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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” w 2014 roku
W 2014 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 tworzącymi łączniki pomiędzy bryłami budynków mieszkalnych (Murzynowskiego 7, 10 i 22) oraz jednym budynkiem socjalnym (Barcza 13), które stanowią mienie Spółdzielni.
W 2014 r. pracownicy Administracji Osiedla „Nagórki” wykonali następujące prace:
Prace ogólnoadministracyjne:
1. Wpłynęły 893 pisma, które rozpatrzono i załatwiono. Tematyka
spraw zgłoszonych przez lokatorów była bardzo zróżnicowana.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” zawiadamia, że
14 sierpnia 2015 roku (piątek)
biuro Spółdzielni, Administracje Osiedlowe
oraz Kluby Kultury będą nieczynne!

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 268 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do działu czynszów, celem właściwego naliczenia opłat eksploatacyjnych.
Przyjęto 8.192 zgłoszenia lokatorskie, w tym:
• hydrauliczne – 1.893;
• ślusarskie – 559;
• stolarskie –135;
• budowlane – 423;
• elektryczne – 1.423;
• domofonowe – 3.759 (cała Spółdzielnia)
• dotyczące utrzymania porządku i zieleni – 208.
ciąg dalszy na str. 2

BEZPIECZNIE I ZDROWO

Niech żyją wakacje!
Podczas corocznych wakacji w Osiedlowym Domu Kultury organizowane są dla dzieci w wieku 7–12 lat, członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, nieodpłatne półkolonie. Pierwszy turnus rozpoczęliśmy 29 czerwca br. pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe wakacje”, w którym
wzięły udział dwie 30-osobowe grupy dzieci, spędzające czas w Klubie „Na Górce” i „Akant”.

Już na początku półkolonii dzieci spotkały się z panią Grażyną Dziubani z „Promocji zdrowia” Sanepid-u i aspirantem Krzysztofem Bisiorem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Było to spotkanie edukacyjne, w trakcie którego najmłodsi dowiedzieli się, jak bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji zarówno na placu zabaw, jak i nad wodą, w górach czy w innych miejscach w domu i na świeżym powietrzu.
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3. Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację gniazd os (zlikwidowano 6 gniazd) oraz
spraw porządkowych takich, jak: sprzątanie terenu osiedla i części wspólnych budynków, w tym sprzątania klatek schodowych
oraz posprzątania piwnic po usunięciu awarii kanalizacyjnych,
wywozu z korytarzy piwnic zgromadzonych tam mebli i innych
sprzętów. Na osiedlu Nagórki w 2014 r. na wniosek większości
mieszkańców nieruchomości przy ul. Wańkowicza 12 obowiązek
sprzątania klatek schodowych przejęła Spółdzielnia. Łącznie na
Nagórkach do końca 2014 r. klatki schodowe za pośrednictwem
Spółdzielni sprzątane są w 2 nieruchomościach, a koszty ich
sprzątania doliczane są do opłat eksploatacyjnych.
4. Przejęto do dyspozycji Spółdzielni 1 lokal mieszkalny.
5. Przyjęto 5 lokali użytkowych i 8 z nich przekazano następnym
najemcom.
6. Rozliczano rachunki za media na poszczególne nieruchomości
i obciążano najemców lokali użytkowych za media zużyte na potrzeby wynajmowanych przez nich lokali. Dotyczy to należności
za dostawę: wody – PWiK, energii elektrycznej – Zakład Energetyczny, gazu – Zakład Gazowniczy, c.o. i c.w. – MPEC oraz za
wywóz nieczystości – Gmina Olsztyn. W 2014 roku wystawiono
762 faktury VAT.
7. Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
8. W 2014 roku przeprowadzono kontrolę wodomierzy mieszkaniowych. Z 3.627 lokali opomiarowanych (tylko 6 mieszkań nie jest
wyposażonych w wodomierze) skontrolowaliśmy 3.396 mieszkań, pozostało 231, które skontrolujemy w 2015 roku. Na 2016
rok zaplanowana jest kolejna kompleksowa kontrola wodomierzy
mieszkaniowych. Kontrole te przeprowadzane są 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 wykonane w 2014 roku
1. Roboty stolarskie:
– naprawy stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
– bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) okien na klatkach
schodowych, w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach
ogólnego użytku;
– przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw,
w tym: kompleksowa naprawa zabawek, sukcesywna zmiana
sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie, wymiana listew w ławkach i dorabianie do nich oparć,
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 – 19 szt.;
– wymiana zamków i wkładek w drzwiach w częściach wspólnych budynków – 31 szt.;
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,

– wykonanie nowego chodnika stanowiącego dojście do placu
zabaw przedszkola przy Murzynowskiego 20;
– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach,
– montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych –
11 szt.;
– bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków
i piwnic oraz samozamykaczy – 263 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,
– wymiana płytek gresu na podestach wejściowych, montaż odboi przy drzwiach w częściach wspólnych;
– wymiana i uzupełnienie znaków drogowych i informacyjnych –
2 szt.;
– naprawa 1 szt. drzwi metalowych wewnętrznych do pomieszczenia technicznego w budynku Wańkowicza 14;
– czyszczenie koryt dachów pogrążonych;
– wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych na
dachach budynków;
– usuwanie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz
rynien;
– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
– wykonanie i montaż oparć do ławek na osiedlu – 39 szt.;
– wymiana fragmentów instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej w obrębie ostatniej kondygnacji (z żeliwa na PCV) budynku przy ul. Orłowicza 8;
– wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy Wańkowicza 6
– dokończenie prac rozpoczętych w 2013 r.;
– wykonanie i montaż balustrady na murku oporowym na
wschodnim szczycie bud. Barcza 41;
– remont osłon śmietnikowych przy bud. Murzynowskiego 1, 3,
Barcza 13, 25;
– naprawa izolacji pionowych ścian piwnic w budynkach Barcza 12, Orłowicza 7 (przecieki do piwnic);
– remont wiatrołapów i podestów wejściowych w budynku Orłowicza 23;
– odtworzenie kratek wentylujących przestrzeń stropodachu
w budynku Barcza 12;
– remont 2 lokali użytkowych w piwnicy budynku Murzynowskiego 18;
– remont schodów zewnętrznych do Klubu „Na Górce”;
– remont szczytu i wiatrołapu pierwszej klatki schodowej budynku Orłowicza 10.
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. – 351 szt.;
– założenie zaworów powrotnych na grzejnikach na klatkach
schodowych – 14 szt.;
– montaż odpowietrzników na pionach c.o. i w grzejnikach;
– konserwacja 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;
– plombowanie, kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów;
– udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczeniem
studzienek rewizyjnych;
dokończenie na str. 6
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Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego
20 czerwca 2015 r. już po raz szósty Rada Osiedla „Jaroty” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty” zorganizowali Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego. Uroczystości poprzedziło złożenie
wiązanki kwiatów przez delegację mieszkańców osiedla Jaroty na grobie bp. T. Wilczyńskiego w konkatedrze Św. Jakuba.
Następnie o godz. 9.00 w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej
ks. proboszcz Romuald Zapadka odprawił Mszę świętą w intencji
mieszkańców ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego oraz całej społeczności Jarot. Podczas pięknej homilii ksiądz proboszcz przybliżył
postać biskupa Wilczyńskiego, podkreślając szczególnie jego udział
w Soborze Watykańskim II. Biskup Wilczyński patrzył w przyszłość
i uczył, aby budować zgodę, dążyć do pojednania zarówno we własnych rodzinach, jak i w społeczeństwie, w Polsce, jak i w całej Europie. To przesłanie miłości i pojednania między ludźmi i narodami jest
wciąż aktualne, mimo iż 5 sierpnia 2015 r. minie 50. rocznica śmierci
patrona. „Módlmy się, aby Biskup Tomasz za swoją piękną posługę
dostąpił radości nieba” – powiedział na zakończenie homilii ksiądz
proboszcz.
Po Mszy świętej mieszkańcy osiedla utworzyli barwny korowód i przemaszerowali ulicą Wilczyńskiego na teren boisk SP 34 im.
Józefa Malewskiego przy ulicy Herdera. Na czele pochodu stanęła

Orkiestra Dęta z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Władze samorządowe reprezentowali: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
i przewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel. Wśród pozostałych
gości byli między innymi: Krzysztof Iwulski – przewodniczący Rady
Nadzorczej SM „Jaroty” i Marek Wąsik – dyrektor SP 34 w Olsztynie.
Program artystyczny rozpoczął występ Orkiestry Dętej UWM
pod dyrekcją Cezarego Rzący. Następnie prowadzący festyn Piotr
Bierżyński i Paulina Wasilewska przeprowadzili konkurs wiedzy
o patronie ulicy biskupie Tomaszu Wilczyńskim. Zwycięzcy zostali
obdarowani atrakcyjnymi nagrodami, ufundowanymi przez sponsorów. Pięknie zaprezentowali się na scenie: dzieci z Przedszkola
Nr 15, tancerze ze Szkoły Tańca „Pavlovic”, Szkoły SalsaFit, Studia
Fitnesska, Studia Animacji Ruchowej „Rytm”, Studia Monstars oraz
artyści z osiedlowych klubów SM „Jaroty”. Publiczność mogła także podziwiać pokazy sztuk walki aikido. Ponadto w ramach imprezy
odbyły się zawody wędkarskie „Pierwszy krok”. Program uświetnili
swoimi występami: Daniel Rupiński, zespół „Kaczki z Nowej Paczki”,
a gwiazdą imprezy był ukraiński zespół „The Ukrainian Folk”.
W tym pięknym słonecznym dniu na boiskach SP 34 było
wesoło i radośnie, szczególnie cieszyła obecność bardzo licznie
przybyłych rodziców ze swoimi pociechami. W programie były zabawy i gry, a także konkurs plastyczny. Dzieci chętnie brały udział
w przygotowanych atrakcjach, grach i zabawach. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych dzieci cieszyło się stoisko malowania
buziek. Wielką atrakcją dla najmłodszych były dwie bezpłatne zjeżdżalnie. Na boisku usytuowano stoiska partnerów z watą cukrową,
żywnością, kosmetykami, biżuterią oraz inne. Można było poczęstować się między innymi chlebem ze smalcem i ogórkiem, kiszką ziemniaczaną i kaszanką, a także wziąć udział w loterii fantowej
z bezpłatnymi losami.

Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego zostało wpisane
do programu Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Honorowy patronat
nad imprezą objął Prezydent Olsztyna, a patronat medialny: gazetaolsztynska.pl i olsztyn24.
Rada Osiedla „Jaroty” serdecznie dziękuje partnerom, wśród
których byli: Szkoła Podstawowa Nr 34, Raiffeisen POLBANK,
Manor Hotel, KASA Stefczyka, Gzella Wędliny z Borów Tucholskich, Syriusz Stajnia Tomaszkowo, Cymes Piekarnia i Cukiernia, firma newMEN, Janusz Kojrys, Bar Familijny, POLSKI PONY
KLUB, Olsztyńskie Centrum Bowlingu, Coco Palm, Junior Academy Przedszkole Językowe, Oxford Academy Szkoła Języków
Obcych, Monstars, Fitnesska, Monelly, Na Rogu Czasu, SalsaFit, Podlasie Wędliny, Studio „Rytm”, Primavera, Figlolandia,
SkinDerm.
Barbara Kozińska
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Rewitalizacja Parku Podzamcze
Park Miejski Podzamcze znajduje się w samym sercu Olsztyna. Zajmuje teren pomiędzy ulicami Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Artyleryjską, torami kolejowymi oraz Starym Miastem. Położony jest malowniczo w dolinie rzeki Łyny i wyróżnia się bardzo
zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Na jego obszarze znajdują się liczne ścieżki spacerowe oraz schody umożliwiające pokonywanie różnic poziomu terenu. Nad parkiem góruje majestatyczna bryła olsztyńskiego zamku.
W Parku Podzamcze dobiega obecnie końca rozłożona na
etapy rewitalizacja, która ma celu przywrócenie jego walorów przyrodniczych, artystycznych oraz historycznych. Od strony południowej park graniczy ze strefą ochrony konserwatorskiej i dlatego rewitalizacja musiała być prowadzona w sposób wyjątkowo staranny.
Znajdują się tu także rzeźby autorstwa uznanych lokalnych artystów,
które wymagały fachowej renowacji.
Elementem, który przydaje parkowi atrakcyjności krajobrazowej są zbocza i skarpy, również te schodzące do samej Łyny, wijącej
się wśród drzew. W wielu miejscach umocniono skarpy oraz usunięto chore i zagrażające przechodniom drzewa. Zasadzono również
nowe drzewa, krzewy i rośliny zadarniające.

Jednym z zadań rewitalizacji było także ujednolicenie małej architektury na całym obszarze parku. Przy alejkach ustawiono nowe
ławki, kosze na śmieci i latarnie. Odnowiono nawierzchnię alejek,
wiele z nich wyłożono trwałą, granitową kostką. W kilku miejscach
przeprojektowano układ alejek tak, aby ułatwić dostęp do parku z sąsiadujących terenów. Odnowiono także plac zabaw dla dzieci i udostępniono im zupełnie nowe, wielobarwne urządzenia do hasania na
świeżym powietrzu.

Pojawiły się również nowe kładki dla pieszych, wpisując się
w otoczenie jako atrakcyjne architektonicznie i krajobrazowo elementy wyposażenia parku. Jedna z nich, umiejscowiona w pobliżu
zabytkowych, ceglanych wiaduktów kolejowych, ma kształt łagodnego, szerokiego łuku i harmonijnie wkomponowuje się w teren. Pomost kładki wykonano z drewna, a stylowe balustrady ze stali malowanej na kolor grafitowy. Z kładki z jednej strony mamy piękny widok
na imponujące wiadukty, a z drugiej na efektowne spiętrzenie wody

rzeki. W tej części parku brzegi Łyny porastają wierzby płaczące,
sięgające liśćmi nurtu wody.
W środkowej i północnej części parku zbudowano nowe kładki wykonane z drewna egzotycznego bangkirai. Od wewnątrz ich
balustrady wyłożone są szklanymi podświetlanymi taflami, a wzrok
przykuwa nowoczesna, oszczędna w wyrazie forma. Geometryczny
kształt o zaostrzonych końcach spina brzegi Łyny, wizualnie jakby
unosząc się w powietrzu.
Rewitalizacja nastręczyła także wyzwań technologicznych.
Wymagała specjalnego zaprojektowania i wykonania elementów
technicznych takich, jak przecisk pod rzeką Łyną dla sieci wodociągowej. Zamontowano nowe oświetlenie parku, wykorzystujące energooszczędne technologie. Wszystkie schody zostały wyposażone
w zjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Przychodząc do parku pragniemy jednak przede wszystkim
kontaktu z przyrodą, chcemy wypocząć wśród drzew. Park Podzamcze doskonale spełnia te oczekiwania, jest prawdziwą oazą zieleni
w środku miasta. Około 90% jego szaty roślinnej stanowią gatunki
liściaste. Znajdziemy tu liczne klony, lipy, wiązy oraz grusze. Oprócz
nich drzewostan wzbogacają buki, różne gatunki dębów, brzozy, graby, jesiony, topole, wierzby i lipy. Wprawne oko znawcy przyrody wypatrzy również po kilka sztuk takich gatunków, jak olcha czarna, klon
ginnala, jawor i klon srebrzysty czy kasztanowiec biały. Wśród występujących w parku gatunków iglastych największą grupę stanowią
różne odmiany świerków, ale znajdziemy też pojedyncze egzemplarze modrzewia europejskiego, jodły kalifornijskiej i sosny pospolitej.
Charakterystyczne rzeźby i fontanny, rozmieszczone wśród roślinności od lat znane są olsztynianom. Jedną z nich jest fontanna
„Symfonia Ptaków”, projektu Ryszarda Wachowskiego i Antoniego
Szczypińskiego, która po odnowieniu znów cieszy oko i pozwala wypocząć w towarzystwie szumu wody.

W pobliżu budynku „Casablanki” nadal trwa renowacja rzeźby
„Chłopiec na rybie”, autorstwa Balbiny Świtycz-Widackiej oraz niecki
fontanny, w której jest umieszczona. Rzeźba i fontanna po renowacji zostaną pięknie podświetlone i przywrócą pełnię urody tej części
parku.
Ponadto w parku znajdziemy też wiele innych oryginalnych
rzeźb o takich nazwach, jak „Żaba”, „Koniki”, „Łyna” czy „Faun”.
U wejścia do parku, tuż przy Moście Św. Jana, stoi „Kamień Napoleoński”, upamiętniający wizytę Napoleona Bonaparte w Olsztynie
w 1807 roku.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Olsztyna i wszystkich
naszych gości do odwiedzenia odnowionego Parku Podzamcze
i spędzenia kilku chwil relaksu w jednym z najpiękniejszych zakątków naszego miasta.
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna

Finał konkursu poetyckiego
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„Piękne słowa”
Dawne uczucie
Martwe, ciche echo w twojej głowie
Możesz z tym żyć
Normalnie
Głupio myśląc, że Ci przeszło,
Że jesteś wolna
Aż pewnego dnia, będąc z innym
Zobaczysz Go.
I już wiesz, że to uczucie
Nie jest dawne,
Nie jest martwe,
Nie jest ciche.
To uczucie
Pożera Cię w całości
(Depardieu)

13 czerwca br. w Klubie „Na Górce” odbył się finał konkursu poetyckiego pn. „Piękne słowa”, zorganizowanego przez Osiedlowy Dom
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, przy współorganizacji Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”, nad którym patronat objął Instytut
Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Jury w składzie: prof. Zbigniew Chojnowski UWM, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM i mgr Krystyna Licznerska przyznało nagrody następującym zwycięzcom:
I nagrodę za zestaw wierszy (wszystkie na wyrównanym poziomie), podpisany pseudonimem „Depardieu”, przyznano Marcelinie
Gajewskiej, II nagrodę za wiersze Nocne lęki i Doceń, podpisane pseudonimem „Sheila”, otrzymała Jagoda Mossakowska, natomiast
III nagrodę za wiersz Śnieg, podpisany „NEXT”, przyznano Zuzannie Weronice Bębnowicz.

Turniej Jednego Wiersza
13 czerwca br. w Klubie „Na Górce” odbył się Turniej Jednego Wiersza, zorganizowany przez Osiedlowy Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” oraz Radę Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”. Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, podzieleni na kategorie wiekowe.

Jury w składzie Iwona Łazika-Pawlak – przewodnicząca, Andrzej Brzozowski – członek i Aleksandra Mierzejewska – członek
przesłuchało około 150 uczniów, spośród których 29 zakwalifikowało się do ścisłego finału. Ostatecznie jury przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:
Kat. I klasy I–III szkoły podstawowej: I miejsce Tymon Kasiński SP 34, kl. I; II miejsce Antoni Wójcik SP 7, kl. III. Wyróżnienie: Tatiana
Podpirko SP 33, kl. I; Pola Sucharzewska SP 33, kl. I i Gabriela Stepnowska SP 32, kl. II.
Kat. II klasy IV–VI szkoły podstawowej: I miejsce Antoni Kisielewski Niepubliczna Szkoła „Absolwent”, kl. IV; II miejsce Agata Krankowska Niepubliczna Szkola „Absolwent”, kl. V; III miejsce Julia Zając Niepubliczna Szkoła „Absolwent”, kl. V.
Kat. III gimnazjum: I miejsce Klaudia Grygo Gimnazjum Nr 2, kl. III. Wyróżnienie: Karina Jezierska Gimnazjum Nr 2, kl. I; Karolina
Olejniczak Gimnazjum Nr 9, kl. III.
Kat. IV liceum: I miejsce Dominik Chojnacki LO Nr I, kl. II. Wyróżnienie: Marta Stankiewicz LO Nr 9, kl. I.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” w 2014 roku

– 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 uszkodzonych izolacji na rurach centralnego
ogrzewania w piwnicach budynków;
– naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach zsypowych;
– spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu umożliwienia lokatorom wymiany grzejników i przeprowadzenia remontów mieszkań (w szczególności łazienek).
Inne prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
– zbieranie kartek ze stanami wodomierzy mieszkaniowych – raz
na kwartał;
– odczyty liczników ciepła – na koniec każdego miesiąca.
Prace wykonane w 2014 roku przez osoby zewnętrzne
na zlecenie Spółdzielni:
1. modernizacja oświetlenia klatek schodowych w budynku przy
ul. Murzynowskiego 22;
2. wymiana stolarki okiennej (2 szt.) w pomieszczeniu po hydroforach w budynku przy ul. Murzynowskiego 7;
3. wymiana włączników dzwonka na klatkach schodowych bud.
przy ul. Murzynowskiego 5 i Orłowicza 18;
4. wykonanie projektów budowlanych na docieplenie bud. przy
ul. Wańkowicza 4 i Barcza 7;
5. naprawa karuzeli na placu zabaw przed bud. przy ul. Orłowicza 1;
6. wykonanie tablic informacyjnych do inwestycji dofinansowanych
z Unii Europejskiej;
7. wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie zgodnie z tą
dokumentacją kablowego przyłącza energetycznego do placu
asfaltowego przy ul. Wańkowicza 9;
8. wykonanie wkładek systemowych do szaf oświetlenia zewnętrznego;
9. przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej WLZ w budynku
przy ul. Wańkowicza 24;
10. remont maszynowni dźwigów w budynku przy ul. Murzynowskiego 14;
11. wykonanie ramy na tablicę pamiątkową oraz jej montaż na budynku przy ul. Orłowicza 10;
12. wykonanie zadaszenia nad wejściem do lokalu przy ul. Wańkowicza 4;
13. wykonanie oświetlenia schodów do piwnicy w budynku przy
ul. Orłowicza 1;

14. wymiana lin nośnych i koła ciernego w dźwigach osobowych
w budynku przy ul. Barcza 18 klatka I i II;
15. wymiana 3 szt. okien w Klubie „Na Górce” ul. Wańkowicza 9;
16. kalibracja detektorów gazu w budynku Orłowicza 17B;
17. wymiana poziomów kanalizacyjnych w budynku Barcza 19 kl. I.
Nadzór:
– prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych
przez firmy zewnętrzne, tj. utrzymaniem na terenie Spółdzielni czystości, porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni,
utrzymaniem zimowym, odśnieżaniem, konserwacją instalacji
elektrycznych w częściach wspólnych budynków, konserwacją
oświetlenia zewnętrznego i węzłów cieplnych;
– prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja planu remontów);
– sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom zewnętrznym;
– kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych wszystkich obiektów;
– przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie działania Administracji Osiedla „Nagórki” dla nowych dzierżawców;
– przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie
prac projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym;
– prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których
mowa wyżej;
– ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych
przez użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia;
– ewidencjonowanie usterek zgłoszonych przez użytkowników
lokali;
– nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej;
– przyjmowanie lokatorów zgłaszających się do administracji ze
swoimi problemami dotyczącymi zamieszkania;
– uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie obcym;
– załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego,
w tym wydawanie terenu w celu wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu po zakończeniu robót;
– wykonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych
przez firmy zewnętrzne;
– organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach
przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu;
– doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z remontami i modernizacjami mieszkań.
Maria Raszkiewicz
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. ok. 42,5 m² (ze skosami ok. 47 m²),
ul. Złota, VI piętro, z windą, blok przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Tel. 888 181 069.
Kupię M-4 o pow. ok. 60 m² w nowym budownictwie, wykończone, z windą i dużym balkonem. Tel.691 281 262.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m² na I piętrze. Tel. 514 368 708.
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.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48,60 m², II piętro, Nagórki. Tel. 691
281 262 lub 89 542 96 32.
M-3 o pow. 48 m², I piętro, Nagórki – zamienię na większe, w rozliczeniu
mogę dać działkę budowlaną w Giedajtach o pow. 1400 m². Tel. 889 093 401.
Własnościowe 2-pokojowe o pow. 37 m², Nagórki, ul. Orłowicza 21 – zamienię na większe do 50 m², ewentualnie na 3-pokojowe z dopłatą (parter, I lub
II piętro). Tel. 506 138 519.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 3-pokojowe, o pow. 60,2 m², środkowe, IV piętro, Jaroty. Tel. 607 755 033.
M-3 o pow. 38 m², II/IV, po remoncie – sprzedam bezpośrednio.
Tel. 795 641 552.
Własnościowe 3-pokojowe o pow. 59,5 m², I piętro, Pieczewo – sprzedam
lub zamienię na mniejsze, 2-pokojowe do 40 m². Tel. 510 451 905.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,3 m², przy ul. Malewskiego 9.
Piętro 3/4, balkon, piwnica, okna PCV – do remontu lub odświeżenia. Bez zadłużeń. Bardzo atrakcyjna cena 184.000 zł. Tel. 602 205 969.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka z oknem. Jaroty, ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub
M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
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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Bezpieczeństwo ważne także latem
Mamy wreszcie lato, ale ostatnio różne bywają te letnie miesiące, tegoroczne niemrawo się „rodziło”, a jednak już trochę pogrzało. Jednak zawsze,
bez względu na pogodę, pamiętajmy – letnie miesiące niosą ze sobą wiele zagrożeń. Nie tylko dlatego, że to lato, ale dlatego, że w tym okresie częściej albo
urlopujemy, albo więcej przebywamy na łonie przyrody. To wspaniałe i pozwala
nam doładować energię naszych organizmów, ale również towarzyszy temu
rozleniwienie, chęć zapomnienia o trudach i kłopotach codzienności przed i pourlopowej, ba, chęć odreagowania przepracowanych miesięcy, trudnej zimy czy
słotnej wiosny.
To wspaniały okres często zwiększonej aktywności, nas dorosłych, a przede wszystkim dzieci, które prawie całe dnie przebywają teraz na świeżym powietrzu. Aby zapewnić i nam, i dzieciom bezpieczeństwo – trzeba zachować
środki ostrożności, bo lato sprawia, że mamy więcej okazji do wypoczynku, ale
i do wypadków, zatruć czy chorób zakaźnych.
Letni wypoczynek często kojarzony jest z pobytem nad wodą, ale woda
– nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna, pamiętajmy o tym.
W poprzednim numerze „Jarot” zamieściłem wiele uwag na ten temat, ale, ale
– woda, wodą, jednak pamiętajmy też o zagrożeniu promieniowaniem słonecznym, bowiem to ono jest najgroźniejsze dla dzieci – powinniśmy traktować to
poważnie i stosować odpowiednie kremy z filtrem UV.
Przed wyjściem na słońce – poza zabezpieczeniem skóry – nie zapominajmy o nakryciu głowy. Zresztą, jeśli nie jest to konieczne, nie narażajmy się
na bezpośrednie działanie słońca, a w godzinach 11.00 – 15.00 nie powinniśmy
w ogóle przebywać bezpośrednio na słońcu. Ważne jest też właściwe ubieranie
się: lekko i przewiewnie, najlepiej w ubrania o jasnym kolorze. Istotną sprawą
jest też to, aby pić dużo płynów, najlepiej wody.
To w zasadzie cały czas rady dotyczące dzieci, ale i nam, dorosłym,
a zwłaszcza ludziom w podeszłym wieku te same zasady powinny przyświecać w letnie słoneczne dni na spacerach, podczas pracy czy wypoczynku na
świeżym powietrzu.
Jeśli zaś chodzi o dorosłych ważne są też okulary przeciwsłoneczne z UV,
które chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem – dobrze jeśli noszą je
i dzieci, choć często nie chcą ich zakładać, bo przeszkadzają im podczas zabawy. Na powietrzu dzieci spalają dużo energii, którą należy uzupełniać częstymi
lekkimi posiłkami (np. jogurtem, owocami lub małą kanapką). Jeżeli jesteśmy
nad morzem, jeziorem, basenem lub rzeką nie pozwólmy, aby dziecko pozostawało bez opieki – wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Podobnie
nigdy nie zostawiajmy dziecka samego w samochodzie, nawet na krótko, robiąc
w tym czasie np. drobne zakupy. Pamiętajmy – samochód bardzo szybko się
nagrzewa i może dojść u dziecka do przegrzania lub udaru cieplnego.
Ważny apel do nas wszystkich! W okresie letnim bardzo istotne jest przestrzeganie higieny i to zarówno osobistej, jak i w kwestii jedzenia owoców, kupowanych na straganach posiłków czy przekąsek. Mycie rąk, owoców, jak i ostrożne oraz rozsądne korzystanie z toalet i łazienek publicznych bądź też ulicznej
gastronomii może nas ustrzec od wielu zatruć pokarmowych.
Lato, urlopy i wycieczki, często jazda samochodem bądź też autokarem
itp., aby uniknąć choroby lokomocyjnej, w autobusie i pociągu lepiej siadać
przodem do kierunku jazdy, na statku – pośrodku, a w samolocie przy prawym
skrzydle. Warto wiedzieć, że oprócz odpowiednich leków często pomaga ssanie kwaśnego cukierka lub żucie gumy.

DYŻURY

Rozbawieni i rozleniwieni letnią kanikułą często zapuszczamy się na wycieczki w tzw. dzikie tereny i tu uwaga – lepiej zostawić w spokoju napotkane
dzikie zwierzęta, a nawet nieznane obce psy czy przymilające się koty – mogą
być agresywne, a nawet wściekłe. W Polsce tylko żmija zygzakowata jest jadowita, choć niebezpieczne też są szerszenie, a w przypadku osób uczulonych
na jad – nawet pojedyncze użądlenia pszczół lub ukłucie os bywa problemem.
Latem bywamy też w cieplejszych krajach, gdzie mamy większy zakres
zagrożeń: węże, wije, pająki, parzące meduzy, jadowite ślimaki morskie, ryby
itp. Sporą uciążliwością w czasie lata są różne owady: muchy i meszki, komary
itp. Starajmy się zabezpieczyć przed ukąszeniami, miejmy ze sobą specjalne
środki odstraszające, jak i na ukąszenia, a jest ich teraz wiele.
Komary, muchy, meszki i kleszcze można odstraszyć specjalnymi preparatami, dodatkowo zabezpieczy nas ubiór – długie rękawy i nogawki oraz czapka. Większość z nas zna pospolite zatrucia pokarmowe turystów, kończące się
często wymiotami lub biegunką. Wybierajmy i przewidujmy, raczej nie korzystajmy z ofert ulicznych handlarzy i podejrzanych jadłodajni. Bywa, że nawet lód
w drinkach przygotowany ze zwykłej kranówy może być zdradliwy.
Lepiej pić wodę i napoje chłodzące znanych wytwórni z butelek, które sami
otworzyliśmy. Z doświadczenia wiem, że w tropikach nawet zęby lepiej myć
wodą butelkowaną. Kiedy już mowa o tropikach, pamiętajmy, że wielu chorobom można zapobiec dzięki wcześniejszemu zaszczepieniu się, dotyczy to
zwłaszcza chorób tropikalnych, w tym żółtej febry oraz występujących także
u nas wirusowych zapaleń wątroby typu A i B i wielu innych zalecanych przez
SANEPID – zgłośmy się tam mówiąc, gdzie i na jaki okres się wybieramy,
a otrzymamy konkretną informację. Dodam, że w przypadku niektórych krajów
pewne szczepienia są obowiązkowe.
Żyjemy w zintegrowanej Europie, prosty i łatwy jest obecnie dostęp do wyjazdów w rozmaite zakątki świata, ale musimy bacznie przyglądać się, co, gdzie
się dzieje i jakie ma tendencje. Nie narażajmy się na niebezpieczeństwa wyjeżdżając do rejonów objętych konfliktami, nawet jeśli są one lokalne, a oficjalne
komunikaty uspokajają potencjalnych turystów.
Sprawdzajmy wiarygodność firm przewozowych i biur podróży. Ponadto –
co bardzo ważne – przed wyborem miejsca, do którego się wybieramy, zapoznajmy się z jego historią, kulturą i zwyczajami, ba, geografią i występującymi
zagrożeniami. Przewidujmy i bezpiecznie wypoczywajmy.
O zatruciach i skażeniach często pisałem, bo to ważne i zawsze może się
przydarzyć, zwłaszcza latem. Przypomnijmy sobie zasady pierwszej pomocy,
wiele razy podawałem je w „Jarotach”, a gdyby trzeba było wzywać fachową
pomoc, nie panikujmy, lecz spokojnie telefonujmy pod numer 999 lub 112 i podajmy:
1. Imię i nazwisko, miejsce zdarzenia (ulica i numer domu, instytucji, w której doszło do zdarzenia).
2. Co się stało, liczba poszkodowanych i ich stan (przytomni, oddychają –
udzielana pomoc itd).
Nigdy pierwsi nie odkładajmy słuchawki, możemy uczynić to dopiero wtedy i tylko wtedy, gdy dyspozytor powie: ,,Dziękuję, przyjąłem zgłoszenie”. Jeśli
dyspozytor udzieli nam jakiś wskazówek, dostosujmy się do nich i spokojnie
oczekujmy na pomoc.
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: 17 sierpnia – 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.
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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
6000 egz. listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
skrótów
w publikowanych
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