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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” w 2013 roku
W 2013 roku działalnością Administracji Osiedla „Nagórki” objęte były tereny przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego,
Orłowicza, Barcza, Sikorskiego o łącznej powierzchni 379.898 m2. Administracja obsługiwała 68 budynków mieszkalnych
(w tym 19 wieżowców), które składają się na 45 nieruchomości mieszkalnych. Ponadto administracja zarządza 21 pawilonami wolno stojącymi, w tym 3 stanowiącymi łączniki pomiędzy bryłami budynków mieszkalnych (Murzynowskiego 7, 10 i 22) oraz jednym
budynkiem socjalnym (Barcza 13), które są na mieniu Spółdzielni.
W 2013 r. pracownicy Administracji Osiedla „Nagórki” wykonali
następujące prace:
Prace ogólnoadministracyjne
1. Wpłynęło 1010 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 i zgłoszenia zmian liczby
osób zamieszkałych w lokalach.

2. Zarejestrowano 300 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do działu czynszów, celem właściwego
naliczania opłat eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 8420 zgłoszeń lokatorskich, w tym:
- hydraulicznych – 1774;
- ślusarskich – 468;
- stolarskich – 228;
- budowlanych – 622;
- elektrycznych – 1368;
- domofonowych – 3746 (cała Spółdzielnia);
- dotyczących utrzymania porządku i zieleni – 214.
dokończenie na str. 2–3

Pięć zeszytów pomysłów
W październikowym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” z 1983 r. ZBIGNIEW BRENDA
wyczytał, że budujące się Jaroty otrzymają bezpośrednie połączenie z centrum miasta,
bowiem Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchomiło nową linię nr 15, łączącą
Jaroty z Kortowem, a że jest człowiekiem z ogromną fantazją, więc postanowił to uczcić.

Rada Osiedla „Pieczewo”
i ks. prałat Marian Matuszek
ZAPRASZAJĄ
wszystkich, którzy
lubią dobrą zabawę na

V BIESIADY PIECZEWSKIE
które odbędą się

21 września br.,
w godz. 14.00 – 18.00
na terenie parafii
pw. Matki Boskiej Fatimskiej,
przy ul. Bajkowej 15
– Przygrywałem w sobotę na weselu kolegi niedaleko Działdowa i od niego na pożegnanie
dostałem trzy gerbery. W poniedziałek rano 24 października 1983 r. wstałem rano o godz. 4.15
i pobiegłem na pętlę autobusową, która znajdowała się przy ul. Boenigka. Autobus spóźnił się
10 minut, gdyż kierowca nie mógł trafić. Planowany odjazd miał nastąpić o godz. 5.01. W autobusie były 3 osoby, a gdy do niego wsiadłem, kierowca ruszył. Krzyknąłem, żeby się zatrzymał
i wręczyłem mu te 3 weselne gerbery. Po jego minie widziałem, że był bardzo zaskoczony, ale
miło. Po czym wysiadłem i wróciłem do domu. Ciekawy jestem, czy pamięta i czy jeszcze jeździ
jako kierowca komunikacji miejskiej.
dokończenie na str. 8

W programie wiele atrakcji
dla dzieci i dorosłych
oraz

konkurs dla wszystkich chętnych na
przepyszne ciasto i wyborną zupę
(min. 2 litry, ale może być i beczka)
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Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców
usterek, próśb o likwidację gniazd os (zlikwidowano 11 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. W minionym roku nastąpiła zmiana ustawy
o utrzymaniu porządku w gminach, na mocy której obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejęły gminy. Nowe przepisy zaczęły
obowiązywać od 1. 07. 2013 r., co wywołało liczne pytania mieszkańców, najemców lokali użytkowych i dzierżawców terenu.
4. Przejęto do dyspozycji Spółdzielni 3 lokale mieszkalne.
5. Przyjęto 16 lokali użytkowych i 10 z nich przekazano następnym
najemcom.
6. Rozliczano rachunki za media na poszczególnych nieruchomościach i obciążano najemców lokali użytkowych za zużyte media.
Dotyczy to należności za dostawę: wody, energii elektrycznej,
gazu, c.o. i c.w. oraz za wywóz nieczystości. W 2013 roku wystawiono 738 faktur VAT.
7. Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
8. W 2013 roku kontynuowano rozpoczętą w 2012 roku kontrolę wodomierzy mieszkaniowych. Z pozostałych na koniec 2012 r. 15
mieszkań do skontrolowania dotarliśmy do 13, czyli nieskontrolowane pozostały tylko 2 mieszkania. Kontrole te przeprowadzane
będą co 2 lata.
9. Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację techniczną i książki obiektów.
10. Na podstawie zawartych umów Spółdzielnia zarządzała w minionym roku wspólnotami lokalowymi Wańkowicza 26 i Sikorskiego 23A.
Konserwacja i naprawy bieżące
1. Roboty stolarskie:
–– naprawa 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 – 21 szt. Barcza 8, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45,
–– naprawy odeskowania piaskownic – 2 szt.,
–– 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 z dorobieniem drabinek
wyłazowych - 45 szt.,
–– wymiana zamków i wkładek drzwiowych - 42 szt.,
–– wykonanie i montaż nowych drewnianych pochwytów na balustradach schodowych w budynkach Murzynowskiego 5, 8, Barcza 9,
10, 23, 25, Orłowicza 10, 18.
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,

– naprawa podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni chodników
przy budynkach Orłowicza 5, 10, 16,
– remont posadzki piwnic w budynkach Murzynowskiego 6 i Orłowicza 23,
– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego
sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach,
– montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych
– 16 szt.;
– bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków
i piwnic oraz samozamykaczy – 203 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,
– malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp.
na placach zabaw przy budynkach,
– remont spoczników klatek schodowych i posadzek w wiatrołapach, naprawa kratek-wycieraczek, wymiana płytek na podestach
wejściowych, montaż odboi,
– wymiana i uzupełnienie znaków informacyjnych - 4 szt.,
– naprawa 1 szt. drzwi metalowych wewnętrznych do lokalu użytkowego w bud. Murzynowskiego 18 (drzwi do pizzerii),
– czyszczenie koryt dachów,
– wykonanie i montaż krat na studzienkach okien piwnicznych,
– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych,
– wykonanie i montaż oparć do ławek na osiedlu – 28 szt.,
– wymiana fragmentów instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej (z żeliwa na PCV) w obrębie ostatnich kondygnacji budynków
przy ul. Murzynowskiego 7, Orłowicza 2, 10, Wańkowicza 6, 16,
Barcza 3, 5, 6, 18,
– wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy Wańkowicza 6,
– wykonanie i montaż bramek dla piłkarzyków na placu zabaw Orłowicza 29,
– remont osłon śmietnikowych przy bud. Murzynowskiego 4, 5, Barcza 15, 17,
– naprawa ścianki w piwnicach VI klatki schodowej budynku Wańkowicza 14,
– naprawa izolacji pionowych ścian piwnic w budynkach Murzynowskiego 3, Orłowicza 15 i 23 (przecieki do piwnic).
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. - 288 szt.,
– założenie zaworów powrotnych na grzejnikach na klatkach schodowych - 111 szt.,
– 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,
– 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,
– uzupełnienie izolacji na rurach centralnego ogrzewania w piwnicach budynków Orłowicza 23, Murzynowskiego 6, Barcza 3 i 11,
– naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach zsypowych,
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– spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu umożliwienia lokatorom wymiany grzejników i przeprowadzenia remontów mieszkań - w szczególności łazienek,
– zbieranie kartek ze stanami wodomierzy mieszkaniowych - raz na
kwartał,
– odczyty liczników ciepła na koniec każdego miesiąca.
Prace wykonane w 2013 roku na zlecenie Spółdzielni
1. Naprawa elewacji po pożarze mieszkania w budynku przy ul. Orłowicza 8.
2. Malowanie zniszczonych w trakcie pożaru w budynku przy ul.
Orłowicza 8 fragmentów klatki schodowej.
3. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej po pożarze
w bud. Orłowicza 8.
4. Wymiana okien w pawilonach usługowych przy ul. Barcza 7
i Wańkowicza 4.
5. Wykonanie i modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej (piwnice i parter) pawilonu usługowego przy ul. Murzynowskiego 20.
6. Wykonanie ekspertyz w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków przy ul. Murzynowskiego 10 i 14, zgodnie z decyzjami Powiatowego Komendanta Straży.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej kolorystyki elewacji
przewidzianych do remontu pawilonów przy ul. Barcza 7 i Wańkowicza 4.
8. Naprawa ściany elewacyjnej budynku przy ul. Murzynowskiego
22 po demontażu rur centralnego ogrzewania, w wyniku odłączenia budynku od grupowego węzła cieplnego.
9. Modernizacja instalacji elektrycznej części wspólnych budynku
przy ul. Wańkowicza 12.
10. Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w węźle przy ul Barcza 12
(wymiana przeciekającego odcinka instalacji c.o.).
11. Wymiana fragmentów poziomów kanalizacyjnych w budynkach
przy ul. Murzynowskiego 6 i 10.
12. Wykonanie naklejek pamiątkowych do inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok postojowych przy budynkach Murzynowskiego 1, 3, 5, 13, 15, 17 i Barcza 5.
14. Wymiana słupa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Orłowicza 15.
15. Naprawa uziomów w budynkach przy ul. Barcza: 3, 5, 18; Murzynowskiego: 14, 22; Orłowicza: 2, 8, 29; Wańkowicza 18.
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1. Prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych
przez firmy zewnętrzne, tj. utrzymaniem na terenie Spółdzielni czystości, porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni,
utrzymaniem zimowym, odśnieżaniem, konserwacją instalacji
elektrycznych w częściach wspólnych budynków, konserwacją
oświetlenia zewnętrznego i węzłów cieplnych.
2. Prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja
planu remontów).
3. Sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom zewnętrznym.
4. Kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych wszystkich obiektów.
5. Przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie
działania Administracji Osiedla „Nagórki” dla nowych dzierżawców.
6. Przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac
projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym.
7. Prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których
mowa wyżej.
8. Ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych
przez użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia.
9. Ewidencjonowanie usterek zgłaszanych przez użytkowników lokali.
10. Nadzór nad usuwaniem zgłoszonych usterek.
11. Przyjmowanie lokatorów zgłaszających się do administracji ze
swoimi problemami dotyczącymi zamieszkania.
12. Uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie obcym.
13. Załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego, w tym
wydawanie terenu w celu wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu po zakończeniu robót.
14. Dokonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonanych przez
firmy zewnętrzne.
15. Organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu.
16. Doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych
z remontami i modernizacjami mieszkań.
Maria Raszkiewicz
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”

Nie zawsze świeci słońce, nie zawsze pada deszcz.
Pogodę trudno zaplanować wcześniej.
Tak też było z wyjazdem na jagody 15 lipca 2014 r.,
zorganizowanym przez Radę Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”.
Wyjechaliśmy do Ośrodka „Leśne Wrota” w okolice Klewek.
Jagódek wprawdzie było mało, ale spacer po lesie, nad jeziorem,
czyste powietrze na pewno dobrze wpłynęły
na nasze zdrowie i samopoczucie.
A pod wiatą – biesiada dla każdego: kiełbaski, kawa, herbata….
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólny wyjazd.
Uczestniczka Zofia Wysokińska
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Siłownia na świeżym powietrzu

Pierwsza edycja OBO w fazie realizacji
W ramach osiedlowych projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego samorządowa Rada Osiedla „Pieczewo” zaproponowała swoim mieszkańcom umieszczenie w parku przy ul. Świtycz-Widackiej sprzętu sportowego do ćwiczeń na świeżym powietrzu, stanowiącego miejsce do czynnego wypoczynku dla osób w różnych kategoriach wiekowych.

W sierpniu br. na Pieczewie rozpoczęto instalowanie siłowni
na świeżym powietrzu w Parku Zdrowia zlokalizowanym za budynkami Gębika 16, 18 i przed budynkiem Sikiryckiego 12. Budowa
Parku Zdrowia wynika z potrzeby propagowania zdrowego trybu
życia oraz sposobu na czynny wypoczynek, nie tylko dla mieszkańców Pieczewa, ale dla wszystkich chętnych. W ramach utrzymania właściwego bezpieczeństwa, czystości oraz zwiększenia jego
atrakcyjności jako drugi etap przewiduje się wykonanie ogrodzenia.
Ponadto w celu umożliwienia ćwiczeń w godzinach popołudniowych
w okresie jesienno-zimowym zakłada się wykonanie oświetlenia
typu parkowego.

- Cieszy nas fakt, że doszło do realizacji tego zadania i jak
widać pomysł był trafiony, gdyż ze sprzętu chętnie korzystają
osoby w różnym wieku – mówi Halina Mikulska, przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”. – W bieżącej edycji OBO po konsultacjach złożyliśmy wniosek o uzupełnienie ciągłości drogi dla
rowerów, łączącej osiedla Pieczewo, Jaroty i Nagórki i już dziś
apelujemy do mieszkańców tych osiedli o udzielenie poparcia
podczas głosowania nad propozycjami Olsztyńskiego Budżetu.
Obok zamieszczamy projekt wytyczonej drogi rowerowej.
Małgorzata Gieczewska

Kino w plenerze
To wydarzenie wpisało się już na dobre w kalendarz wakacyjnych imprez na Jarotach i cieszy się z roku na rok coraz
większym powodzeniem mieszkańców naszych osiedli i gości.
Miejski Ośrodek Kultury i Rada Osiedla „Jaroty” od 4 lat organizują na terenie SP Nr 34, przy ul. Herdera, „Kino letnie na Jarotach”. Rokrocznie zaplanowane są cztery seanse. W tym roku
w sali kinowej pod chmurką zasiadło ok. 300 osób, którzy przed
projekcją oglądali występy artystów muzycznych i częstowani byli
słodką niespodzianką. Następne emisje za rok, a my już dzisiaj
zapraszamy w stałych terminach – o godz. 20.00 w drugą i trzecią sobotę lipca i sierpnia.
Fot. Zbigniew Tomaszewicz

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60 m², ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Sprzedam M-4 bez pośredników. Tel. 510 111 520.
Sprzedam M-2 o pow. 43,6 m² (księga wieczysta), parter, ul. Orłowicza. Tel. 601
694 308.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o pow. 48,15 m², II piętro, ul. Wyszyńskiego,
bez pośredników. Tel. 664 235 350.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m², 3 pokoje, II piętro, Nagórki. Tel. 698 112 538.
Giżycko. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 46,9 m² – dwie piwnice,
garaż i działka rekreacyjna. Cena 163 tys. zł. Tel. 696 992 419.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Spółdzielcze M-4 o pow. ok. 64 m², IV piętro, Jaroty – zamienię na M-3, wysoki
parter lub I piętro, w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 89 677 99 59.

Kupię mieszkanie zadłużone. Tel. 507 093 267.
Mieszkanie w starym budownictwie (1 pokój, Zatorze) z dopłatą zamienię na
mieszkanie spółdzielcze. Tel. 507 093 267.
Tanio, pilnie sprzedam M-5 na Nagórkach lub zamienię na M-2. Tel. 695 643 554
lub 601 687 420.
Kupię 2-pokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią z oknem, z balkonem i piwnicą
o pow. 33 – 42 m², chętnie do remontu, na Jarotach lub Pieczewie (może być
również inna lokalizacja. Tel. 692 242 401 lub 606 817 929.
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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Odcinki niezbędne do uzyskania funkcjonalnej ciągłości infrastruktury rowerowej
na ciągu ulic Krasickiego i Witosa w Olsztynie
W celu zapewnienia mieszkańcom Pieczewa, Jarot i Nagórek właściwych warunków do korzystania z transportu rowerowego niezbędne jest stworzenie głównej drogi dla rowerów łączącej te trzy osiedla. Wnioskowana trasa zapewni także wygodny i bezpieczny wyjazd dla
rowerzystów z terenu całego Olsztyna w kierunku terenów rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych na północ od granic administracynych
Miasta. Doceniając dotychczasowe działania władz miasta zwracamy uwagę na istotne braki w zakresie ciągłości tras rowerowych w ciągu
ul. Krasickiego i Witosa. W związku z tym zgłaszamy następujące odcinki zdecydowanie wymagające modernizacji w pierwszej kolejności:
1. Skrzyżowanie Krasickiego/Wańkowicza: brak przejazdu dla rowerzystów.
2. Skrzyżowanie Krasickiego/Barcza: brak przejazdów dla rowerzystów oraz brak około 80 m drogi dla rowerów.
3a. Skrzyżowanie Krasickiego/Sobocińskiego: brak kontynuacji wydzielonej drogi dla rowerów.
3b. Skrzyżowanie Krasickiego/Wilczyńskiego: brak jakichkolwiek rozwiązań dla ruchu rowerowego.
3c. Chodniki wzdłuż ul. Krasickiego: fatalny stan nawierzchni na znacznych odcinkach oraz brak rozwiązań dla ruchu rowerowego.
3d. Odcinek Krasickiego/Kubusia Puchatka - Witosa/Kanta: brak rozwiązań dla ruchu rowerowego.
3e. Skrzyżowanie Witosa/Kanta: brak kontynuacji wydzielonej drogi dla rowerów.
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Półkolonie w Klubach Kultury SM „Jaroty”

Jak się nie nudzić latem w mieście!

Uczestniczyliśmy w podróżach historycznych na Zamku z Mikołajem Kopernikiem

Podobał nam się występ artystyczny Kapeli Kojrysa i przejażdżki konne

Świetna zabawa była w Figlolandii

Fajna jest OLIMPIADA GRECKA

Podziwialiśmy Olsztyn z wieży widokowej Obserwatorium

Zwiedzaliśmy Park Centralny

Bawiliśmy się w ogródku jordanowskim

Gościłiśmy dwukrotnie w Straży Pożarnej, byliśmy zachwyceni pokazem.
Dziękujemy

Uczestniczyliśmy w programie „Bezpieczne lato” poprowadzonym przez Weronikę Sobczak i Wiesławę Magdaleńską z Okręgowego Inspektoratu Pracy
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Lato, lato, idzie jesień, oby bezpieczna
Urlopy i wakacje, rozjazdy i biwakowania na działkach kończą się,
mijają niezapomniane chwile, a przed nami jesień. Czy jeszcze odpoczniemy i jaka będzie ta jesień, może przysłowiowa „złota polska”? Mówią, że
wrzesień ma być cieplutki i pogodny, ma być stosunkowo najmniej mokry
i najbardziej słoneczny. Jakkolwiek będzie, przed nami jeszcze okres wypoczynku na łonie natury, nad wodą lub w górach. Nieważne czy na imprezach
zorganizowanych, czy indywidualnych i 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.
Okres końcówki lata i początków jesieni 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. Ponownie też 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.
Zawsze po lecie będzie jesień i na pewno nowy rok szkolny dla naszych
pociech. Jak siebie i dzieci przygotować do „nowego”, gdy nasza pociecha
idzie pierwszy raz do „poważnej” szkoły, a my jesteśmy przejęci. Co prawda
mniej się nad tym zastanawiamy, gdy jest to któraś już klasa. Tak, jesteśmy
zalatani i zapracowani, a problem jest, bo sama szkoła – widzimy to i znamy
– nie wystarczy, nie poradzi sobie, a wszelkie luki wychowawczo-edukacyjne
natychmiast zapełnia: ulica, podwórko, pokusy i patologie, o których w zabieganiu jeśli się dowiadujemy, to zbyt późno, a często bardzo boleśnie!
Od obecnego roku obligatoryjny obowiązek szkolny obejmuje 6-latków. Różne są zdania na ten temat i wiele niejasności – nie chcę „wcinać”
się w sprawy MEN-u, ale z własnego doświadczenia (jestem wielokrotnym
dziadkiem) mam swoje zdanie na ten temat. Utrzymaliśmy naszego wnusia
w przedszkolu i dopiero teraz jako 7-latek pójdzie do szkoły i jest na to przygotowany. W roku ubiegłym kilkoro dzieci z jego grupy przedszkolnej jako
6-latki zaczęło edukację szkolną i dziś ich rodzice mają problemy (znamy się
i utrzymujemy kontakty) – te dzieciaczki, zrażone nauką w szkole nie chcą
teraz iść do szkoły, są łzy i histerie, pytam dlaczego?
Sporo znanych nam rodziców „biega i załatwia” u lekarzy, w poradniach pedagogicznych i psychologicznych tzw. odroczenie od obowiązku
szkolnego dla swoich 6-latków. Znowu stawiam retoryczne pytanie, dlaczego
i po co to wszystko, niegdyś do pierwszej klasy „szły” siedmiolatki, a kiedy
rodzic miał dziecko bardziej rozwinięte i koniecznie chciał posłać je wcześniej
do szkoły, właśnie wtedy zgodę wyrażały na to poradnie pedagogiczne i psychologiczne. Również obecnie wszystko mogłoby być jak wtedy normalne!
Tak czy owak i w stosunku do tych maluszków, jak i do starszych spełniajmy
nasze obowiązki, bo jakakolwiek ta szkoła by była, większość zadań już od
wielu lat spadło na nas rodziców i (jak dobrze, gdy są) babcie i dziadków.
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!

DYŻURY

Brakuje nam czasu na wszystko, po pracy jesteśmy zmęczeni, a stale zaganiani marzymy o chwili spokoju. 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 budzą one bowiem 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. 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 zorganizować opiekę
w oparciu o współpracę rodzicielsko-sąsiedzką, ba teraz nawet najłodsze
dzieci mają już telefony komórkowe, a skoro je dajemy, wykorzystujmy je do
sprawdzania: gdzie, kiedy i co robi nasze dziecko – to jest proste i nie wymaga wielkiego wysiłku. Stawiajmy sobie czasem 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 jeszcze letniego, a i jesiennego, ale bezpiecznego wypoczynku,
bez stresów, w atmosferze pamiętania o dzieciach czy wnukach, o ich szkole
i o czekającej nas nieuchronnie jesieni, która może być jeszcze piękna, ale
zawsze kończy się słotami i wszelkimi pogodowymi zagrożeniami, bądźmy
na nie optymistycznie przygotowani. 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 września 2014 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
ul.ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
bezpłatna Spółdzielni
SpółdzielniMieszkaniowej
Mieszkaniowej„Jaroty”,
„Jaroty”,1010
– 684Olsztyn,
Olsztyn,
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 Rada
00; Redaguje
RadaDanuta
Programowa:
DanuTamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Małgorzata
Gieczewska,
tel. 663
743 083,Małgorzata
email: sm.jaroty@wp.pl.
ta Jamiołkowska,
Jadwiga
Pilarek,
Tamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Gieczewska,
Skład,
offsetowa i druk:Skład,
Studioprzygotowalnia
Poligrafii Komputerowej
s.c.,
10 – 684
Olsztyn,
ul. Wańkowicza
89Olsztyn,
542 87 ul.
66,Wań542
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa„SQL”
i druk:
Studio
Poligrafii
Komputerowej
„SQL”24,
s.c.,tel./fax
10 – 684
03
39.Redakcja
nie 89
publikuje
nie542
zwraca
niezamówionych
tekstów oraz
zastrzega
sobie dokonywanie
skrótów
w publikowanych
listach
nadesłanych
kowicza
24, tel./fax
542 87 i66,
03 39.
Redakcja nie odpowiada
za treść
i nie zwraca
nie zamówionych
tekstów
oraz zastrzega
sobiei dokonywanie
materiałach.
Nakład 6000 listach
egz. i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
skrótów w publikowanych
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NASI NIEZWYKLI SĄSIEDZI
dokończenie ze str. 1

Pięć zeszytów pomysłów

!!!

Zbigniew Brenda wraz z żoną Elżbietą, 5-letnim synkiem Kamilem i roczną córeczką Anetką zamieszkali 1 sierpnia 1983 r.
na Jarotach. 10 czerwca 1989 roku wyjechali do ówczesnego RFN-u, jednak systematycznie odwiedzają Olsztyn, zachowując
mieszkanie na Jarotach.
– Proszę przywołać obraz osiedla
z tamtych lat…
– Osiedle było w budowie, stały jedynie pierwsze bloki przy ul. Boenigka, od
strony ul. Krasickiego. Za naszym blokiem
nr 32 były już tylko pola. Na osiedlu funkcjonował niewielki sklepik spożywczy, piekarnia, sklep wędliniarski i w budowie był
popularny „blaszak, późniejszy RAST, natomiast po większe zakupy trzeba było chodzić
na Nagórki. Wstawałem rano o 4.00, 5.00, aby
ustawić się w kolejkę, chcąc cokolwiek kupić.
Nie dość, że towaru na sklepowych pułkach
było niewiele, to jeszcze był limitowany, bowiem do 1989 r. na niektóre produkty obowiązywały kartki. Chodników też prawie nie było,
ale od początku miejsce nam się bardzo podobało.
– Nie ma wielu ludzi, którzy fotografowaliby „księżycowy krajobraz” osiedla po przeprowadzeniu się do nowego
mieszkania. Pan dzięki fotografii zachował od zapomnienia wygląd ówczesnego
terenu, na którym wybudowano największe osiedle Olsztyna.
– Czułem, że to będzie potrzebne, szkoda tylko, że nie przyłożyłem do tego większej
wagi. Nie robiłem zdjęć profesjonalnych, miałem jedynie aparat fotograficzny „Zenit”.

– Jakie jeszcze inwestycje przydałyby się na osiedlu, by temu zaradzić?
– Sądzę, że kryty basen i zimą górka do
zjeżdżania.
– Państwa mieszkanie posiada niesamowicie ciepły klimat. Zdecydowanie
odbiega architekturą wnętrza od blokowych mieszkań, cechuje go wielki indywidualizm.
– Mam trzy pasje, którym poświęcam
każdą wolną chwilę: majsterkowanie, muzykowanie i fotografowanie – to jest mój sposób
na życie. Od najmłodszych lat lubiłem majsterkować. Piła, obcęgi, nóż, po to chwytałem
chętniej niż po książki. W mieszkaniu zaprojektowałem i zrobiłem wszystko sam. Pukałem, stukałem, chyba najbardziej ucierpiała
sąsiadka z dołu, czasami stukała, bym przestał, ale ja goniłem robotę. Liczyło się tempo,
bo pomysł gonił pomysł.
– Czy mieszkanie w Niemczech ma
również swój niepowtarzalny styl?
– Nawet bardzo, przypomina bowiem
„Bursztynową Komnatę”, którą budowałem
niezliczone godziny w dni wolne od pracy przez
14 lat (jeszcze ciągle jest niewykończona).
Detali szukałem na jarmarkach, wszystko sam
zaprojektowałem, łącznie z oświetleniem, również wszystkie meble zrobiłem sam.

– W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” obchodzi jubileusz
XXXV-lecia. Co mógłby Pan powiedzieć
o zmianach, jakie dokonały się na osiedlu
na przestrzeni lat.
– Ogromne, osiedle bardzo się rozbudowało, na ul. Wilczyńskiego ruch jest większy niż przy ratuszu, to nasze małe centrum,
nie ma potrzeby jeździć po zakupy gdzie indziej. Bloki zostały odnowione, nabrały kolorytu dzięki nowym elewacjom, dzieciaki mają
wspaniałe place zabaw, boiska, tylko że jakoś
ich niewiele widać, chyba siedzą w domach
przed telewizorami i komputerami, a szkoda,
bo mając tak doskonałe warunki powinny jak
najwięcej bawić się na świeżym powietrzu.

– Co jeszcze Pan zbudował?
– W 1979 roku zbudowałem pierwszy
skuter wodny, nazwałem go od swojego na-

zwiska „Brendys”. Eksponowałem go na
wystawach pojazdów dla majsterkowiczów
w Muzeum Techniki w Warszawie, zyskał
duże uznanie prasy i telewizji, ale nikt w Polsce nie podjął się jego masowej produkcji, niestety, z czasem na tym polu nie miałem szans
konkurować z Japończykami.
– Pasjonuje Pana również muzyka…

– Ten talent odziedziczyłem chyba po
jednym z wujków, który grał na klarnecie.
Gdy zostałem powołany do służby wojskowej,
a służyłem w jednostce wartowniczej w Marcinkowie, zacząłem interesować się muzyką, a że interesowałem się również stolarką
artystyczną, zaprojektowałem i wykonałem
trzy gitary: hawajską, basową i solową. Grałem na nich w wojskowym kasynie, potem na
saksofonie altowym. Służyłem i grałem razem z Januszem Laskowskim, wtedy jeszcze
nieznanym wokalistą. To właśnie w wojsku
Laskowski napisał słynną „Beatę”, słowa tej
piosenki pokazał mi w swoim zeszycie. Przez
wiele lat grałem na weselach, sylwestrach,
zabawach karnawałowych. Wydałem również
płytę CD z własną kompozycją pt. „Serenada
mazurska”.
– Ma Pan głowę pełną pomysłów…
– …i zapisanych 5 zeszytów z naszkicowanymi planami.
– A jakie jest Pańskie marzenie?
– Chciałbym zbudować model jachtu, ale
musiałbym opróżnić jeden z pokojów (głośny
protest żony Elżbiety!), by wykonać go w elementach i potem wynieść przez okno – to
byłby kadłub i pokład. Z pozostałymi dodatkami już bym sobie poradził. I drugie marzenie
– zbudować model wspaniałego rajdowego
samochodu.
– Marzenia są, by je realizować i tego
życzę dziękując za piękne stare fotografie
Jarot i rozmowę.
Małgorzata Gieczewska

