rolach
głównych zagrali Stanisław Mikulski, Tomasz Kot, Emil Karewicz
i Piotr Adamczyk. Następny seans odbył się 3 sierpnia br. i zgromadził już większą widownię, bo ponad 80 osób, które obejrzały komedię obyczajową pt. „Vicky Cristina Barcelona” – obraz
produkcji hiszpańsko-amerykańskiej z 2008 r. (premiera w Polsce w kwietniu 2009 r.) w reżyserii Woody Allena i w znakomitej
obsadzie aktorskiej: Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Penelope
Cruz i Javier Bardem. Ostatni z zaplanowanych tego lata seansów na Jarotach zaprezentowano 24 sierpnia br. Film produkcji
polsko-czeskiej z 2012 r., w reżyserii Piotra Mularuka, zatytułowany „Yuma” z Jakubem Gierszałem, Tomaszem Kotem i Katarzyną
Figurą w roli głównej obejrzało ok. 100 osób. Przed projekcją filmu
wystąpiła z minirecitalem Joanna Gołombiewska, lauretka m.in.
Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu, zdobywczyni Grand
Prix na Festiwalu Ryszarda Rynkowskiego w Elblągu czy Nagrody Publiczności w konkursie Telewizji Polsat „Siedmiu Wspaniałych” na Pikniku Country w Mrągowie – obecnie solistka zespołu
„The Tyro”.

– Trzy seanse w lipcu i sierpniu tego roku skupiły grupę wielbicieli kina na świeżym powietrzu – mówi Jerzy Krasowski, przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”. – Mamy nadzieję, że tego typu wydarzenie wpisze się na stałe do kalendarza imprez organizowanych
w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Decyzja Prezydenta
Miasta Piotra Grzymowicza, pomoc merytoryczna i rzeczowa
Marka Marcinkowskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olsztynie, udostępnienie miejsca i wszelkie wsparcie ze strony
Marka Wąsika, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Józefa Malewskiego, prezesa Andrzeja Gętek, fundatora firmy „Bolero” oraz
występ Joanny Gołombiewskiej z zespołem nadały właściwą rangę jednej z większych imprez integracyjnych na naszym osiedlu.
Pomysł organizacji na Jarotach kina letniego na pewno należy
traktować w kategoriach sukcesu. W niepowtarzalnej atmosferze,
pod gwiazdami, spędziliśmy trzy wakacyjne wieczory na niekonwencjonalnych projekcjach filmowych. Czekamy na kontynuację pomysłu, który wraz z każdą kolejną edycją cieszył się coraz większym
powodzeniem mieszkańców, umilał wakacyjne soboty, a jednocześnie był doskonałą okazją integracji społeczności lokalnej.
Małgorzata Gieczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe
Własnościowe M-3 o pow. 36 m², I piętro (blok 4-piętrowy),
ul. Boenigka, mieszkanie środkowe – sprzedam bezpośrednio lub
zamienię na 3-pokojowe (ok. 60 m²), z dużym balkonem, I – III piętro,
bez zadłużeń, na osiedlu Jaroty lub Generałów (preferowana nowa
technologia). Tel. 532 093 950 lub 532 093 951, po godz. 16.00.
Kupię małe mieszkanie za gotówkę, Jaroty – Pieczewo. Tel. 663
066 439.
Sprzedam M-4 o pow. 60 m², ul. Orłowicza, IV piętro (wieżowiec),
Nagórki. Tel. 602 732 293.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 60,2 m²,
przy ul. Jaroszyka, IV piętro, środkowe. Tel. 607 755 033.
Kupię zadłużone mieszkanie. Tel. 660 885 770.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Zadłużone M-2 zamienię na niezadłużone M-1. Tel. 660 885 770.
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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Nauka malowania
Zapraszamy dorosłych do pracowni plastycznej Klubu „Na Górce”.
Zajęcia prowadzi artysta plastyk Mirosława Smerek-Bielecka.
Naukę zaczynamy od podstaw, czyli rysunku węglem, ołówkiem,
a następnie zapoznajemy się z technikami malarskimi
(pastele, akwarele, olej).
Malujemy kompozycje ustawione w pracowni – martwe natury, kwiaty, postać, portret, praca z modelem.
Osoby pracujące mogą korzystać z zajęć w środy od godz. 16.00,
natomiast dla osób niepracujących zajęcia odbywają się od godz. 10.00–14.00 (czwartki lub piątki)

Młodzież zainteresowaną…
…zdaniem egzaminów na architekturę, studia plastyczne, architekturę krajobrazu
zapraszamy do Klubu „Na Górce” (wtorki, godz. 17.30)

Nauka rysunku wymaga wiele godzin ćwiczeń, jeśli zaczniemy uczyć się wcześniej
– dajemy sobie większe szanse na zdany egzamin!

RĘKODZIEŁO W KLUBIE „AKANT”
Zapraszamy do udziału w zajęciach rękodzieła dla dorosłych w soboty – dwa razy w miesiącu w godz. 10.00 – 14.00.
Pierwsze zajęcia odbędą się 12 października 2013 r.

W programie od października do grudnia br. planujemy:

Szycie: przeróbki krawieckie, szycie serwetek i obrusów świątecznych,
opakowań do prezentów świątecznych.
Układanie kwiatów (kwiaty żywe i sztuczne).
Aniołki, gwiazdki (wykonane z masy solnej).
Malowanie bombek, prezenty świąteczne – opakowania.
Zajęcia prowadzą instruktorzy – Hanna Łukaszewicz i Alicja Popielarczyk.
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2012 roku

– 376 stolarsko-szklarskich;
– 1.635 hydrauliczno-ślusarskich;
– 378 ogólnobudowlanych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano m.in.:
– drewniane pochwyty na balustrady w 10 klatkach schodowych budynków mieszkalnych;
– montaż lub wymianę samozamykaczy do drzwi budynków –
8 szt.;
– naprawę stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych wraz
z wymianą zamków i wkładek;
– malowanie ławek wraz z wymianą desek siedzisk;
– malowanie elementów zabawowych placów zabaw wraz
z wymianą zniszczonych części oraz rozplantowanie piasku
po korytowaniu pod zestaw zabawowy na placu zabaw przy
budynkach Żurawskiego 2, 4, 6, 8, 10;
– wymianę: 2.400 szt. żarówek, 55 szt. bezpieczników, 25 szt.
przycisków i wyłączników, 17 szt. opraw oświetleniowych,
w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych;
– wymianę 4 szt. opraw lamp parkowych i 20 szt. żarówek;
– wymianę styczników w tablicy głównej budynku Jeziołowicza 23;
– przeglądy i konserwację instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego
użytku oraz tablic administracyjnych w budynkach, a także
oświetlenia zewnętrznego;
– osiatkowanie kominów przed dostępem ptactwa w budynkach Gębika 4 i 8;
– podesty kominiarskie, osiatkowanie kominów i montaż odstraszaczy ptaków w budynku Sikiryckiego 9;
– zabezpieczenie przed wjazdem na teren zielony przy budynkach Krasickiego 1, 3, 5;
– przełożenie płytek chodnikowych na dojściu do budynku Żurawskiego 5 kl. II;
– zamurowanie otworów nad ławą fundamentową na łączeniu
budynku Żurawskiego 2 i 4 z naprawą opaski i cieków;
– usunięcie przyczyny przecieku wód opadowych ze studni telekomunikacyjnej do piwnicy budynku;
– 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 mieszkalnych oraz pawilonach wraz z naprawą ewentualnych nieprawidłowości pokryć
dachowych, oczyszczeniem koryt dachowych i uzupełnieniem koszyków we wpustach dachowych;
– oczyszczanie zadaszeń wiatrołapów wejść do budynków;
– zamalowywanie graffiti na ścianach budynków, wiatrołapach
i osłonach śmietnikowych;
– remont osłon śmietnikowych ujętych w planie remontów na
2012 r. – 5 szt.;
– wymianę głównych zaworów cyrkulacyjnych w liczbie 16 szt.
w budynkach mieszkalnych;
– wymianę zaworów flanszowych na instalacji centralnego
ogrzewania w budynkach mieszkalnych – 4 szt.;
– wymianę części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych – 18 szt.;
– wymianę zaworów cyrkulacyjnych podpionowych ciepłej
wody na kulowe w budynku Żurawskiego 12;
a także:
– usuwano niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody;
– usuwano nieszczelności na pionach instalacyjnych;
– usuwano usterki w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania
(dotyczące odpowietrzania instalacji i grzejników, usuwania
niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów,
ustawiania przepływów);

– po zakończeniu każdego kwartału zbierano kartki ze stanami
wody z budynków mieszkalnych;
– kontrolowano wodomierze w lokalach mieszkalnych, plombowanie;
– wystawiono 250 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
1. Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów, m.in.:
• Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach
schodowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza 1, 5 i 7.
• Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ul. Krasickiego 3, 5, Wachowskiego 10,
Turkowskiego 13.
• Wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów w budynkach
przy ul. Turkowskiego 17, 19, 23, 25, Wilczyńskiego 3; Stramkowskiej 7.
• Wykonanie i montaż ogrodzeń 4 szt. placów zabaw przy
ul. Gębika 24 – 28, Sikiryckiego 2 – 4; Gębika 1 – 5, Wachowskiego 2 – 8; Żurawskiego 2 – 10; Jeziołowicza 1 – 9,
2. Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia takimi, jak:
• Wykonanie malowania (bieżącej konserwacji) elewacji pawilonu przy ul. Sikiryckiego 9.
• Wykonanie wymiany 3 szt. szaf oświetlenia zewnętrznego przy
ul. Panasa 4; Żurawskiego 7 – 17, 6 – 8 wraz z wykonaniem wymaganego projektu technicznego.
• Wykonanie wymiany instalacji odgromowej na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Jeziołowicza 23.
• Wykonanie otworów włazowych – wejściowych do poddaszy
nieużytkowych w budynkach przy ul. Turkowskiego 17, 23, 25
wraz z wykonaniem niezbędnego projektu budowlanego.
• Wykonanie wymiany 2 szt. okien na okna PCV w klubie
„AKANT” przy ul. Kanta 11.
• Wykonanie i montaż drzwi stalowych ażurowych do osłony
śmietnikowej przy ul. Turkowskiego 15.
• Wykonanie korytowania (wraz z wywozem urobku) pod nawierzchnię bezpieczną zestawu zabawowego przy ul. Żurawskiego 2 – 10.
• Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności
instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej.
Ponadto:
3. Sprawdzano wyceny kosztorysowe robót zleconych.
4. Dokonywano napraw uszkodzonych wywiewek kanalizacyjnych
na dachach budynków.
5. Dokonywano napraw, przeglądów oraz konserwacji urządzeń
zabawowych.
6. Dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami
lokatorów.
7. Udzielano pisemnych odpowiedzi na pisma lokatorów.
8. Przygotowano dane do planu remontów na 2013 r.
9. Prowadzono książki obiektów budowlanych.
10. Dokonywano rocznego przeglądu technicznego budynków
osiedla w zakresie ogólnobudowlanym.
11. Uczestniczono w komisjach przetargowych na planowane roboty
remontowe.
12. Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez
zespół konserwatorów.
Robert Zdunek
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

JAROTY ∙

NR 9/2013

7

Zdrowo i bezpiecznie ku jesieni i zimie
Koniec lata – początek jesieni, ale po wakacjach jeszcze trochę
atrakcji przed nami: grzyby, ryby i inne imprezy na łonie przyrody. Piękna
pora roku i jak pogoda dopisze – wspaniały i bardziej czynny wypoczynek.
Grzybobranie, łowienie ryb czy zbieranie dziko rosnących roślin
i owoców było i jest atrakcją, zwłaszcza na naszych terenach. W tym okresie masowo „odwiedzają” nas turyści, a co wytrawniejsi amatorzy spędzają teraz urlopy w swoich daczach, w pustawych ośrodkach czy też na
kwaterach w lasach i nad jeziorami.
Jesienne dary przyrody są przeogromne i zawsze zaskakujące nowym i nieznanym, ale dla własnego bezpieczeństwa pamiętajmy o zasadach zachowania się w tym okresie w lasach, na łąkach czy nad wodą.
Podczas grzybobrania i zrywania ziół, najrozmaitszych roślin i owoców –
zbierajmy tylko to te, które dobrze znamy, pamiętając, aby nie zbierać przy
drogach (mogą być skażone spalinami), przy polach i uprawach (bowiem
istnieje groźba, że zostały skażone opryskami i nawożeniami)!
Gdy mamy wątpliwości nie zbieramy, wyrzucamy zebrane, a grzyby sprawdzamy jeszcze raz po przybyciu do domu, zanim przeznaczymy
je do spożycia czy suszenia. Jeżeli spożyjemy trującą roślinę, grzyb lub
owoc: objawy mogą być różne – od mdłości i wymiotów przez bóle brzucha i głowy do zaburzenia widzenia i halucynacji.
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, zabierając ze sobą resztki spożytej rośliny, aby ułatwić rozpoznanie trucizny. Nic nie jeść ani nie
pić, gdyż mogłoby to przyspieszyć wchłanianie się trucizny, jeśli nie było
wymiotów, należy je wywołać!
O zabezpieczaniu się przed kleszczami, o uważaniu na żmije
i wszelkie gryzące owady już nie będę przypominał – czynię to niemal
przy każdej okazji, bo niby pamiętamy, a potem pojawiają sie problemy.
Podobnie wygląda sprawa zachowywania się na wodzie – pamiętajmy:
bezpieczeństwo i przewidywanie wszelkich zagrożeń, to gwarancja udanego wypoczynku.
Nie zapominajmy jednak, że ostatnimi laty jesteśmy świadkami wielu anomalii klimatyczno-pogodowych, zacierają się różnice i granice pór
roku, dotykają nas susze i upały, deszcze, śnieżyce i chłody.
Gwałtowne, zaskakujące z dnia na dzień zmiany pogody i temperatury – często z różnymi kataklizmami – są splotem wielorakich zagrożeń
zdrowia, życia i naszego bytu. Wiele można przewidzieć, lecz nie wszystkiemu zaradzić, no chyba że w sprawie ochrony naszego zdrowia, która
jest procesem złożonym i jakże często mylnie utożsamianym z leczeniem
już zaistniałej choroby. Chodzi natomiast nie o samo leczenie, lecz o cały
proces „przed” – czyli o profilaktykę, o zapobieganie i przeciwdziałanie,
o przestrzeganie zaleceń lekarskich, gdy coś nas już naprawdę „dotknie”
i wreszcie o uodpornianie organizmu. Głównym zagrożeniem przełomu jesienno-zimowego są przeziębienia, na które narażone są przede wszystkim dzieci, osoby starsze i osłabione.
Co możemy i powinniśmy zrobić, jak przeciwdziałać zaziębieniom,
grypie i wszelkim wynikającym stąd powikłaniom?
1. Dbać o właściwy ubiór, dostosowany do aury i zadań (również bezpieczeństwa) – nie marznąć, ale i nie przegrzewać się.
2. Ruch, świeże powietrze, właściwe warunki pracy i odpoczynku:

DYŻURY

– w pomieszczeniach i otoczeniu powinna być optymalna temperatura i wilgotność powietrza (wietrzenie, nawilżanie, zakaz palenia
papierosów) i...:
– gdy zaczyna nas „coś brać” rozpylajmy zapachowo-profilaktyczne specyfiki farmaceutyczne (apteki oferują ich wiele w różnych
cenach) lub własne, np. z sosny, świerku i majeranku, tymianku
i czosnku, mięty itp.
3. Stan ogólny – kondycja organizmu. Ważne jest racjonalne odżywianie,
witaminy (zawsze coś gorącego na śniadanie), dużo owoców i warzyw,
uzupełnianie płynów – choćby wodą (mineralnych jest teraz wszędzie
pełno i nie są zbyt drogie – ponoć zdrowsze są niegazowane).
4. Szczepienia ochronne – coraz popularniejsze, skuteczne i co ważne
coraz częściej fundowane przez zakłady pracy (nie dajmy się omamiać
krytykantom szczepień).
5. Reagowanie na pierwsze objawy i szczególna ochrona w okresach zagrożeń (zmiany pogody, ekstremalne warunki pracy itp.):
– nie należy bagatelizować nawet banalnych symptomów choroby;
– odżywianie, witaminy, profilaktyczne leki czy parafarmaceutyki
(w aptekach doradzą i są na każdą kieszeń);
– własne środki „domowo-babcine”: czosnek, warzywa i owoce, soki
i herbatki, zioła, miód oraz inne;
– kiedy już „chwyta” nas prawdziwie – nie ryzykujmy, przechodzenie
może skończyć się tragicznie – lepiej położyć się do łóżka, przyjąć
uderzeniową dawkę witaminy C, wiele płynów, robić inhalacje i stosować inne metody.
Ważnym jest właściwe reagowanie na objawy choroby, kiedy już nas
„dopadnie”: wysoka temperatura, kłopoty z gardłem i oddychaniem inne
– wtedy wszelkie dotychczasowe rady, przedlekarskie zabiegi i „własne
samoleczenia” odkładamy i natychmiast zasięgamy porady LEKARZA!
No cóż czasy są takie, że nie chcemy i często nie możemy chorować, brać zwolnień, ale kiedy już jest taka konieczność, to lepiej przeleżeć
kilka dni i wrócić do pracy niż doprowadzić do powikłań i długiego chorowania, utraty zdrowia i wtedy często również pracy!
Dlatego pamiętajmy o profilaktyce: uodpornianie organizmu, witaminy i właściwe odżywianie, ruch i aktywność, odpoczynek i sen – tzw. higiena życia codziennego – to nie boli i tak naprawdę nie wymaga wielkich
nakładów finansowych, a gwarantuje dobrą kondycję i samopoczucie.
Wypoczynek i profilaktyka w warunkach kończącego się lata i początków jesieni to jedno, a drugie to przygotowanie siebie, działki i mieszkania do czekającej nas słotnej jesieni i możliwie srogiej zimy. Apel do
kierowców: nie przesadzajcie z odkładaniem wymiany opon z letnich na
zimowe – tu bowiem chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak jak i ze sprawdzeniem ustawienia świateł. Szarugi jesienne powodują, że musimy używać świateł mijania tzw. krótkich, bo światła dzienne nie wystarczają, gdy
są źle ustawione (wówczas albo źle sami widzimy jezdnię, albo oślepiamy
innych użytkowników drogi).
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: 21 października 2013 r. – pełni Teresa Kojło-Wąsowska

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
Olsztyn,
ul. ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
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55Rada
00; Redaguje
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Redaktor
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s.c.,Studio
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Pożegnanie wakacji na Pieczewie
Ostatni dzień wakacji na olsztyńskim Pieczewie nie napawał smutkiem dzieci i ich rodziców, bowiem Rada Osiedla „Pieczewo” przygotowała wspólnie z Marianem Matuszkiem, księdzem proboszczem parafii Matki Boskiej Fatimskiej – organizowany już
po raz czwarty z kolei – festyn pod nazwą „Biesiada Pieczewska”. Na niebie chmury deszczowe na przemian ze słońcem toczyły
walkę o panowanie, a na ziemi wrzała świetna zabawa, którą umilał zespół „Kaczki z Nowej Paczki”.

Animatorzy „Karuzeli Kultury” prowadzili cykl zabaw dla
dzieci, które chodziły wymalowane w przeróżne zwierzątka, brały
udział w zawodach rowerowych zorganizowanych przez policjantów, wrzeszczały prezentując swoją siłę głosu. W tym miejscu
należą się szczególne podziękowania Jarosławowi Prawdzikowi, członkowi Rady Osiedla „Pieczewo”, który rokrocznie przeprowadza konkurs profesjonalnym sprzętem i czuwa nad jego
prawidłowym przebiegiem. Niemało emocji dostarczyła zabawa
z chustą animacyjną, konkursy na bieg z piłeczką, skoki w worku
czy rzut fajerką – w tej konkurencji nie było równych księdzu Marianowi. Dzieci biorące udział w konkursach nagradzano upominkami ufundowanymi przez Radę Osiedla „Pieczewo”. Dziękujemy
sponsorom imprezy: firmie Multimedia Polska S. A. za wsparcie
finansowe oraz Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej, która

ufundowała m. in. audiobooki z baśniami warmińskimi, wierszami
z podkładem muzycznym hip-hopu, gry planszowe, znaczki z widokami olsztyńskich zabytków, a także Teresie Białej. Dziękujemy Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji za udostępnienie „Miasteczka Ruchu Drogowego” i czuwanie nad przebiegiem konkursów rowerowych.
Podczas festynu na ślub przybyły dwie młode pary, którym
uczestnicy festynu zaśpiewali tradycyjne „Sto lat” i złożyli moc
serdecznych życzeń na nowej drodze życia.
Corocznym hitem „Biesiad Pieczewskich” jest chlebek ze
swojskim smalcem i ogórki kiszone oraz kiszka ziemniaczana,
a na zakończenie wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Małgorzata Gieczewska
Fot. Katarzyna Gościcka

