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Wehikułem czasu po Jarotach
25 września 2014 r. w urokliwej restauracji Na Rogu Czasu wylądował Olsztyński Wehikuł Czasu. To cykl multimedialnych
spotkań i jednocześnie audycji radiowych popularyzujących historię. Tym razem podróżujący wehikułem przemieszczali się w czasie po frapującej historii Jarot, a na jego pokładzie znaleźli się: prezes SM „Jaroty” dr Roman Przedwojski, historyk z UWM w Olsztynie prof. Witold Gieszczyński, architekt z Urzędu Miasta w Olsztynie Magdalena Rafalska oraz przewodniczący Rady Osiedla
„Jaroty” Jerzy Krasowski.
Dyskusja na temat „Miasto w mieście… Jaroty i historia mojego osiedla” pokazała, jak niewielka wioska przerodziła się w prężnie
funkcjonującą dzielnicę Olsztyna, w której mieszka dziś około 25 tys.
mieszkańców. Zapewne Prus o imieniu Jomen, który w 1342 r. otrzymał przywilej lokacyjny na założenie wsi nie przypuszczał, iż stanie
się założycielem tak rozległego miasta… w mieście. Jaroty, które
– co podkreślał prof. Witold Gieszczyński – są starsze od samego
Olsztyna o 11 lat, leżały na trakcie wiodącym z Królewca (dziś Kaliningrad) do Warszawy. To przez Jaroty musiał przejeżdżać Mikołaj
Kopernik (jako administrator dóbr Kapituły Warmińskiej) oraz biskupi
warmińscy, tacy jak: Marcin Kromer, Stanisław Hozjusz czy Ignacy
Krasicki. To w Jarotach w 1856 r. urodził się znany orędownik polskości ksiądz Walenty Barczewski, a w czasie powstania styczniowego w 1863 r. we wsi został złapany przez pruskich funkcjonariuszy
Wojciech Kętrzyński, transportujący broń dla powstańców.
dokończenie na str. 3

Długo oczekiwany parking w fazie realizacji
Pod koniec września bieżącego roku rozpoczęła się inwestycja pod nazwą „przebudowa ul. Jeziołowicza”, polegająca na
poszerzeniu ul. Jeziołowicza przy budynku nr 23 oraz budowie ok. 64 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych,
przy budynkach przy ul. Jeziołowicza 14 i 16.
Inwestycję realizuje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu (ZDZiT)
Urzędu Miasta Olsztyna, a współfinansuje ją również nasza Spółdzielnia.
O budowę nowego parkingu Spółdzielnia ubiegała się od wielu lat, gdyż w obrębie wspomnianych budynków jest zdecydowanie
zbyt mała liczba miejsc postojowych. Powyższa inwestycja w znacznym stopniu rozwiąże problem z parkowaniem samochodów w obrębie najbliższych budynków oraz przyczyni się do bezpieczniejszego
przemieszczania się pojazdów po poszerzonej części drogi wzdłuż
budynku Jeziołowicza 23. O jej realizację zabiegała od długiego czasu również Rada Osiedla „Pieczewo” – widząc jej zasadność – a także mieszkańcy najbliższych bloków. Mamy nadzieję, że inwestycja
zostanie przeprowadzona sprawnie i ułatwi życie kierowcom.
Robert Zdunek

ZUMBA

Język angielski

To fuzja tańca i aerobiku
(gorące rytmy, energetyzująca muzyka,
pozytywna energia i emocjonalna euforia)

w wieku 4–6 lat

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych:
Klub Kultury „Akant”, poniedziałki godz. 18.00, tel. 89 541 58 40
Klub Kultury „Na Górce”, czwartki godz. 20.00, tel. 89 543 55 99

dla dzieci

Klub Kultury „Akant”, ul. Kanta 11
wtorki i piątki, godz. 13.00 – 13.30
środy godz. 17.45 – 18.15, piątki godz. 16.00–16.30
Informacje: tel. 89 541 58 40, 89 527 20 92
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2013 roku
Działalnością Administracji Osiedla „Pieczewo” objęte są tereny położone przy ulicach: Jeziołowicza, Sobocińskiego, Żurawskiego, Stramkowskiej,
Krasickiego, Panasa, Świtycz-Widackiej, Gębika, Sikiryckiego, Wachowskiego i Turkowskiego. Tereny należące do SM „Jaroty” leżące na osiedlu Pieczewo obejmują obszar o powierzchni 224.769 m2. W zasobach Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2013 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 2.691 mieszkań oraz 67 lokali użytkowych.
Zadania obejmujące obsługę ok. 6.500 mieszkańców realizowane były przez 7 pracowników administracji, 6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.
Prace ogólnoadministracyjne
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” wpłynęło 1.266 pism i podań od
mieszkańców osiedla oraz firm zewnętrznych. Wszystkie sprawy załatwiane
były na bieżąco bez zbędnej zwłoki lub kierowane według kompetencji do
odpowiednich instytucji. Na bieżąco realizowano zadania związane z administrowaniem, między innymi:
1. Prowadzono ewidencję ludności 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. Ogółem dokonano 428 zmian w prowadzonej ewidencji meldunkowej mieszkańców, jednocześnie odnotowując znaczny spadek liczby
osób zamieszkałych na osiedlu.
		2. Sporządzano umowy dzierżaw terenu pod pawilony i kioski handlowe, tablice reklamowe, a także umowy o korzystanie z obudowy śmietnikowej oraz podejmowano stosowne działania w egzekwowaniu od dzierżawców terminowych płatności należności czynszowych.
3. Przekazywano (protokołem zdawczo-odbiorczym) osobom fizycznym i prawnym, na podstawie zawartych umów najmu, lokale użytkowe
mieszczące się w pawilonach użytkowych oraz przejmowano te lokale po
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy.
4. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi dotyczącą ustalania odpowiedzialności oraz wypłatę odszkodowania przez firmy
ubezpieczeniowe na rzecz członków Spółdzielni oraz Spółdzielni.
5. Nadzorowano prace firm wykonujących usługi na rzecz Spółdzielni
w zakresie utrzymania terenów osiedlowych – ich sprzątanie, odśnieżanie,
usuwanie skutków zimy, całorocznych cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew
i krzewów.
6. Na bieżąco monitorowano jakość wykonywanych usług utrzymania
czystości i porządku na osiedlu, sprzątania klatek schodowych oraz przyjmowano od mieszkańców wnioski, spostrzeżenia i uwagi.
7. Usuwano z korytarzy piwnic wszelkie składowane materiały łatwopalne oraz inne przedmioty ograniczające drogi ewakuacyjne.
8. Na podstawie wydanej decyzji Wydziału Ochrony Środowiska usunięto drzewa rosnące przed budynkami: Gębika 5, 16, Krasickiego 11, Jeziołowicza 6, 13, 19, Sikiryckiego 6, Wachowskiego 6, 10, 12, 14. Drzewa rosły
w nadmiernym zagęszczeniu, wzajemnie ze sobą kolidując, a rozrastając się
ograniczały dostęp światła dziennego do części mieszkań. Usunięte drzewa
zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami.
9. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych przy budynkach:
Krasickiego 11, Jeziołowicza 10, 12, 15, Wachowskiego 1, 2, 8, 12, Gębika
11 – 13, Turkowskiego 3, Sikiryckiego 6.
10. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta przeprowadzono
w okresie wiosennym i jesiennym kompleksową deratyzację, polegającą na
rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych we wszystkich
budynkach mieszkalnych na osiedlu.
11. Dokonano kompleksowego oczyszczania piaskownic ze starego piasku po okresie zimowym oraz uzupełnienia czystym piaskiem. Pracownicy
SANEPID-u przeprowadzili komisyjny przegląd placów zabaw w zakresie
przestrzegania wymogów higienicznych i sanitarnych. Natomiast Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dokonała badań bakteriologicznych wymienionego piasku.
12. Na wniosek mieszkańców zlecano prace związane z usunięciem
gniazd szerszeni.
13. Od 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi ponosi Gmina Olsztyn, w następstwie czego firma REMONDIS
Sp. z o.o. świadczy na rzecz gminy usługi w zakresie wywozu odpadów
komunalnych, a Olsztyński Zakład Komunalny odbioru odpadów segregowanych, tj.: szkła, papieru i plastiku. W związku z powyższym współpracujemy
na bieżąco z ww. firmami oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w zakresie częstotliwości i jakości wykonanych usług.
14. Prowadzimy stałą współpracę ze Strażą Miejską dotyczącą przeglądów wiosennych i zimowych, należytego utrzymania czystości na terenie
osiedla.
22 maja 2013 r. wspólnie, jak co roku, z przedstawicielami Zarządu
Zieleni Miejskiej i Zarządu Dróg Zieleni i Transportu dokonano przeglądu
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. Zwrócono szczególną uwagę
na zły stan techniczny ulic miejskich i chodników. Niektóre z nich wymagają pilnej naprawy lub przełożenia. Komisja zwróciła również uwagę na brak
miejsc postojowych. W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej funkcji, gdyż tereny są rozjeżdżone przez parkujące samochody.
W tych miejscach istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc postojowych.
Niestety, na osiedlu nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego. Straż Miejska podejmowała działania w zakresie wykrycia sprawców
umieszczania napisów antysemickich na elewacjach budynków. Napisy
na naszych budynkach, w miarę możliwości pogodowych, są przez ekipę
konserwatorów sukcesywnie usuwane. Odnotowano również wiele zgłoszeń
odnośnie dewastacji i celowych uszkodzeń zamków i klamek do obudów
śmietnikowych. Na bieżąco dokonywano ich naprawy bądź wymiany na
nowe. Nieznani sprawcy dokonali kradzieży kratek metalowych zabezpieczających studzienki naświetli okien piwnicznych. Sprawa została zgłoszona
na Policję, niestety wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa dochodzenie
zostało umorzone. Inaczej natomiast potoczyła się sprawa podpalenia obudów śmietnikowych przy ul. Żurawskiego 15, 21 – 23, Turkowskiego 15, 21,
Jeziołowicza 14. W tym przypadku sprawca przestępstwa został przez Policję wykryty i toczy się aktualnie postępowanie w sprawie o ukaranie. Obudowy śmietnikowe zostały wyremontowane z uzyskanego odszkodowania
Spółdzielni.
Administracja na bieżąco współpracuje z Radą Osiedla „Pieczewo”
przy rozwiązywaniu problemów osiedlowych, 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 2.686 wyposażonych jest w 10.744 szt. urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody, które w okresach kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu rozliczenia zużycia wody.
W roku 2013 dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody z tytułu sprzedaży 39 mieszkań. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień
dotyczących stanów wodomierzy, sposobu rozliczania wody, a w przypadku
błędnego rozliczenia wprowadzono stosowne korekty, natomiast w 83 lokalach mieszkalnych dokonano odbioru technicznego wodomierzy po wymianie.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe, w których
dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych wody, energii elektrycznej,
centralnego ogrzewania i na ich podstawie dokonuje się rozliczeń i wystawia
stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników (wystawiono 504
faktury). 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 2013
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 2013 roku zrealizowano 3.882 różnego rodzaju naprawy
i usługi na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb pogotowia
awaryjnego Remondis i pracowników administracji, w tym: 803 elektrycznych; 508 stolarsko-szklarskich; 2191 hydrauliczno-ślusarskich; 380 ogólnobudowlanych.
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Prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
– montaż lub wymiana samozamykaczy do drzwi budynków, odbojników
i stopek przytrzymujących drzwi;
– naprawa stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą
zamków i wkładek;
– naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz węzłach c.o.;
– malowanie ławek wraz z wymianą desek;
– konserwacja i naprawa elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych części, wykonanie i montaż listew na piaskownice;
– wymiana żarówek, przycisków i wyłączników, opraw oświetleniowych,
w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, numerach policyjnych
budynków mieszkalnych;
– wymiana uszkodzonych opraw lamp parkowych i żarówek;
– dokonywanie przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic
administracyjnych w budynkach, a także oświetlenia zewnętrznego;
– zabezpieczenie kominów przed dostępem ptactwa oraz ich uszczelnianie;
– montaż odstraszaczy ptaków;
– uzupełnianie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych
przed wejściami do budynków;
– montaż koszy na śmieci na terenie osiedla;
– miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników;
– oczyszczanie zadaszeń wiatrołapów wejść do budynków;
– zamalowywanie graffiti i wulgaryzmów na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych;
– remont osłon śmietnikowych – przy ul. Wachowskiego 2, 14, Gębika 11, 16,
Jeziołowicza 3, 7, 17 i 14;
– wymiana zaworów w budynkach mieszkalnych;
– wymiana części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych;
– usuwanie niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody;
– usuwanie nieszczelności na pionach instalacyjnych;
– bieżące usuwanie usterek w sezonie grzewczym w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania (dot. odpowietrzania instalacji i grzejników, wymiany
odpowietrzników, usuwania niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów);
– po zakończeniu każdego kwartału zbiór kartek ze stanami wody z budynków mieszkalnych;
– plombowanie i odbiory wodomierzy mieszkalnych po wymianie;
– wykonanie drewnianych pochwytów na balustrady w klatkach schodowych
budynków mieszkalnych;
Ponadto:
dokończenie ze str. 1
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– wystawiono 273 faktury użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych
lub podmiotom zewnętrznym za usługi wykonane przez zespół konserwatorów;
– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy „WIT-CZAR”.
Nadzór 2013
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów, są to m.in.:
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej;
– remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych;
– remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach) wraz
z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych;
– wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów;
– wykonanie modernizacji systemu zasilania w wodę i ciepło;
– zagospodarowanie placów zabaw - uzupełnianie, montaż urządzeń zabawowych na sześciu placach zabaw;
– wykonanie i montaż ogrodzeń dwóch placów zabaw;
– wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji
gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej - kontrole 5-letnie i roczne
w zasobach osiedla Pieczewo.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia, takimi
jak:
– wykonanie i montaż stalowych ażurowych ramek zabezpieczających górne
przestrzenie osłony śmietnika przy ul. Turkowskiego 21;
– wykonanie mechanicznego udrożnienia trzech pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Jeziołowicza 23 i Gębika 2;
– wykonanie i wymiana drzwi stalowych do zaplecza przedszkola przy
ul. Jeziołowicza 21;
– wykonanie i wymiana drzwi stalowych do zaplecza sklepu spożywczego
przy ul. Jeziołowicza 23A;
– dokonywanie przeglądów mieszkań w związku z interwencjami lokatorów;
– udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma mieszkańców i firm zewnętrznych;
– przygotowanie danych do planu remontów na 2014 r.;
– prowadzenie książek obiektów budowlanych;
– dokonanie rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie ogólnobudowlanym;
– organizowanie przetargów i uczestnictwo w komisjach przetargowych na
planowane roboty remontowe;
– prowadzenie stałego nadzoru nad robotami wykonywanymi przez zespół
konserwatorów.
Robert Zdunek
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

Wehikułem czasu po Jarotach

W czasie dyskusji nie zabrakło odniesień do współczesności.
Prezes Roman Przedwojski zwrócił uwagę na fakt, że nie byłoby
dziś dzielnicy, gdyby nie powstała spółdzielnia mieszkaniowa. Podkreślił też znaczenie spółdzielczości mieszkaniowej, która jako jedna
z form wspólnoty mieszkańców daje im największe poczucie bezpieczeństwa. Zgodziła się z tą opinią szefowa Biura Rozwoju Miasta
Magdalena Rafalska, która zaznaczyła również, że Jaroty z całym
kompleksem usługowo-handlowo-mieszkaniowym coraz bardziej
przypominają miasto w mieście. Natomiast przewodniczący Rady
Osiedla „Jaroty” Jerzy Krasowski, traktując z przymrużeniem oka
określenie „sypialnia Olsztyna”, zauważył, iż w tej „sypialni” jest coraz
więcej inicjatyw, które aktywizują mieszkańców, a obchody 35-lecia
Spółdzielni Miekszaniowej „Jaroty” są tego najlepszym przykładem.
Publiczność, która wypełniła restauracyjną salę miała również
okazję posłuchać sondy ulicznej, obejrzeć krótki film oraz prezentacje multimedialne ilustrujące historyczne zmiany w Jarotach. Szczególnie interesująca była prezentacja Małgorzaty Gieczewskiej,
w której z detalami przedstawiła rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” od momentu wbicia przysłowiowej pierwszej łopaty w ziemię.
Końcowym akcentem był lot wehikułem nad Jarotami, ponieważ geodeta dr inż. Jerzy Miałdun pokazał zdjęcia satelitarne dzielnicy
umożliwiające zaobserwowanie jej dynamicznego rozwoju.
Podróż w przeszłość wehikułem czasu nie miałaby miejsca, gdyby nie instytucje, które ją wsparły: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”,
Miejski Zespół Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Olsztynie oraz Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie. W samą organizację lotu wehikułem były zaangażowane również inne instytucje: Rada Osiedla „Jaroty”, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Radio UWM FM, a medialnie
lot wspierały TVP Olsztyn oraz Radio ZET Gold.
Słowa podziękowania należą się właścicielom restauracji Na Rogu Czasu – Irenie i Jaremiemu Danielakom, którzy umożliwili bezpieczną podróż i lądowanie wehikułowi czasu, za sterami którego zasiedli jak zwykle dziennikarz Radia ZET Gold Marek Jarmołowicz i niżej
podpisany. 
Andrzej Korytko (UWM w Olsztynie)
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Podsumowanie osiedlowych edycji konkursu

BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH `2014
Tegoroczne edycje konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy przebiegały w jubileuszowym roku, związanym z obchodami
35-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, z zachowaniem dotychczasowych zasad konkursu. Podobnie jak w latach ubiegłych jury, w skład
którego weszli członkowie poszczególnych Rad Osiedlowych, oceniali całościową kompozycję ogrodu bądź balkonu, dobór roślin oraz ogólny
efekt estetyczny, a także oryginalność i nowatorskie pomysły upiększania naszych osiedli.
Tegoroczne lato było nader upalne i suche, co dodatkowo utrudniało utrzymanie pięknych roślin w ich najpiękniejszej szacie. Należało mobilizować się i organizować czas tak, by nie ucierpiały na tym rośliny, wymagające ciągłego nawadniania i troski o ich pielęgnację. Tym bardziej
miło nam poinformować, że entuzjastów gotowych poświęcić swój czas na ogrom systematycznej pracy związanej z pielęgnacją roślin nie ubywa i że jest duża grupa nowych właścicieli balkonów i ogródków, którzy znaleźli uznanie w opinii jurorów konkursu, a zapewne i naszej, wszak
wśród zieleni i pięknych kwiatów świat staje się bardziej kolorowy i milej się w nim żyje.

NAGÓRKI
Balkon Ewy i Ryszarda Bogackich, ul. Wilczyńskiego

Balkon i ogródek Wiesławy i Lecha Norbertów, ul. Boenigka

Na Nagórkach tegoroczna XII z kolei edycja
konkursu przebiegała pod hasłem: „35 balkonów
i ogródków na 35-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” i osiedla Nagórki”. Członkowie komisji konkursowej wielokrotnie przemierzali uliczki
osiedla, wypatrując ukwieconych ogrodów i balkonów, by ostatecznie wyłonić laureatów w kategorii
OGRÓDEK, wśród których znaleźli się: z ul. Wańkowicza: Anna Harań, Grażyna Poczta, Marianna Wasilewska, Barbara Skowronek; z ul. Barcza: Mieczysława Żulewska, Lucyna Kordasz;
z ul. Murzynowskiego: Mariola Witkowska;
z ul. Orłowicza: Zofia Ruszczyńska, Danuta
Żygo, Janina Wach, Krystyna Wysokińska, Tadeusz Krysztofiak, Danuta Ruchlewicz, Danuta
Bobrowiecka; z ul. Barcza: Barbara Borkowska;
z ul. Wańkowicza: Ewa Gawrzyalska, Zdzisław
Wolski, natomiast w kategorii BALKON: z ul. Barcza: Helena Namiętkiewicz, Maria Nowak, Władysława Mielnik, Czesława Ratajczak,
Renata Nikiel; z ul. Murzynowskiego: Halina Guzowska, Maria Tyryłło;
z ul. Orłowicza: Ewa Korecka, Zofia
Wysokińska, Teresa Buchowska, Urszula Brejnak, Małgorzata Rutkowska.
Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się
podczas uroczystego spotkania 6 października br. w siedzibie SM „Jaroty”.
Wyróżnionym osobom nagrody i dyplomy wręczali Piotr Wałecki – wiceprezes SM „Jaroty” oraz przewodniczący
RO „Nagórki” Roman Szostek.

PIECZEWO

Na osiedlu Jaroty odbyła się XVIII edycja konkursu,
której zwieńczeniem było zorganizowane 22 września br.
uroczystego podsumowania i nagrodzenia laureatów. W bieżącym roku do konkursu zgłoszono ok. 300
balkonów i ogródków, natomiast do drugiego etapu
zakwalifikowano 100. Ostatecznie komisja wybrała
19 najpiękniejszych balkonów, a wśród nich nagrodzono:
z ul. Boenigka: Danutę Kundzicz, Danutę Konieczną,
Leokadię i Zbigniewa Bartkiewiczów, Iwonę Sprzączak, Wiesławę i Lecha Norbertów; z ul. Hanowskiego:
Urszulę Zalewską, Annę Chojnacką; z ul. Burskiego:
Grażynę i Jana Truszczyńskich; z ul. Leyka: Krystynę i Kazimierza Tucholskich; z ul. Wilczyńskiego: Ewę
i Ryszarda Bogackich oraz z ul. Mroza: Irenę Knop.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, którego
dokonali Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezydent
Olsztyna oraz Piotr Walecki, wiceprezes SM „Jaroty”,
odbyło się 22 września br. w siedzibie Administracji
Osiedla „Jaroty”.

Spotkanie z laureatami XV edycji konkursu na Pieczewie odbyło się 22 września br., podczas którego Jolanta Piechocka, wiceprezes SM
„Jaroty” oraz Halina Mikulska, przewodnicząca
RO „Pieczewo” uhonorowały i nagrodziły właścicieli najatrakcyjniejszych balkonów i ogródków:
z ul. Jeziołowicza: Jadwigę Kowalczyk, Andrzeja Kapustę, Barbarę Lejszo; z ul. Gębika: Romana Mańko; z ul. Żurawskiego: Alinę Łaszyn,
Wiesławę Kowalską; z ul. Krasickiego: Mirosławę Frycz; z ul. Wilczyńskiego: Gizelę Bołtowicz;
z ul. Świtycz-Widackiej: Reginę Pankowską;
z ul. Wachowskiego: Józefa Okonowicza.
W czasie spotkań nagrodzeni wymieniali się
doświadczeniem i uwagami dotyczącymi pielęgnacji i tworzenia fantazyjnych kompozycji roślinnych.
Dyskutowano przy słodkim poczęstunku, w miłej
atmosferze, sprzyjającej sąsiedzkiej integracji, bo
oprócz dbałości o estetykę osiedli, warto również
poznać swojego sąsiada i wspólnie z nim
realizować pasje związane z ukwiecaniem
naszego najbliższego otoczenia.


Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy i zachęcamy do udziału w przyszłorocznych
edycjach konkursu.
Nagrodzone balkony i ogródki
można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.smjaroty.pl
Małgorzata Gieczewska

Balkon Teresy Buchowskiej, ul. Orłowicza

Balkon i ogródek Danuty Bobrowieckiej, ul. Orłowicza

JAROTY

Ogródek Leokadii i Zbigniewa Bartkiewiczów, ul. Boenigka

Balkon Reginy Pankowskiej, ul. Świtycz-Widackiej

Balkon i ogródek Barbary Lejszo, ul. Jeziołowicza
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KLUB KULTURY „NA GÓRCE”

„Na Górce”
ul. Wańkowicza 9

ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

ZAPRASZA
o godz.

Zaprasza na zajęcia ogólnorozwojowe
dzieci w wieku 1,5–3 lat
wraz z rodzicami
Odkrywczy maluch
to zajęcia ogólnorozwojowe
przeznaczone dla dzieci od 1,5 do 3 lat.
Podczas zajęć rozwijamy
wszystkie obszary osobowości dziecka
Zajęcia trwają 60 minut

na

W programie:
pokaz iluzji, „czarodziejskie sztuczki”
konkursy, zabawa
i słodkie niespodzianki!

Informacje:
Klub Kultury „Na Górce”, tel. 89 543 55 99
Tel. 513 050 991, 501 357 075

STUDIO TAŃCA FOCUS
Klubu Kultury „Na Górce”
ul. Wańkowicza 9

zaprasza na zajęcia:
Dzieci:
• od lat 6, w
 poniedziałki,
godz. 16.00
• 7 – 9 lat, w czwartki,
godz. 16.00
• 10 lat, w
 e wtorki, godz. 16.00
• 11 – 13 lat – grupa zaawansowana, we wtorki, godz. 17.30
Młodzież:
14 –19 lat, we wtorki, godz. 18.00
Dorosłych:
w środy, godz. 16.00, w czwartki, godz. 11.00,
w piątki, godz. 11.00
Pracownia przygotowuje młodzież do egzaminów
wstępnych na studia plastyczne i architekturę
oraz do liceum plastycznego.

INFORMACJE i zapisy:
_______________________________________
Codziennie w godz. 10.00 – 20.00
w piątki w godz. 10.00 – 18.00
tel. 89 543 55 99

zaprasza
dzieci w wieku:
4 – 5, 6 – 7, 8 – 9, 10 – 11 lat
oraz osoby dorosłe
na zajęcia taneczne
do Klubu Kultury „Akant”,
ul. Kanta 11
Zajęcia prowadzą:
Krzysztof i Agnieszka
Dąbkowscy

W ramach nauki tańca dodatkowo umożliwiają:
– udział w pokazach tanecznych na terenie Olsztyna
– udział w pokazowych turniejach tanecznych na terenie
północnej Polski
– udział w wyjazdowych i stacjonarnych obozach
tanecznych
– kontynuowanie nauki tańca w grupach turniejowych

Informacje i zapisy: Krzysztof Dąbkowski
tel. 603 065 847 www.focus-olsztyn.pl
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Zimno, mokro i niebezpiecznie
Jak dotąd trwa znakomita passa w polskiej pogodzie i taki stan rzeczy
utrzyma się podobno jeszcze w najbliższym czasie. Październik i listopad
zwykle stanowiące swoisty pomost pomiędzy letnią a zimową pogodą, bywają
zazwyczaj kapryśne, ale miewaliśmy przecież i takie przypadki, że były i pluchy, i śnieżyce, a i mrozem ścisnęło. Teraz jednak wygląda na to, że wszelkie
zapowiedzi pierwszych epizodów zimowych należy odłożyć na nieokreśloną
przyszłość – oby!
Nie dość, że nadal będzie bardzo słonecznie, a deszcz stanie się zjawiskiem epizodycznym, to jeszcze wzrosną temperatury, tak przynajmniej zapowiadają meteorolodzy. Wielokrotnie nasze termometry wskażą podobno nawet
wartości typowo letnie, czyli ponad 20 stopni. Osobiście jestem zawiedziony
pogodą tego roku, jako że jestem zapalonym grzybiarzem, a po prawie całorocznej suszy już nie mam złudzeń (bo i na jesień nie ma co liczyć), w tym
roku grzybów nie nazbieram! Będę jednak sprawiedliwy, wielu chwaliło i chwali
dotychczasową pogodę i cieszy się zapowiedziami łagodnej polskiej jesieni,
jeśli tak będzie, korzystajmy choć z tego.
Ale jak to zawsze jesienią bywa, zwłaszcza na naszych terenach, może
być różnie i liczmy się z tym, że nagle będzie i mokro, i zimno, a zatem i niebezpiecznie dla naszych organizmów. Zgodnie z odwieczną zasadą meteorolodzy swoje, botanicy swoje, a górale i tak, i tak! Ostatnio dochodzą do nas
informacje, że żmije zygzakowate poszukują miejsc w norach i jamach, w których spędzą zimę, zapadając w zimową hibernację, a jest to podobno znak,
że szykuje się nam wczesna i sroga zima. Co ciekawe, żmije zwracają uwagę,
na lokalizację swych zimowisk – muszą to być nory położone z dala od miejsc
okresowo zalewanych, warto zatem podpatrywać ich zwyczaje i stosować jako
swoistą prewencję przeciwpowodziową.
Jesienne szarugi i zawirowania pogodowe przeżywamy corocznie i nawet bez
przypominania wiemy, że trzeba przygotować się do tego okresu. Dokonać przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej i wentylacji, właściwe uszczelnić okna: czy
z plastiku, czy z ekstra drewna – trzeba je przekonserwować, zwłaszcza gumowe
uszczelki – fachowcy zalecają przetrzeć je gliceryną (do kupienia w aptece).
Pamiętajmy też, że u nas przełom października i listopada bywa wietrzny,
nie zostawiajmy na balkonach i tarasach ruchomych przedmiotów, które mogą
zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenia – np. porwana
przez wiatr pokrywa od kotła do gotowania bielizny potrafi jak gilotyna przeciąć
człowieka lub dokonać innych wielkich zniszczeń, choćby trafiając w zaparkowany samochód.
Wielu z nas ma ogródki, działki czy tzw. dacze poza miastem. Nie tylko
przygotujmy je do zimy pod względem „ogrodniczym”, ale również zabezpieczmy zarówno na wypadek kaprysów jesienno-zimowej pogody, ale i penetracji
różnej „maści amatorów” cudzej własności, którzy potrafią nie tylko okraść, ale
i zniszczyć pozostawione mienie czy budowlę.
Jeżeli chodzi o prozaiczne codzienne zagrożenia tego okresu, musimy
zdawać sobie sprawę, że koniec października to przygotowania do tradycyjnie
u nas obchodzonego dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek. Poza trudnościami komunikacyjnymi „rozkopanego” Olsztyna, pamiętajmy o bezpieczeństwie
na cmentarzach, bowiem wtedy trafia się wielu naciągaczy i złodziejaszków.

Zwracajmy na to uwagę i wzajemnie sobie pomagajmy. 1 i 2 listopada to sobota i niedziela, będzie więc czas na spokojne uświetnienie tych dni. Musimy
zdawać sobie sprawę z tego, że będzie tłoczno, ciasno i niebezpiecznie, zatem
przewidujmy zagrożenia i działajmy rozsądnie.
A przed nami już listopad, który z reguły jest słotny i zimny, więc zabezpieczajmy siebie, a zwłaszcza dzieci i osoby starsze, przed przeziębieniami, no
i zaczyna się (teraz w handlu zawsze wcześniej) szaleństwo przedświąteczne w sklepach, super- i hipermarketach. To już okres, kiedy wcześniej robi się
ciemno, a okres przedświąteczny i święta, to wzrost natężenia ruchu pieszego i kołowego. Pieszy powinien pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania
w stosunku do kierowców. Na przejście dla pieszych wchodzimy dopiero wtedy,
gdy mamy pewność, że kierowca się zatrzymał przed przejściem dla pieszych.
Kierowcy natomiast powinni pamiętać o stosowaniu się do przepisów ruchu
drogowego, zwłaszcza do ograniczenia prędkości. Niech nas nie uspokaja fakt,
że w okresie przedświątecznym i w czasie świąt policja będzie sprawdzać trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów i obowiązkowe wyposażenie. To
jest nasze bezpieczeństwo i nikt lepiej od nas nie zadba o nie – przewidujmy
więc wszelkie możliwe zagrożenia i bądźmy ostrożni i bezpieczni, zwłaszcza
w trudnym okresie przełomu jesiennego.
Nie wstydźmy się i nie bójmy wzywać pomocy, gdy jest to konieczne, zarówno głośno wołając o pomoc do zwykłych otaczających nas ludzi, gdziekolwiek
by to było, jak i telefonując do służb specjalistycznych. Apeluję o sprawę niebagatelną – chodzi o numer alarmowy „112”, który jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, powołany do życia uchwałą Rady Europy w 1991 roku. Połączenia
na ten numer są bezpłatne i można go wybrać w telefonie komórkowym nawet
nieposiadającym karty SIM.
CZEGO MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA „112”?
Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, jednostki Policji lub PSP, właściwej ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej i uruchamia kompleksową akcję ratunkową.
Ale na ten numer dzwonimy tylko w poważnych sprawach, nie należy
dzwonić na numer „112”, gdy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie
stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia czy też w innych błahych sytuacjach, kiedy można swobodnie wezwać inne specjalne służby. Dlatego też
dla przypomnienia podaję pozostałe:
TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE
Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Straż
Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991,
Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993, REMONDIS – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12) i SM „JAROTY”
– 89 543 55 00 (03,48).
Spokojnej i bezpiecznej, oby pięknej typowo polskiej jesieni życzę sobie
i wszystkim Czytelnikom. 
cdn
St. inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie spółdzielcze-własnościowe – osiedle Jaroty, ul. Mroza, dwupoziomowe, pow. 97,6 m², IV piętro, 5 pokoi, blok
w nowej technologii lub zamienię na 3-pokojowe do 70 m², również na
Jarotach. Tel. 604 800 333 lub 662 290 860.
Własnościowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 36 m², III piętro,
z zabudową korytarza oraz kuchni, na osiedlu Jaroty – zamienię na
podobne na parterze. Tel. 508 514 147 lub 89 677 65 53.
Mieszkanie o pow. 60 m² na Jarotach, IV piętro – zamienię na dwa
oddzielne mieszkania lub sprzedam. Tel. 789 180 975.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, ul. Boenigka
– zamienię na mniejsze – M-3. Tel. 89 616 65 08.
Własnościowe M-3 o pow 48 m², parter, na Jarotach – zamienię
na M-4 na wyższych piętrach (I – III), na Jarotach, Nagórkach lub

Generałów (może być do remontu lub z niewielkim zadłużeniem).
Tel. 533 233 875.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Sprzedam M-4 o pow. 60,02 m², ul. Wilczyńskiego, IV piętro.
Tel. 884 978 537 lub 786 862 094.
Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe o pow. 38 m², umeblowane, II piętro w bloku 3-piętrowym, Nagórki, ul. Barcza. Tel. 792 014 535.
Kupię M-2, M-3 – może być zadłużone, płatność gotówką.
Tel. 504 170 692.
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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Pieczewskie radosne biesiadowanie
Oj, wysoką poprzeczkę postawili sobie organizatorzy V Biesiad Pieczewskich zapraszając na tak wzorcowy festyn i wspaniałą zabawę, w której udział wziął tłum chętnych pozytywnie uśmiechniętych. A wszystko to w słoneczne, niedzielne popołudnie,
21 września br., gdzie na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej, przy ul. Bajkowej, członkowie Rady Osiedla „Pieczewo” i ks. prałat Marian Matuszek przygotowali moc atrakcji.
Wśród nich największą był występ znakomitego olsztyńskiego zespołu „Czerwony Tulipan”. Równie wspaniale zaprezentowali się
w swoich występach członkowie Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”. Ponadto były konkursy, m.in. na najsmaczniejszą zupę i przepyszne ciasto, wiedzy o osiedlu Pieczewo i Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” – w jubileuszowym roku, wszak to już 35 lat!, siły głosu,
rozgrywki sportowe, zjeżdżalnia, konie, rzuty kartoflem do garnka, ogromne bańki mydlane, wóz Straży Pożarnej, szkolenie z obsługi defibrylatora i wiele, wiele innych. Można było zmierzyć poziom cukru i ciśnienie – przebadaliśmy ponad 100 osób, aż nam ciśnienie podskoczyło,
tyle ludzi! Ale zabawa super i dowiodła, że potrafimy się wspólnie cudownie bawić, i mali, i duzi.
Pragniemy podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sceny i współpracę przy organizacji festynu, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”, PZU, Fundacji Otwarte Dłonie, Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej za ofiarowanie licznych upominków,
wręczanych jako nagrody w konkursach. Impreza odbywała się pod patronatem Olsztyn24 i Radia Plus. O tym, jak bardzo była udana, niech
się każdy przekona oglądając zdjęcia, a my na kolejne wspólne, radosne biesiadowanie zapraszamy już za rok.
Małgorzata Gieczewska

