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Remonty ‘2015 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
W dniu 24 lutego 2015 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przedłożył Radzie Nadzorczej projekt planu remontów
w zasobach Spółdzielni na 2015 rok. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu projektu, działając na podstawie przepisów Statutu Spółdzielni, podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu.
Plan remontów sporządzony został przy założeniu, że odpisy na
fundusz remontowy pozostaną na poziomie roku ubiegłego. Przy planowaniu wydatków w poszczególnych nieruchomościach uwzględniano stan środków funduszu remontowego na koniec 2014 roku oraz
zaplanowane wpływy pochodzące z odpisów na fundusz remontowy
2015 roku. Przy tym kierowano się zasadą, że do planu zaliczano te
nieruchomości, w których suma uwzględnionych wyżej środków oraz
naliczenia za pierwsze półrocze 2016 roku pozwoli na finansowanie
planowanego zamierzenia remontowego danej nieruchomości.
W bieżącym roku struktura rzeczowa zakresów remontowych
w nieruchomościach budynkowych przedstawia się w ten sposób,
że największym zakresem remontowym w skali całej Spółdzielni jest
ułożenie terakoty na schodach i podestach w 84 klatkach schodowych oraz ułożenie terakoty w 47 korytarzach piwnicznych. Na trzecim miejscu malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki
okiennej w 17 budynkach i malowanie pięciu klatek schodowych bez
wymiany stolarki okiennej. Dużym zakresem remontowym w tym
roku będzie również wymiana 92 szt. drzwi wejściowych do 22 budynków oraz wymiana 342 szt. drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych w 53 budynkach.
Pozostałe remonty w nieruchomościach budynkowych:
1. Wymiana zaworów tzw. podpionowych w instalacji ciepłej wody
w 154 budynkach. Zawory umożliwiają precyzyjną regulację
przepływów ciepłej wody, a zwłaszcza jej temperatury, co pozwoli
wyeliminować różnice temperatur wody między mieszkaniami
w danym budynku.
2. Wymiana 179 szt. liczników energii cieplnej w budynkach.
3. Zmiana systemu zasilania w ciepło i wodę, polegająca na zastąpieniu węzła cieplnego grupowego nowymi węzłami indywidualnymi w budynkach przy ulicach: Mroza 32, 34 i Janowicza 19, 21.
4. Wykonanie nasadzeń roślinnych na osiedlach Jaroty i Pieczewo.
Zachodzi potrzeba usunięcia starych krzewów, a w to miejsce posadzenia nowych.

5. Wymiana kaset domofonowych na kasety cyfrowe do 90 klatek
schodowych. Do innych pozostałych zakresów remontowych należą: remont balkonów; przełożenie chodników; remont nadbudówek na dachach budynków; docieplenie dylatacji między budynkami; wymiana armatury sterującej węzłem cieplnym; montaż
nowych lamp oświetleniowych; wymiana tablic sterujących dźwigów; wymiana bramy garażowej przy ul. Mroza 8.
W grupie remontów stanowiących mienie Spółdzielni zaplanowano wykonanie:
1. Docieplenie ścian dziewięciu pawilonów użytkowych wraz z wymianą stolarki.
2. Ogrodzenie piętnastu placów zabaw.
3. Wykonanie nowych zatok postojowych dla samochodów – 66 szt.
oraz remont istniejących stanowisk – 43 szt.
4. Przebudowa i ułożenie nowych chodników stanowiących łączną
powierzchnię 2161 m².
5. Remont i malowanie osłon śmietnikowych – 17 szt.
6. Naprawa dróg osiedlowych o łącznej powierzchni 957 m².
7. Uzupełnienie urządzeń na czternastu placach zabaw dla dzieci.
Od początku marca zgodnie z opracowanym harmonogramem
przetargów powołane komisje przetargowe przygotowują odpowiednio specyfikacje przetargowe. W bieżącym roku, aby można było
zawrzeć umowy o roboty remontowe, konieczne jest ogłoszenie
10 przetargów nieograniczonych oraz dwa w trybie zapytania o cenę
i wybór ofert. Jeszcze w marcu br. ogłoszone zostaną dwa przetargi obejmujące swym zakresem 50% zaplanowanych wydatków
z funduszu remontowego, a pozostałe przetargi ogłoszone zostaną
w terminie do końca II kwartału 2015 r. Ogółem plan remontów został sporządzony na kwotę 9.007.771 zł, w tym na remonty w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni zaplanowano kwotę
2.868.812 zł.
ciąg dalszy na str. 2
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Remonty ‘2015 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowy plan remontów na rok 2015
Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych, polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu nierówności,
szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych
Wiecherta 20
Herdera 21, 24
Kanta 1, 30, 48
Mroza 8 (bez wymiany stolarki okiennej)
Piotrowskiego 11 (bez wymiany stolarki okiennej) z remontem wejść do budynku
Mroza 22, 33
Wilczyńskiego 17A

Gębika 8A (bez wymiany stolarki okiennej), 13
Turkowskiego 2, 5, 9
Wachowskiego 1, 4
Sikiryckiego 3
PRZENIESIENIE Z 2014 ROKU:
Gębika 9
Turkowskiego 7

Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Murzynowskiego 3, 6, 17
Wańkowicza 12
Barcza 21
PRZENIESIENIE Z 2014 ROKU:
Orłowicza 3, 9

Boenigka 6
Burskiego 2, 8, 18, 32
Leyka 1, 2, 14, 15, 16, 32
Pieczewska 6
Wiecherta 31
Herdera 9, 14
Kanta 38
Mroza 29

Żurawskiego 5, 6, 15, 23
Krasickiego 3
Panasa 2
Gębika 5, 18
Turkowskiego 13
Wachowskiego 6
Sikiryckiego 8
PRZENIESIENIE Z 2014 ROKU:
Jeziołowicza 18
Gębika 16, 20
Wachowskiego 8, 10

Ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
Orłowicza 9 (wylewka samopoziomująca i malowanie farbą przemysłową)
Wańkowicza 14 (bez wymiany drzwi)
Orłowicza 3, 5, 21, Murzynowskiego 2, 4, Barcza 15, 21 – wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych (bez ułożenia terakoty)

Boenigka 46, 48, 50, 52, 54
Burskiego 20, 22
Malewskiego 1, 3, 5
Jaroszyka 1
Malewskiego 7, 9
Jaroszyka 10, 12, 16, 18, 20
Hanowskiego 7, 12, 14
Leyka 8, 10, 12
Wiecherta 25, 27
Kanta 42, 44
Janowicza 26 (bez wymiany drzwi)
PRZENIESIENIE Z 2014 ROKU:
Boenigka 24A

Żurawskiego 2, 4, 12, 14
Stramkowskiej 1, 3, 5
Gębika 7, 14, 20
Świtycz-Widackiej 14, 16
Sikiryckiego 12
Turkowskiego 3
Wachowskiego 10, 12, 14
PRZENIESIENIE Z 2014 ROKU:
Jeziołowicza 3, 6, 8, 17
Sobocińskiego 1

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Orłowicza 1, 3, 5, 9, 13, 15, 21, Murzynowskiego 2, 4, Wańkowicza 10, 14, 20, Barcza 10, 23
– wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych
do budynków

Boenigka 46, 48, 50, 52, Wiecherta 19, 20, Piotrowskiego 11 – wymiana drzwi wejściowych
zewnętrznych do budynków
Burskiego 18 – wymiana witryny okiennej
i drzwi do lokalu
Wiecherta 33 – wymiana stolarki okiennej
i drzwi, Hanowskiego 10 – wymiana witryny
okiennej

Sikiryckiego 9 – częściowa wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
Żurawskiego 9 – wymiana okna
Panasa 12, Jeziołowicza 21 – wymiana stolarki
okiennej

Remont loggii i balkonów
Boenigka 42 mieszkanie nr 30
Wiecherta 29 m 20
Herdera 11 m 19, 20
Kanta 12 m 47
Malewskiego 10 m 21
Janowicza 10 m 48
Piotrowskiego 13 m 4
Mroza 10 m 7, 9, 17, 21, 25, 26, 29
Mroza 12 m 22, 23
Janowicza 32 m 13
Janowicza 34 m 4, 16, 18, 30
Jaroszyka 24 m 14
Janowicza 3 m 17, 19
Janowicza 4 m 84
Janowicza 7 m 6, 14

Stramkowskiej 1 m 19
Wilczyńskiego 1 m 6, 8
Świtycz-Widackiej 1 m 7
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Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk) i ulic
Orłowicza 23 – 95 m2, Orłowicza 23, Wańkowicza 9 – 81 m2
Murzynowskiego 4 – 196 m2 + 140 m2
Murzynowskiego 7 – 81 m2 + 204 m2
Wańkowicza 18 – 63 m2
Barcza 5 – 123 m2 + 127 m2
Barcza 13 – 50 m2
Barcza 15 – 75 m2
Orłowicza 1 – naprawa drogi wzdłuż budynku
– 852 m2

Boenigka 1, 1A, 3 – 50 m2
Sikiryckiego 2, 4 – 318 m2
Boenigka 22A – 39 m2
Boenigka 28, 30 – 64 m2
Boenigka 36, 38, 40 – 76 m2
Boenigka 54 – 25 m2
Wiecherta 29, 31 – 6 m2
Wiecherta 35 – 35 m2
Herdera 1 do Wiecherta 11 – 573 m2, ułożenie
nowego chodnika – 70 m2
Herdera 4 – 122 m2
Herdera 14, 16, 18 – przełożenie chodników
64 m2, ułożenie nowych chodników 72 m2
Kanta 7 – ułożenie nowych chodników 83 m2
Kanta 9 – 116 m2
Kanta 28, 30 – 107 m2
Kanta 52, 54, 56 – 219 m2, Jaroszyka 3 – 89 m2
Herdera 13 – wymiana nawierzchni na dojeździe do budynków Herdera 15 i 17 – 40 m2
Boenigka 24C – wymiana nawierzchni na dojeździe do zaplecza – 65 m2
Wykonanie zatok parkingowych

Barcza 5 – 3 stanowiska
Boenigka 54 – 11 stanowisk z placem maneOrłowicza 31 – 11 stanowisk z poszerzeniem wrowym
drogi
Boenigka 16 – 6 stanowisk
Murzynowskiego 5, 13, 15, 17 – budowa 35 stanowisk, remont 43 stanowisk istniejących
Remont osłon śmietnikowych
Orłowicza 16
Murzynowskiego 10, 15
Barcza 29, 31

Boenigka 2 – 4 + wykonanie miejsca pod konte- Świtycz-Widackiej 14
nery do segregacji odpadów
Boenigka 8 – 10, 34A–34B
Burskiego 14A
Herdera 7, 22
Kanta 42 – 44
Mroza 22
Janowicza 2 + wykonanie miejsca pod kontenery do segregacji odpadów,
Janowicza 7, Wilczyńskiego 15, Boenigka
24A–24B–26, Boenigka 32, Burskiego 32A,
Leyka 14 – 24, Leyka 26 – 32, Wiecherta 23,
Herdera 2, Herdera 26-Kanta 1 – wykonanie
miejsc utwardzonych pod kontenery do segregacji odpadów
Remonty placów zabaw

Orłowicza 3 – 5–9, Orłowicza 16 – ogrodzenie Wiecherta 1–Herdera 1, Wiecherta 35, Kanta
placu zabaw
26 – 36 – 38, Kanta 22A, 22B – ogrodzenie placów zabaw
Boenigka 16 – 18, Boenigka 54, Leyka 5–Hanowskiego 1 – 3, Leyka 9 – 15–Hanowskiego
2 – 4, Leyka 2 – 4–6, Mroza 22 – 24 – 26, Wiecherta 29 – 31 – uzupełnienie urządzeń i ogrodzenie placu zabaw
Boenigka 24A–24B–26, Boenigka 32, Jaroszyka 22–Leyka 19, Herdera 7 – 9–11, Herdera
14 – 16 – 18, Kanta 48, Janowicza 3 – uzupełnienie i wymiana urządzeń na placu zabaw
Burskiego 10 – 12 – wymiana ogrodzenia boiska do gry w piłkę
Docieplenie pawilonów
Boenigka 24C
Boenigka 12A
Boenigka 6A
Boenigka 40A
Leyka 7
Kanta 24
Kanta 46

Panasa 12
Jeziołowicza 21
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Remonty ‘2015 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenia roślinne)
Jeziołowicza 1 – 3–5, Jeziołowicza 23
Boenigka 36 – 38 – 40, Boenigka 42 – 44
Żurawskiego 21 – 23
Burskiego 18 – 2
Sikiryckiego 1, Sikiryckiego 12
Jaroszyka 20–Hanowskiego 7
Leyka 2 – 4–6, Leyka 8 – 10 – 12
Wiecherta 7, Wiecherta 19, Wiecherta 12 – 23,
Wiecherta 25 – 27
Herdera 8, Herdera 14, 16
Kanta 1–Herdera 20 (wzdłuż zatok)
Kanta 12
Herdera 1–Wiecherta 1 – 3 – rozebranie chodnika i uzupełnienie w to miejsce trawnika
PRZENIESIENIE Z 2014 ROKU:
Boenigka 13 – 15 – 17, Boenigka 16 – 18
Hanowskiego 12 – 14
Herdera 2
Pozostałe roboty remontowe
Orłowicza 1, 7 – remont nadbudówek
Orłowicza 1, 3, 5, 9, 13, 15, 21. Murzynowskiego 2, 4, Wańkowicza 10, 14, 20, Barcza 10 –
wymiana kaset domofonowych na cyfrowe
Orłowicza 7 (kl. II), 8 (kl. II) – wymiana tablicy
sterującej dźwigu
Murzynowskiego 13, 15, 17, Wańkowicza 12
– montaż opraw oświetleniowych w klatkach
schodowych z czujnikami ruchu
Wańkowicza 24 – wymiana liczników ciepła
Barcza 19 – przełożenie kanalizacji sanitarnej
Orłowicza 1, 3 – naprawa attyk
Wańkowicza, Barcza numery parzyste – wykonanie projektu wymiany kabli i słupów oświetlenia zewnętrznego z podziałem na dwa obwody
Murzynowskiego 10C – remont schodów zewnętrznych do pralni
Barcza 8, 10, 12 – opracowanie dokumentacji
na zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę
Wańkowicza 9 – remont 12 pokoi i przebudowa
złącza kablowego

Burskiego 20, 22, Hanowskiego 1, 2, 3, 4, 6, 8,
Leyka 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26,
28, 30, 32, Wiecherta 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 16,
18, 20, 29, 31, 35, Herdera 1, 7, 9, 11, 15, 17,
19, 21, Kanta 7, 28, 30, Mroza 22, 24, 26, 28,
32, 34, Janowicza 19, 21 – wymiana zaworów
podpionowych instalacji ciepłej wody
Boenigka 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 24A, 26, 28, 30, 30A, 32, 34B, 36, 38,
40, 40A, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Burskiego 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Malewskiego 2, 4, 5, 6,
7, 9, Jaroszyka 1, 6, 8, 12, 20, 22, Hanowskiego
2, 4, 7, 8, 10, 12, Leyka 1, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 32, Pieczewska
4, Wiecherta 29, 33, Piotrowskiego 11A, Mroza
16 – wymiana liczników ciepła
Piotrowskiego 11A, 13, 15 – wymiana armatury
sterującej węzłem cieplnym
Janowicza 19, 21, Mroza 32, 34 – zmiana systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę
Janowicza 2/27, Janowicza 4/82 – docieplenie
narożników i zamknięcie dylatacji przy klatkach
Wilczyńskiego 17A – naprawa docieplenia
ściany
Boenigka 8 – opracowanie projektu drenażu
i izolacji ścian piwnic
Leyka 3 – przełożenie przykanalika sieci burzowej
Jaroszyka 22 I klatka – wykonanie podjazdu na
wózki
Wiecherta 1 – wymiana kaset domofonowych
wraz ze słuchawkami
Herdera 14 – przełożenie poziomu kanalizacji
sanitarnej
Mroza 8 – wymiana bramy garażowej
Piotrowskiego 11 – wykonanie opaski wokół
budynku
Kanta 22A – remont wejść do budynku
Jaroszyka 14 – remont 2 pokoi
Boenigka 1A-Burskiego – demontaż ogrodzenia po kortach tenisowych
Wiecherta 2 – 8 – wykonanie drenażu placu zabaw

*Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni

Jeziołowicza – 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1,
Żurawskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 21, 23, Stramkowskiej 1, 3, 5, 7, 9,
11, Krasickiego 1, 3, 5, 11, Panasa 2, 4, 6, 10,
Świtycz-Widackiej 1, 14, 16, Gębika 5, 7, 8A,
9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Turkowskiego 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, Wachowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14, Wilczyńskiego 1, 3, Sikiryckiego 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 12 – wymiana zaworów podpionowych
instalacji ciepłej wody
Jeziołowicza 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15,
Żurawskiego 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
18, 21, 23, Stramkowskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, Krasickiego 1, 3, 5, 11, Panasa 2, 4, 6, 8, 10, Gębika
1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
Świtycz-Widackiej 14, Turkowskiego 2, 5, 6, 7,
9, 11, 13, 15, Sikiryckiego 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12,
Wachowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 – wymiana liczników ciepła
Gębika 28 kl. I – montaż stojaka na rowery
Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyńskiego
1, 3 – wymiana kaset domofonowych
Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyńskiego
1, 3 – montaż opraw oświetleniowych w klatkach schodowych z czujnikami ruchu
Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 21,
23A, Sobocińskiego 1 – opracowanie dokumentacji na zmianę systemu zasilania w ciepło
i wodę
klub AKANT – malowanie sal, korytarzy, klatki
schodowej, kuchni, wc

JAROTY ∙
Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym uchwalany był plan remontów, Zarząd poinformował Radę, że w styczniu
2015 r. podjął decyzję o przystąpieniu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna.
Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 chcą
pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków lub na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. Istotą tego dokumentu jest stworzenie programu wzajemnie powiązanych działań
realizujących cele rozwoju niskoemisyjnego w gminie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” zgłosiła do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej następujące działania:
1. Termomodernizacja trzech budynków przy ul. Wilczyńskiego 15,
17, 19.
2. Modernizacja zasilania budynków w ciepło i wodę, ze wspomaganiem solarnym przygotowania ciepłej wody użytkowej,
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w 38 budynkach mieszkalnych i 11 pawilonach użytkowych,
w tym likwidacja 9 istniejących węzłów grupowych.
3. Kompleksowa modernizacja 39 dźwigów osobowych.
4. Modernizacja oświetlenia w 981 klatkach schodowych w 357 budynkach mieszkalnych, obejmująca wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.
5. Modernizacja oświetlenia osiedlowego zewnętrznego, obejmująca wymianę 700 opraw oświetleniowych na energooszczędne.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem, dającym podstawę do pozyskania dofinansowania unijnego.
Istotne jest to, że projekty mają być wybierane na podstawie kryteriów efektywności kosztowej w powiązaniu z efektem ekologicznym.
Tych kryteriów jeszcze nie znamy. Szacunkowy koszt zgłoszonych
przez naszą Spółdzielnię zadań do PGN wynosi około 29 mln złotych.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”

Chłopiec urodził się z jedną z najcięższych i najtrudniejszych
do zoperowania wad serca (HLHS), co oznacza, że ma tylko połowę serduszka. Ze względu na zbyt duże ryzyko nie mógł przejść
jednego z trzech etapów rekonstrukcyjnych wady serca (etapu
Norwooda). Lekarze zdecydowali się na wykonanie operacji hybrydowej – krótszej i lżejszej dla organizmu. Teraz Krystian musi
jak najszybciej przejść operację polegającą na połączeniu I i II
etapu korekcji wady serca.
Pomóc Krystianowi można wpłacając darowiznę na konto Fundacji „Mam serce”, ul. Wita Stwosza 12, 02 - 661 Warszawa.
Nazwa banku: Millennium Bank Numer konta: 48 1160 2202 0000 0001 8388 3519. Tytuł przelewu: Krystian Gierasimiuk
KRS: 0000362564 Cel szczegółowy: Krystian Gierasimiuk

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię 2- lub 3-pokojowe mieszkanie na Jarotach lub Nagórkach.
Tel. 534 876 237.
Pół domu do remontu – działka 36 arów, 10 km od Lidzbarka
Warmińskiego, blisko jeziora, szosa – sprzedam lub zamienię na
mieszkanie do ok. 50 m². Tel. 89 542 20 02.
2-pokojowe mieszkanie o pow. 43 m² w ośrodku mieszkalno-rehabilitacyjnym (stołówka, przychodnia, sklep, winda) – zamienię
z osobą starszą lub niepełnosprawną na inne, może być zadłużone lub za dopłatą. Tel. 662 057 495.
Sprzedam własnościowe 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,2 m²,
środkowe, IV piętro, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie o pow. 72,5 m², spółdzielcze, własnościowe, III piętro, środkowe, ul. Murzynowskiego.
Tel. 608 335 899.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,3 m², przy ul. Wiecherta.
Tel. 664 960 570.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m², 3 pokoje, II piętro, Nagórki
– korzystnie, bez pośredników. Tel. 694 585 942.
Własnościowe M-4 o pow. 59 m², Jaroty, ul. Janowicza, parter
(piwnica-warsztat o pow. 11 m² z doprowadzonym prądem 220 V)
– zamienię na kawalerkę, niekoniecznie własnościową, z dopłatą.
Tel. 692 831 427.
Kupię kawalerkę o pow. do 30 m², chętnie na Nagórkach.
Tel. 696 613 261.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m². Tel. 514 368 708.

Sprzedam lub zamienię M-3 (III piętro) na równorzędne, na I lub
II piętrze. Tel. 507 897 852.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², 2 pokoje, I piętro, środkowe, spółdzielcze własnościowe, ul. Boenigka. Możliwa zamiana na mieszkanie ok. 60 m² (3 pokoje) z dużym balkonem, na
os. Jaroty, Generałów, Pieczewo. Tel. 692 518 231. Sprzedaż lub
zamiana bez pośredników.
Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 60,2 m², I piętro,
ul. Jeziołowicza 22, os. Pieczewo. Tel. 513 210 864.
Sprzedam własnościowe 4-pokojowe mieszkanie o pow.
72 m², na Nagórkach, w 4-piętrowym bloku, III piętro. Tel. 608 335
899.
Kupię garaż. Tel. 606 209 125.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Mroza – zamienię na mniejsze, I – II piętro, w okolicy ul. Mroza. Dopłata za
różnicę metrażu. Tel. 505 154 829.
Łobez, zachodniopomorskie – własnościową kawalerkę
o pow. 26 m², stare budownictwo – zamienię na mieszkanie
o zbliżonym metrażu w Olsztynie lub innym mieście. Mieszkanie
nie musi być własnościowe. Tel. 783 214 022.
Własnościowe M-5, przy ul. Barcza, IV piętro – sprzedam lub
zamienię na mniejsze. Tel. 789 157 214.
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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Mistrzostwa i Puchar Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
w Tańcu Towarzyskim FOCUS
21 grudnia ubiegłego roku w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa i Puchar Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w tańcu towarzyskim
oraz towarzyszący turniej rekreacyjny. W imprezach uczestniczyło 9 par reprezentujących KTS FOCUS Olsztyn i wszystkie pary
zdobyły medale i puchary.
Mistrzostwa Okręgu ‘2014:
8 – 9 lat: Adam Bućko – Joanna Gumowska, I miejsce – mistrzowie
okręgu;
12 – 13 lat styl latynoamerykański: Bogusław Szczepkowski – Kamila
Zyser, I miejsce – mistrzowie okręgu;
14 – 15 lat styl standardowy: Tomasz Sochacki – Ewa Gumowska,
III miejsce – II wicemistrzowie okręgu;
Senior II styl latynoamerykański: Marek Guzikowski – Joanna Guzikowska, III miejsce – II wicemistrzowie okręgu.

Puchar Okręgu ‘2014:
10 – 11E: Kacper Dąbkowski – Martyna Sokołowska, I miejsce;
14 – 15 D: Tomasz Sochacki – Ewa Gumowska, III miejsce.
Turniej par w klasach rekreacyjnych:
kat. 8 – 9 H: Grzegorz Nejman – Marta Szymelfejnik, II miejsce, Grzegorz Nejman – Nina Bugaj, II miejsce;
kat. 10 – 11 G: Wiktor Lewandowski – Gabriela Woltman, III miejsce;
kat. 12 – 13 G: Ksawery Kulesik – Urszula Dramińska, II miejsce.

Studio Tańca „FOCUS”, którego trenerami są Agnieszka i Krzysztof Dąbkowscy
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do Klubu „Akant” na naukę tańca towarzyskiego!

Adam Bućko i Joanna Gumowska

Kacper Dąbkowski i Martyna Sokołowska Marek Guzikowski i Joanna Guzikowska Bogusław Szczepkowski i Kamila Zyser

Zapraszamy do biblioteki
Codziennie zaglądające w biblioteczne okna promienie słoneczne przypominają nam, że idzie nowe. To już wiosna! Dzień jest
coraz dłuższy, temperatura za oknem nie tak straszna, a wiatr już nie tak chłodny… Ta wiosenna, optymistyczna prognoza skłoniła
nas, aby przypomnieć naszą biblioteczną ofertę. Zapraszamy do odwiedzania filii nr 13 (ul. Sikiryckiego 9, Pieczewo) i korzystania
z naszych usług. Oferta biblioteczna „Trzynastki” to nie tylko udostępnianie zbiorów, ale również wiele innych działań:
• Akademia Rękodzieła – odbywające się dwa razy w miesiącu
(środa, godz. 16.30) popołudniowe spotkania, podczas których
uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne i rękodzielnicze (dla dorosłych i młodzieży);
• kurs języka angielskiego dla dorosłych – spotkania odbywają się
dwa razy w tygodniu (środa – grupa początkująca, piątek – grupa
zaawansowana);
• konsultacje maturalne – odbywające się raz w tygodniu we wtorkowe popołudnia spotkania, podczas których udzielana jest pomoc maturzystom w przygotowaniu się do egzaminów z języka
polskiego oraz w tworzeniu prac maturalnych (pomoc w doborze
literatury, nauka sporządzania opisu bibliograficznego);
• Klub Trzynastkowych Moli Książkowych – spotkania odbywające
się co dwa tygodnie w sobotnie przedpołudnia, przeznaczone są
przede wszystkim dla dzieci wraz z opiekunami. W programie zajęć przewidziano m.in. głośne czytanie bajek, zabawy ruchowe
i plastyczne;
• lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych – zajęcia przygotowywane dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu.

Aleksandra Dobies (www.biblioteka13.blogspot.com)
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Bezpieczeństwo nie było i nie jest nam dane raz na zawsze
Tę wielką mądrość zawierającą się w powyższym tytule cytują zarówno
wielcy dowódcy oraz przywódcy dawni i obecni, a ileż w tym racji i wskazówek oraz ostrzeżeń dla nas wszystkich, w kontekście bezpieczeństwa
narodowego, międzynarodowego, jak i zwykłego, prozaicznego i naszego
codziennego!
Wojny lokalne, religijne i polityczno-gospodarcze na całym świecie,
wszelkie skomplikowane konflikty u naszych granic uświadamiają nam, że
bezpieczeństwo nie jest dane nam raz na zawsze – tak jak działania naszych
żołnierzy na arenie międzynarodowej, a wiec zaangażowanie w operacje
NATO u boku innych państw w pełni upoważnia nas do żądania podobnego
działania na naszą rzecz i uzmysławia, że sytuacja na Ukrainie to też nasz
problem, to kwestia naszego bezpieczeństwa. Nie chodzi tu akurat bezpośrednio o zagrożenia militarne, choć i tego wykluczyć nie można, ale o bezpieczeństwo szeroko pojęte, ekonomiczne, propagandowe czy też normalnie
postrzegane ogólnoludzkie.
Na szczęście jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO, choć i to
nie gwarantuje nam samo w sobie pełnego i bezprecedensowego poczucia
bezpieczeństwa na dziś i na zawsze, bez własnego myślenia o nim stale!
Po raz pierwszy w historii dziejów Polski jesteśmy już od wielu lat wolni
od wojen i konfliktów zagrażających naszemu bytowi narodowemu – także
obecnie w kontekście konfliktu na wschód od naszej granicy – i choć w dużym, a nawet można powiedzieć w decydującym, stopniu nasze bezpieczeństwo będzie zależało od tego, jaka jest nasza pozycja w Unii Europejskiej
musimy stale pamiętać, że bezpieczeństwa nikt nie dał nam na zawsze. Jeśli
dzisiaj Ukraina jest w tak dramatycznej sytuacji, a my jesteśmy bezpieczni,
wynika to głównie z tego, że udało się Polskę zakorzenić w Unii Europejskiej
i Sojuszu Północnoatlantyckim, że stale zabiegamy o nasze bezpieczeństwo,
bo nie było i nie jest ono nam dane na zawsze.
Taka poważna dygresja o zagrożeniach i bezpieczeństwie w wielkim
świecie, jak też i o skomplikowanym konflikcie u naszych granic, to tylko
gwoli wprowadzenia w zagadnienie bezpieczeństwa, które naprawdę nigdy
nie było i nie jest dane nam raz na zawsze – pamiętajmy o tym na co dzień,
w obliczu zwykłego prozaicznego życia tu i teraz.
Stoimy u progu wiosny, sprzątania i porządkowania w domach i mieszkaniach, a także na działkach – wydaje się, że to prozaiczne zwykłe działania
i rodzi się pytanie, co do tego mają tak poważne wywody o bezpieczeństwie?
A mają, bo:
– podczas sprzątania, mycia okien, balkonów czy parapetów powinniśmy
uważać nie tylko na bezpieczeństwo fizyczne, aby nie spaść czy nie zrobić
sobie krzywdy, ale również na stosowane preparaty i środki myjące i czyszczące. Pamiętajmy, że są to środki chemiczne, często przy braku ostrożności szkodliwe – czytajmy instrukcje i zachowujmy warunki bezpieczeństwa;
– na parapetach okien, na zabudowie i urządzeniach na działkach zawsze
spotkamy się z zanieczyszczeniami pochodzącymi z odchodów ptactwa.
Tak, trzeba to usunąć, zmyć, ba, nawet swoiście odkazić, można i trzeba
to zrobić, bo w odchodach ptactwa mogą być bakterie, wirusy i przetrwalniki pasożytów – są do tego środki zmywające i odkażające. Ostrożne ich
stosowanie to jedno, a drugie to kontakt z odchodami ptaków – po tych zabiegach właściwie niszczmy i usuwajmy pozostałości środków, zmywaków
itp., umyjmy się, a używaną do tych prac odzież odizolujmy i wypierzmy;

DYŻURY

– malowania, konserwacje i naprawy – tak w domu, jak i na działce – tu
również stosujemy różne środki, narzędzia i preparaty, ale pamiętajmy, że
ostrożność i rozwaga, to gwarancja bezpieczeństwa.
Wiosna to także okres intensywnych prac na działce: porządkowanie,
usuwanie śmieci, wiosenne opryski inne działania przeciwko szkodnikom,
chorobom grzybowym itp. Dotychczas odpady, śmieci i inne przedmioty,
które nie nadawały się na kompost – spalaliśmy, pamiętając o zachowaniu
zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz osobistego.
Obecnie wiele się zmieniło. UWAGA! Czy, co i kiedy na terenie swojej
działki mogę spalać w ognisku? Regulamin ROD stanowi, iż „dopuszcza
się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby
i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności
przepisów prawa miejscowego”. Spalania nie można wykonywać w ciągu
dnia w okresie od 1 maja do 30 września, a wolno od 1 października
do 30 kwietnia i w dzień, i w nocy. W świetle przepisów członkowi PZD
zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania
traw, może tylko spalać pochodzące z działki części roślin porażone przez
choroby i szkodniki.
Trzeba zaznaczyć, że gminy mogą wprowadzać inne zakazy i nakazy
dotyczące palenia ognisk na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców. W takim wypadku spalanie czegokolwiek jest niedopuszczalne.
Naruszenie takiego zakazu podlega karze grzywny. Przystępując więc do
spalania na działce lub palenia ogniska nad wodą bądź w terenie należy
się uprzednio upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych, a tym
samym – nie narażamy się na poważne sankcje finansowe – szczegóły
w tej kwestii w ogrodach działkowych powinny być wyeksponowane
w informacjach.
Opryski (opylania) zwalczanie szkodników i chorób: wykonujmy
zgodnie z zasadami (kalendarzami) ochrony roślin, a prewencyjnie (zapobiegawczo) właśnie wiosną i potem jesienią. Zachowujmy przy tym szczególne
zasady bezpieczeństwa, pamiętając o udzielaniu pierwszej pomocy w wypadku skażeń i zatruć!
Zima, która właściwie większych zagrożeń nam nie przyniosła, jest już
poza nami, miejmy nadzieję, że i wiosna też będzie łaskawa i jeśli zachowamy rozsadek i bezpieczeństwo, będzie tą jakże piękną i radosną porą roku.
Ale uważajmy, przejście zimowo-wiosenne niesie ze sobą wiele zagrożeń, aczkolwiek wiosna to dla większości ludzi najprzyjemniejszy okres
w roku. Grzejące promienie słońca i budząca się do życia przyroda pozytywnie wpływają na samopoczucie, mocno nadszarpnięte po okresie zimy.
Niestety, dla alergików wiosna to okres wysypu wielu alergenów, przede
wszystkim pyłków traw, krzewów i drzew. Przygotujmy się więc na wiosenną
alergię w ciągu marca i kwietnia – to też swoiste zagrożenie naszego bezpieczeństwa.
Tu słoneczko coraz jaśniej świeci, wszystko budzi się do życia po zimowym letargu, a ja o zagrożeniach, ale to oczywista prawda i pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwa nikt nie dał nam na zawsze – zależy ono od
nas, od naszej przezorności i świadomości. Bądźmy więc przezorni, ostrożni
i bezpieczni oraz pamiętajmy, że obrona cywilna, to obrona nas i wszystkiego
co nasze, to stała ochrona i obrona naszego bezpieczeństwa. 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: 20 kwietnia 2015 r. – pełni Olga Łozowska

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta
- 684
Olsztyn,
ul. ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
bezpłatna Spółdzielni
SpółdzielniMieszkaniowej
Mieszkaniowej„Jaroty”,
„Jaroty”,1010
– 684
Olsztyn,
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55Rada
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,
Studio przygotowalnia
Poligrafii Komputerowej
„SQL”
s.c., 10684 Poligrafii
Olsztyn, ul.
Wańkowicza„SQL”
24, tel./fax
89–542
66, 542
39.
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa
i druk:
Studio
Komputerowej
s.c., 10
684 87
Olsztyn,
ul.03
WańRedakcja
nietel./fax
publikuje
i nie87
zwraca
niezamówionych
tekstów
oraz zastrzega
sobie
skrótów w publikowanych
i nadesłanych
materiakowicza 24,
89 542
66, 542
03 39. Redakcja
nie odpowiada
za treść
i niedokonywanie
zwraca nie zamówionych
tekstów oraz listach
zastrzega
sobie dokonywanie
łach.
Nakład
8000 egz. listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
skrótów
w publikowanych
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Osiedlowy Klub Kultury

Klub Kultury „Na Górce”
Rada Osiedla „Nagórki”
SM „Jaroty”
zapraszają
mieszkańców do wzięcia udziału
w konkursie

zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież
gimnazjalną i licealną do wzięcia udziału w XVII edycji
konkursu ortograficznego

DYKTANDO ‘2015
Eliminacje odbędą się 10 kwietnia 2015 r.
o godz. 16.00, w Klubie „Akant”, przy ul. Kanta 11
Zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia 2015 r.
w godz. 10.00 – 20.00, tel. 89 541 58 40
Sprawdź swoje umiejętności! Na zwycięzców czekają
cenne nagrody!!!

pn.

„CIASTO z BLACHY”

Jedna osoba może zaprezentować
jeden wypiek!
Zgłoszenia przyjmowane są w Klubie Kultury
„Na Górce” do 15 kwietnia 2015 r.
tel. 89 543 55 99
w godz. 10.00 – 20.00
w piątki w godz. 10.00 – 18.00
Prezentacja wypieków i ocena jury nastąpi
18 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00
w Klubie „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
im. C. K. NORWIDA
10 - 685 Olsztyn, ul. Turowskiego 3
Tel. (89) 542 82 33, (89) 542 82 14
mail: zso4@poczta.fm, www.zso4olsztyn.pl

Zapraszamy uczniów do klas I w roku szk. 2015/2016
Gimnazjum Nr 8 w Olsztynie:
• klasy ogólnodostępne (język angielski, język niemiecki)
• k lasa sportowa: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
(wsparcie AZS UW-M Olsztyn, UKS Warmiss Volley Olsztyn)

NIE MASZ POMYSŁU, CO DZISIAJ ROBIĆ?
ZNOWU BĘDZIESZ SIEDZIEĆ PRZED TELEWIZOREM!
A MOŻE MASZ OCHOTĘ NA MIŁE TOWARZYSTWO I SUPER ZABAWĘ?

ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU 8 – 14 LAT
PRZYJDŹCIE DO NAS!

VIII LO w Olsztynie:
• klasa ogólnodostępna (język angielski, WOS, do wyboru
geografia lub biologia)
• klasa sportowa: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
(język angielski, matematyka, do wyboru geografia lub
biologia) – wsparcie AZS UW-M Olsztyn, UKS Warmiss
Volley Olsztyn
Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły w terminach:
28 marca 2015 r. (sobota) w godz. 10.00 -13.00
18 kwietnia 2015 r. (sobota) w godz. 10.00-13.00

UMILIMY WAM CZAS – BEZPŁATNIE
CZEKAMY CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 15.00 – 18.00

ZOBACZ NAS NA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/swietlica.chata.5
Chcesz rozwijać mięśnie, główkę
więc wybieraj „Norwidówkę"!

ŚWIETLICA „CHATA”, UL. SIKIRYCKIEGO 9

