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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za rok 2014
W zasobach Administracji Osiedla „Jaroty” na dzień 31 grudnia 2014 roku w obsłudze znajdowało się 229 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie mieszkań 5.944 i powierzchni użytkowej 321.226,17 m2, 188 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej
19.306,31 m2 oraz 165 garaży o powierzchni 2.739,00 m2. Zadaniem administracji jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi – bieżąca konserwacja, remonty i usuwanie awarii. Na mocy zawartej przez Spółdzielnię umowy Administracja Osiedla
„Jaroty” zarządza Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kanta 40D. W 2014 roku zadania realizowane były przez 11 pracowników administracji, 11 konserwatorów, 2 gospodarzy oraz magazyniera.
Prace ogólnoadministracyjne

1. W 2014 r. zarejestrowano 2.389 spraw (wychodzącej i przychodzącej
korespondencji), z tego 2.291 pism od członków Spółdzielni oraz pozostałe
z różnych instytucji.
2. Przekazano protokołami zdawczo-odbiorczymi na podstawie umów
najmu 5 lokali użytkowych, w tym 2 na oświadczenie najemców, 3 lokale
zostały przekazane do administracji po rozwiązaniu umowy.
3. Zajmowano stanowisko w sprawach wnioskowanych przez najemców lokali użytkowych – 22 pisma.
4. Sporządzono 12 umów dzierżawy terenu i ścian budynków oraz
7 aneksów – 5 umów zostało rozwiązanych, z czego w dwóch przypadkach
przedmiot dzierżawy pozostał w dyspozycji Spółdzielni, a w trzech przypadkach zostały zawarte umowy z innymi dzierżawcami. Zawarto 2 terminowe
umowy dzierżawy terenu pod letnie ogródki restauracyjno-kawiarniane.
5. Prowadzono korespondencję w sprawach dotyczących dzierżaw terenów oraz ścian budynków pod reklamy – 49.
6. Podejmowano interwencje na zgłoszenia osobiste i telefoniczne
mieszkańców dotyczące porządku w budynkach, pomieszczeniach administracyjnych i ogólnego użytku na terenie osiedla, a także w sprawach konfliktów sąsiedzkich – zarejestrowano 285 zgłoszeń.
7. Załatwiano skargi i wnioski w sprawach sąsiedzkich konfliktów podnoszone w pismach do Spółdzielni – 35 pism, w tym 9 skarg rozpatrzono przy udziale przedstawicieli komisji pojednawczo-porządkowej Rady Osiedla
„Jaroty”.
8. Dokonano eksmisji dłużnika z mieszkania w budynku przy ul. Wiecherta 20.
9. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne na administrowanym terenie w zakresie utrzymania porządku
i czystości, pielęgnacji zieleni na terenach będących w bieżącej eksploatacji, jak również kontrolę zimowego utrzymania uliczek, chodników (także miejskich) oraz wywozu nieczystości, sprzątania klatek schodowych w budynkach, w których obowiązują umowy.
10. Prowadzono bieżącą kontrolę wywozu odpadów wielkogabarytowych z części wspólnych budynków i pomieszczeń ogólnego użytku, przeprowadzania deratyzacji we wszystkich budynkach wiosną i jesienią oraz utrzymania czystości gablot w budynkach.
dokończenie na str. 2–3

Jeśli jeszcze nie wiesz, jak spędzić niedzielne popołudnie 20 września br.
zapraszamy i tych małych, i tych dużych na

VI BIESIADĘ PIECZEWSKĄ
			

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna
organizowaną przez Radę Osiedla „Pieczewo” i ks. prałata Mariana Matuszka

na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Bajkowa 15, w godz. 14.00-18.00

W programie oprócz licznych zabaw i konkursów rekreacyjno-sportowych,
występów i pokazów muzycznych, zjeżdżalni i innych atrakcji odbędzie się
konkurs kulinarny z atrakcyjnymi nagrodami na najpyszniejszą zupę, najsmaczniejsze pierogi lub surówkę!
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11. Prowadzono współpracę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych z firmą „Remondis”.
12. Na wniosek mieszkańców Spółdzielnia przejęła sprzątanie klatek
schodowych i korytarzy piwnicznych w kolejnych nieruchomościach budynkowych przy ul. Burskiego 20, 22, Janowicza 26, Kanta 22C, Kanta 22A
i 22B, Herdera 6 i 8 (od 01.01.2015 r.).
13. Na zgłoszenia mieszkańców wykonano wycinki drzew i krzewów
przy budynkach Herdera 1, 4, 6, 7 – po uzyskaniu pozytywnych decyzji
z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie. Po wykonanych przeglądach istniejącej zieleni na osiedlu przeprowadzono również cięcia korekcyjne i sanitarne drzew oraz krzewów w uzgodnieniu z pracownikiem
do spraw zieleni.
14. Wykonano nasadzenie zastępcze za wycinki drzew na podstawie
wydanych decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie.
15. Na bieżąco współpracowano oraz prowadzono korespondencję
z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, ZDZiT w Olsztynie
16. Przyjęto od dłużników do dyspozycji Spółdzielni 2 mieszkania.
17. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 28 postępowań roszczeniowych w sprawach należnych odszkodowań dla użytkowników lokali i Spółdzielni z tytułu zalań, pożarów
i innych zdarzeń losowych, 5 postępowań w sprawie wypłaty dla Spółdzielni odszkodowań z tytułu zbitych szyb w drzwiach wejściowych do budynku,
kradzieży klamek od drzwi w 6 budynkach. Prowadzono korespondencję
w 68 sprawach udzielania informacji o przyczynach szkód w lokalach
mieszkalnych. Ogółem prowadzono 175 postępowań dotyczących likwidacji szkód zalaniowych, powstałych w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
18. W 2014 roku załatwiono 666 wniosków użytkowników lokali w budynkach Spółdzielni w zakresie zmian opłat czynszowych związanych
z liczbą zamieszkałych osób.
19. Dokonywano zmian na podstawie aktów notarialnych lub umów
w księgach ewidencji mieszkańców w związku z kupnem, darowizną, zamianą, spadkiem lub przepisaniem lokali mieszkalnych na inne osoby.
W zasobach osiedla 5.933 mieszkania wyposażone są w 20.910 szt.
wodomierzy c.w. i z.w. W 2014 roku przeprowadzono kontrolę sprawności
wodomierzy w 5.036 mieszkaniach. Sporządzono 169 notatek z powodu
niesprawnych wodomierzy oraz nieprawidłowości w przekazywaniu stanów
wody. Oplombowano 340 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu
uszkodzeń oraz sporządzono 248 protokołów.
W 95 mieszkaniach dokonano rozliczeń zużycia wody i odprowadzania ścieków z powodu zmiany najemców oraz 248 korekt z tytułu nieprzekazanych stanów wodomierzy w wyznaczonym terminie.
Wysłano 224 pisma przypominające o przekazywaniu stanów wodomierzy zgodnie z obowiązującym regulaminem.
W 146 lokalach użytkowych oraz w 24 pomieszczeniach firm sprzątających klatki schodowe i korytarze piwniczne wyposażonych w wodomierze
dokonywane były kwartalnie odczyty zużycia wody i rozliczenia oraz fakturowania zużycia wody zimnej i ciepłej.
W 2014 roku wystawiono 761 faktur VAT oraz 21 not dla lokali użytkowych za energię cieplną, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
Comiesięcznie pracownicy administracji wraz z przedstawicielami
PWiK dokonują odczytu wodomierzy głównych w 137 budynkach mieszkalnych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach, a także prowadzą kontrole prawidłowości odczytów i rachunków dostarczanych przez PWiK
za zużycie wody i odprowadzanie ścieków. W sezonie grzewczym wraz
z przedstawicielami MPEC dokonywane były comiesięczne odczyty c.o.
w 136 budynkach mieszkalnych. Poza sezonem grzewczym dokonywane
są comiesięczne odczyty w węzłach kompaktowych w 28 budynkach. Prowadzona jest comiesięczna kontrola prawidłowości odczytów i obciążeń
rachunków za energię cieplną i energię elektryczną oraz zużycie gazu wystawianych przez MPEC, Zakład Energetyczny i Zakład Gazowniczy.
Roboty ogólnobudowlane
(malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne)

Ogółem w 2014 r. przyjęto 8.675 zgłoszeń usług i napraw, w tym:
– 2.475 zgłoszeń lokatorskich różnego rodzaju,
– 1.260 ogólnobudowlanych, administracyjnych oraz ślusarskich,
– 1.176 stolarskich,
– 2.081 hydraulicznych,
– 1.683 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:

– wymieniono 58 szt. zaworów STAD 15 i 20 wraz z materiałami towarzyszącymi w budynkach: Wiecherta 19, 23, 17, 31, Leyka 4, 6, 8, 9,
10, 11, 14, 16, 30, 32, Herdera 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, Kanta 3, 5, 7, 42, 44,

48, 52, 54, 56, Hanowskiego 2, 4, Jaroszyka 1, Pieczewska 4, 6, Boenigka
16, 13, 22, 24B, Malewskiego 2, 4, 5, 6, 7; Burskiego 10, Mroza 16, 22, 28,
Janowicza 19, 22;
– wymieniono 30 szt. zaworów podpionowych termostatycznych
OVENTROP w budynkach: Burskiego 2, 16, 20, 32, Boenigka 13, 18, 32,
Malewskiego 4, Leyka 2, 4, Kanta 12, 26, Wiecherta 16, 35, Janowicza 19;
– wymieniono oprawy oświetleniowe typu Rossa, Malaga, Philips
w 32 słupach betonowych (oprawy, ramy, wkłady) oraz uzupełniono 109
szt. żarówek typu WLS 70W, LRF 125W, LRF 250W w lampach parkowych
i betonowych słupach oświetleniowych przy ul.: Burskiego 14, 20, Boenigka
16, 40, 24B, 34B, 54, Pieczewska 4, Leyka 2, 3, 15, 28, 30, Jaroszyka 10,
Herdera 4, 7, 8, Wiecherta 18, Kanta 36, 40, Janowicza 4, Mroza 29, Wilczyńskiego 6D;
– wymieniono 4.079 szt. żarówek 230 i 110 „W” na klatkach schodowych i przed klatkami oraz w korytarzach piwnicznych i suszarniach;
– wymieniono obrzeża schodów terenowych przy ul. Boenigka 14;
– wykonano remonty sprzętu i urządzeń - wymieniono odeskowanie
piaskownic na następujących placach zabaw: Jaroszyka 18, Herdera 4, 14,
16, 22-24, 7, Boenigka 6, 12, 22, 44, Burskiego 20, Hanowskiego 1, Pieczewska 4, Malewskiego 7, Wiecherta 19, 25, 35, Mroza 22, 27, 32, Kanta
5, 7, 22A, 34, Wilczyńskiego 17, 17A, 6F, Janowicza 5, 10 22, 24, 34 oraz
wymieniono częściowo siatkę w ogrodzeniu placu zabaw przy ul. Flisa 1–3;
– na placach zabaw wraz z bieżącą naprawą sprzętu wykonano jego
malowanie;
– wykonano malowanie oraz bramy zamykające osłony śmietnikowe
przy ul. Janowicza 4, 22, Boenigka 7, Kanta 12;
– wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 7 budynkach
na klatkach schodowych w następujących budynkach: Herdera 17, Janowicza 19 i 21, Kanta 3, 9, 54, Mroza 31;
– wykonano remonty i bieżącą naprawę wraz z malowaniem starych
ławek na placach zabaw;
– wykonano 16 szt. nowych ławek montując je w miejscach wskazanych przez lokatorów przed klatkami i na placach zabaw;
– zdemontowano w 14 budynkach skrzynki AZART, tj. Boenigka 52,
Herdera 1, 8, 11, 17, 20, 26, Kanta 3, 9, 42, Mroza 27, 31, Wiecherta 3, 12;
– wymieniono 41 szt. samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych
i wewnętrznych budynków mieszkalnych;
– namalowano i odświeżono 4 koperty miejsc dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Boenigka 24A, Boenigka 36, 38;
– wymieniono 9 szt. pakietów z szybą bezpieczną w drzwiach domofonowych oraz wewnętrznych przy ul. Boenigka 4, Janowicza 2, 10, Kanta
11, 42, Mroza 14, Wiecherta 20;
– wykonano i zamontowano 21 szt. krat nastudziennych w budynkach przy ul. Jaroszyka 8, Janowicza 5, Mroza 8, Herdera 26;
– wykonano i zamontowano nowe wyłazy dachowe w budynkach Boenigka 34A i 34B, Boenigka 15, Leyka 22;
– wykonano docieplenie stropów 2 garaży w budynku Kanta 40;
– wykonano remont zadaszenia wiatrołapu przy ul. Janowicza 34
I kl., Kanta 3 I kl. Janowicza 32;
– wykonano pokrycie dachu śmietnika przy ul. Kanta 12;
– wykonano docieplenie narożnika i płyty balkonowej w budynku Janowicza 10;
– wykonano remont czapy kominowej w budynku przy ul. Leyka 18;
– dokonano częściowej naprawy poszycia dachowego w budynku
Wiecherta 31;
– wykonano remonty loggii Kanta 12, Malewskiego 2, Wilczyńskiego 6F, Boenigka 32, Janowicza 4;
– wykonano naprawę murków, opaski i częściowo podbitki w budynku Wilczyńskiego 6A;
– wykonano zamknięcie dylatacji w budynku Janowicza 3;
– wykonano malowanie wiatrołapów w budynkach Janowicza 32 i 34;
– przerobiono instalację oświetleniową na czujki ruchu w garażu przy
ul. Mroza 14 i 8;
– wymieniono grzejniki na 3 klatkach schodowych w budynku Herdera 8;
– wykonano i zamontowano drzwi w korytarzu piwnicznym w budynku Kanta 48;
– dokonano wydzielenia wózkowni w II klatce w budynku Boenigka 13;
– wymieniono trójnik pionu kanalizacyjnego w mieszkaniach przy
ul. Herdera 8, Mroza 31, Wiecherta 31;
– wykonano naprawę pionu i poziomu kanalizacyjnego przy ul. Piotrowskiego 15;
– dokonano wymiany pionu kanalizacyjnego w budynku Burskiego 2;
– wykonano wymianę odcinka pionu burzowego w budynku Leyka 3
i Malewskiego 9;
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– wymieniono odcinki pionów c.o. w budynkach ul. Hanowskiego 4,
Jaroszyka 4, Kanta 9, Boenigka 12 – suszarnia;
– zamontowano zawory ABQM na pionach świecowych: Herdera 11,
Kanta 5, 26;
– dokonano wymiany odcinka pionu kanalizacyjnego w wózkowni budynku Hanowskiego 6;
– wymieniono 3 odcinki pionów kanalizacyjnych w budynku Herdera 1;
– wykonano docieplenie trzonów wentylacyjnych w budynku Boenigka 44 oraz Herdera 8;
– dokonano naprawy posadzek na podestach i schodach wejściowych przed klatkami budynków przy ul. Herdera 26 kl. I, Jaroszyka 4, 10,
12, Leyka 3 i 6, Wiecherta 27;
– na bieżąco dokonywano sprzątania zadaszeń wiatrołapów przy budynkach;
– na bieżąco zamalowywano różnego rodzaju graffiti na ścianach budynków oraz klatek schodowych i śmietników;
– wydano 115 pisemnych decyzji dotyczących warunków wymiany
grzejników w mieszkaniach;
– na bieżąco i według kolejności realizowano zgłoszenia gospodarzy
osiedla;
– wystawiono 640 faktur za usługi wykonane przez zespół konserwatorów na rzecz członków Spółdzielni;
– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy
,,WIT-CZAR”.
W 2014 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów
na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów.
W pierwszym kwartale 2014 roku kontynuowane były roboty budowlane
związane z ułożeniem terakoty w korytarzach piwniczych i wymianie drzwi
do korytarzy piwnicznych w budynkach przy ul. Boenigka 30, 34A, 34B, 36,
38, 40, 42, 44 na podstawie umów zawartych w 2013 roku.
Inspektorzy nadzorowali:

– wykonanie ogrodzeń 6 placów zabaw w rejonie budynków przy
ul. Boenigka 2–4, 32; Malewskiego 1–3, Wiecherta 3–7, Kanta 9, Herdera
15–17 – wykonywała jedna firma;
– uzupełnienie i wymianę urządzeń zabawowych na 9 placach zabaw
przy ul. Boenigka 2–4, Malewskiego 2–4, Leyka 9–15, Wiecherta 3–7, Kanta 3–5, 9, 26–36, 42;
– malowanie 53 szt. klatek schodowych wraz z wymianą stolarki
okiennej na klatkach – wykonywało 8 firm w budynkach przy ul. Boenigka
52, Leyka 14, 24, Herdera 1, 8, 11, 17, 18, 20, 26, Wiecherta 3, 13, 12, Kanta
3, 9, 34, 42, 54, Janowicza 19, 21, Mroza 27, 31;

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 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.
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.
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.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe własnościowe
mieszkanie o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe, ul. Jaroszyka. Tel. 607
755 033.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², 2 pokoje, I piętro, środkowe,
spółdzielcze własnościowe, ulica Boenigka. Możliwa zamiana na mieszkanie o pow. ok. 60 m² (3 pokoje) z dużym balkonem, na osiedlu Jaroty,
Generałów, Pieczewo. Tel. 692 518 231. Sprzedaż lub zamiana bez pośredników.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m², z dużym balkonem (5 m²), trzy
pokoje – III piętro, bardzo ciepłe, widok na jezioro-park, osiedle Jaroty.
Tel. 600 357 556.
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

3

NR 8/2015

– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w 49
klatkach w budynkach przy ul. Boenigka 10, 54, Burskiego 14, 16, 10, 20,
Malewskiego 5, 7, Leyka 3, 11, 13, 10, 26, 30, Jaroszyka 6, 12, Hanowskiego
1, 7, Pieczewska 8, Wiecherta 19, 27, 29, Kanta 26 – wykonywały trzy firmy;
– wykonanie remontu posadzek korytarzy piwnicznych na powierzchni 1442 m2 – ułożenie terakoty wraz z wymianą 163 szt. drzwi głównych
prowadzących z klatek do piwnic w budynkach przy ul. Boenigka 2, 4, 22,
26, 24B, 32, 40, Malewskiego 2, 4, 6, Jaroszyka 22, Leyka 19, Herdera
2, 4 oraz kontynuacja z roku 2013 w budynkach przy ul. Boenigka 30, 34A,
34B, 36, 38, 42, 44;
– wykonanie remontu 34 balkonów i loggii – wykonywały trzy firmy;
– przełożenie istniejących chodników oraz ułożenie nowych chodników na kostkę polbruk w rejonie budynków przy ul. Boenigka 2, 4, 6, 12, 14,
13, Wiecherta 8, 3, 7, Wilczyńskiego 6F, wykonanie miejsc parkingowych
przy ul. Boenigka 40 i Janowicza 4 – wykonywały dwie firmy;
– wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Herdera 24 – wykonywała
jedna firma;
– remont tarasów i schodów zewnętrznych przedszkola przy ul. Boenigka 24C – wykonywała jedna firma;
– wymianę zaworów podpionowych instalacji ciepłej wody w budynkach przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, 2, 4, 8, 10, 11, 19, 13, 15, 17, 20, 22, 24A,
24B, 26, 28, 30, 32, 34A, 34B, Burskiego 2, 4, 6, 14, 16, 18, 8, 10, 12, Jaroszyka 1, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 22, Malewskiego 7, 9, Leyka 1, 3, 19, 8,
10, 12, Hanowskiego 7, 12, 14, Wiecherta 8, 17, 19, 25, 27, 35, Pieczewska
4, 6, 8, Herdera 2, 4, 6, 8, 16, 18, 26, Kanta 26, 32, 34, 36, 38, Mroza 10,
12, 27, 33, 35, 37;
– wykonanie wymiany armatury sterującej węzłami cieplnymi w budynkach przy ul. Janowicza 2, 3, 4, 10, 26, Mroza 8, 14, Wilczyńskiego 6B,
6E, 6F oraz wykonanie zmiany systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę
w budynku przy ul. Wilczyńskiego 6C;
– wykonanie nasadzeń w rejonach budynków przy ul. Boenigka 2, 4,
11, 54. Burskiego 10, 12, Leyka 11, 13, 15, Hanowskiego 2, 4, Kanta 42, 44,
Janowicza 2, 4 – wykonywały dwie firmy;
– wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacji rocznych
i pięcioletnich, w tym instalacji gazowej, wentylacji oraz elektrycznych
w obiektach należących do Spółdzielni, jak i będących w zarządzaniu.
Prowadzono również nadzór
nad robotami w systemie zleconym:

– naprawa zerwanych opierzeń blacharskich na budynku przy ul. Piotrowskiego 11;
– wymiana drzwi zewnętrznych oraz montaż witryny okiennej w pawilonie usługowym przy ul. Boenigka 40A;
– wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do projektowania zatok przy ul. Janowicza 4;
– wykonanie projektu budowlanego na wykonanie 2 zatok parkingowych przy ul. Janowicza 4;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej wraz
z drenażem opaskowym w budynku przy ul. Boenigka 24C;
– wykonanie pomiarów nachylenia skarpy w obrębie budynku Boenigka 11 oraz dokumentacji projektowej schodów terenowych na podstawie
której został wykonany nowy chodnik wraz ze schodami terenowymi;
– naprawa elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Herdera 14 po
pożarze;
– montaż stołu do ping-ponga na placu zabaw przy ul. Boenigka 12,
14, 16, 18;
– malowanie klatki schodowej po pożarze w budynku przy ul. Herdera 14;
– wykonanie miejsc utwardzonych poprzez ułożenie kostki polbrukowej pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów;
– wykonanie prac związanych z zamknięciem dylatacji w budynkach
przy ul. Janowicza 2, 4;
– wykonanie naprawy uszkodzonej osłony śmietnikowej przy ul. Boenigka 10;
– remont osłony śmietnikowej przy ul. Malewskiego 4;
– wymiana drzwi zewnętrznych od zaplecza magazynowego w lokalu
użytkowym przy ul. Herdera 26;
– wymiana stolarski okiennej na klatkach schodowych w budynkach
przy ul. Mroza 8 i Piotrowskiego 11;
– likwidacja porostów, mchów i glonów w obrębie wiatrołapów budynków Boenigka 46, 48, 50;
– remont śmietników po pożarach przy ul. Jaroszyka 1 i Burskiego 30A.
Kierownik Administracji Osiedla „Jaroty”
Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko
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Wolontariat miejski w Olsztynie
W związku z odbywającymi się w Olsztynie dużymi nowymi imprezami, takimi jak Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej
Grand Slam czy Olsztyn Green Festival pojawiła się w naszym mieście szansa na rozwój profesjonalnego wolontariatu miejskiego.
Idea wolontariatu miejskiego upowszechnia się w Polsce coraz bardziej. Punktem zwrotnym było niewątpliwie EURO 2012, gdy
oprócz wolontariatu UEFA, związanego bezpośrednio z imprezą sportową, na ulice miast gospodarzy wyszły rzesze wolontariuszy
miejskich.
Tak było na przykład w Gdańsku, gdzie przeprowadzono rekrutację i przeszkolono około 560 wolontariuszy miejskich. Zostali oni wyposażeni w wiedzę
między innymi na temat komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej, pierwszej pomocy oraz topografii miasta. Udział w imprezie takiej jak EURO 2012,
o niespotykanej dotąd w Polsce skali, mógł być dla wielu kandydatów na wolontariuszy ważnym wabikiem. Niemniej był też okazją do zapoznania się z ideą
wolontariatu miejskiego, który nie polega tylko na dawaniu (pracy za darmo), ale
również na braniu – wiedzy ze szkoleń, a później doświadczenia i referencji, które
uatrakcyjniają CV. Dodatkowo wolontariusze mogą doświadczyć poczucia wspólnoty, uczestnictwa i spełnienia poprzez działanie na rzecz lokalnej społeczności.
Wolontariusze miejscy są potrzebni w wielu obszarach działań: przy obsłudze dużych imprez sportowych bądź muzycznych zajmują się kierowaniem
przyjezdnych na miejsce imprezy – na przykład na dworcach lub w centrum
miasta – udzielają informacji zarówno o samej imprezie, jak i o mieście, jego
atrakcjach i walorach, a także na miejscu danego wydarzenia. Podczas imprez
międzynarodowych niezbędni są wolontariusze ze znajomością języka obcego,
którzy mogą udzielić wszelkich informacji cudzoziemcom. Zatem wolontariusze
nie tylko ułatwiają turystom poruszanie się po mieście, ale są przedstawicielami
miasta, mają wpływ na pierwsze wrażenie, jakie miasto robi na gościach. Wolontariusze oczywiście nie zastępują służb zabezpieczających imprezy masowe,
ale odpowiednio przeszkoleni mogą szybko powiadomić te służby o wszelkich
niepokojących sytuacjach lub pomóc mieszkańcom i turystom do nich dotrzeć.
W Olsztynie wolontariusze miejscy już czynnie wspierają tak ważną dla
lokalnej społeczności inicjatywę, jaką jest Budżet Obywatelski. Ich udział ułatwia
mieszkańcom dostęp do informacji na temat OBO, a następnie składanie wniosków. W wolontariat miejski wpisują się też wszelkiego rodzaju działania tradycyjnie kojarzone z tego typu działalnością, czyli opieka nad osobami niesamodzielnymi, pomoc osobom niepełnosprawnym, podczas różnorodnych akcji edukacyjnych
lub rekreacyjnych dla dzieci bądź seniorów oraz wiele innych form działalności.
Cechą wspólną wszystkich form wolontariatu miejskiego jest poczucie
silnego związku z lokalną społecznością i dumy z pracy na rzecz własnego
miasta. Wolontariusze miejscy są odpowiednio szkoleni – między innymi z wiedzy o mieście – oraz powinni być widoczni i rozpoznawalni na ulicach miasta
dzięki jednolitej identyfikacji wizualnej. W ten sposób mogą się stać prawdziwymi ambasadorami swojego miasta – ambasadorami Olsztyna.
Wolontariat miejski w Olsztynie to szansa dla ludzi w różnym wieku, którzy zechcą wykorzystać swój wolny czas, uczestnicząc w ciekawych przedsięwzięciach i imprezach miejskich. Wspieranie Grand Slamu, Green Festiwalu,
OBO oraz wielu innych akcji i wydarzeń z pewnością zostanie w ich pamięci
i dostarczy cennych doświadczeń. W ten sposób zbudujemy nową jakość, czyli
grupę miejskich wolontariuszy – ambasadorów Olsztyna.
Doświadczenie wolontariatu miejskiego podczas EURO 2012 było dla
mnie jednym z ciekawszych i bardziej inspirujących przeżyć w życiu. Przeszłam

proces rekrutacji oraz cały cykl szkoleń, z których uzyskałam cenną wiedzę
i odpowiednie certyfikaty. Szkolenia były uzupełnione warsztatami i symulacjami różnych możliwych sytuacji, które mogą się przydarzyć w pracy wolontariusza. W trakcie mistrzostw służyłam wsparciem językowym funkcjonariuszom
Komendy Miejskiej w Gdańsku, gdzie mieścił się gdański Sztab EURO 2012
– po pracy otrzymałam referencje. Każdy wolontariusz dostał jako pamiątkę
przedmioty związane z mistrzostwami, na przykład banery uliczne, które do
niczego innego już by się nie przydały, a wolontariuszom sprawiły dużą radość.
Możemy korzystać z tych sprawdzonych wzorców w naszym mieście.
W Olsztynie trzeba oczywiście zachować odpowiednie proporcje. Niemniej uważam, że idea takiego wolontariatu jest bardzo nośna i daje ludziom
szansę na lepsze poznanie własnego miasta, na wykorzystanie i wzbogacenie swojego doświadczenia i związanie emocjonalne z Olsztynem, który jako
miasto ma wielki potencjał, który powinniśmy w pełni wykorzystywać! Olsztyn
rozwija się szybko, przybywa nie tylko inwestycji, ale także imprez wszelkiego
rodzaju oraz inicjatyw społecznych. Warto czynnie włączyć się w rozwój naszego miasta i zostać wolontariuszem Olsztyna!
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna

Głosuj na Park Zdrowia
W trakcie dwóch ostatnich lat na osiedlu Pieczewo za budynkami przy ul. Gębika 16 i 18, a przed budynkiem przy ul. Sikiryckiego 12
powstał Park Zdrowia, który stanowią urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Inwestycja powstała jako projekt Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego z inicjatywy samorządowej Rady Osiedla „Pieczewo”. Podstawowym wyznacznikiem do składanego projektu było
stworzenie zaplecza rekreacyjnego, z którego mogliby korzystać mieszkańcy tej części Olsztyna.
Ograniczone środki finansowe Budżetu Obywatelskiego w latach 2013
i 2014 nie pozwoliły złożyć projektu obejmującego kompleksową realizację
całości zamierzenia, stąd konieczność podziału realizacji inwestycji. W po-

przednich latach na osiedle przypadało 50.000,00 zł, natomiast w tym roku
kwota została zwiększona do 110.000,00 zł. Pierwsze dwa etapy projektu,
tj. ustawienie urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia, zostały już
zrealizowane.
Park Zdrowia cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i znajduje spore grono osób, które chętnie korzysta z możliwości czynnego spędzenia wolnego czasu. Mając na względzie bezpieczeństwo oraz możliwość całorocznego korzystania z siłowni zewnętrznej, w bieżącym roku samorządowa
Rada Osiedla „Pieczewo”, jako kolejny etap i dopełnienie podjętej inwestycji,
złożyła projekt obejmujący doświetlenie parku, jego doposażenie (w stół do
ping-ponga oraz stół do gry w szachy), a także wykonanie 24 miejsc parkingowych przed budynkiem Sikiryckiego 12. Wykonanie oświetlenia wpłynęłoby na
możliwość korzystania ze sprzętu do ćwiczeń w okresie wiosenno-jesiennym
oraz poprawę bezpieczeństwa, natomiast miejsca parkingowe umożliwią dojazd samochodem z innych części osiedla i miasta.
Zważywszy, że inicjatywa powstania parku w poprzednich latach licznie została poparta przez mieszkańców osiedla Pieczewo, również w bieżącym roku prosimy o oddanie głosu na naszą lokalną inwestycję. To Twój
głos może wpłynąć na rozstrzygnięcie tegorocznej edycji. Głosowanie już we
wrześniu. Więcej informacji na temat zasad głosowania oraz jego przebiegu
na stronie Urzędu Miasta: www.obo.olsztyn.eu.
Tomasz Swędrowski
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Półkolonie w Osiedlowym Domu Kulutry SM „Jaroty”

„Niech żyją wakacje”
Piękna pogoda sprzyjała półkolonistom, którzy przebywali na 2-tygodniowych turnusach w Klubach Kultury „Na Górce” i „Akant”. Dbając o bezpieczeństwo dzieci zorganizowaliśmy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu fantoma pod kierunkiem
ratownika medycznego Jakuba Kordali. Atrakcji półkolonii było wiele, m.in.: zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego Janusza Kojrysa,
obejrzenie programu artystycznego, nauka warmińskich tańców ludowych, udział w rajdzie pn. „Pogoń za Kopernikiem” – zorganizowanego
przez Informację Turystyczną Olsztyna, uczestnictwo w „Czwartkach Zamkowych z Mikołajem Kopernikiem”, zwiedzanie obiektów sportowych i spacer na Plaży Miejskiej, nauka tańców nowoczesnych i wiele, wiele innych. Byliśmy również w Miejskiej Straży Pożarnej, kręgielni,
kinie, Warmiolandii i Figlolandii, na spektaklu teatralnym pt. „W świecie lalek”. Wiele się działo, dla naszych podopiecznych był to szczęśliwy
czas radości i wypoczynku, a dzieci, jak zapewniały, nie mogą doczekać się już znowu wakacji.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Nowe zatoki parkingowe przy ul. Boenigka
W bieżącym roku w ramach zaplanowanych remontów na nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni na osiedlu Jaroty wykonano zatokę parkingową przy budynku wymiennikowni ul. Boenigka 54A. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonano 13 miejsc parkingowych oraz miejsca
pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, które do tej pory stały w pasie
uliczki dojazdowej.
Wykonanie nowych miejsc parkingowych poprawiło warunki komunikacyjne, zapewniło większy komfort wszystkim uczestnikom ruchu na osiedlu, jak
również podniosło jego walory użytkowe oraz estetyczne.

Seniorzy nie siedzą w domu. Z sąsiadką na zajęcia, czyli

FLORYSTYKA DLA KAŻDEGO!
Wiele mówi się o wykluczeniu osób starszych. Dzieci często wyjeżdżają za pracą, a ich rodzice siedzą sami w domu. Jednak seniorzy mają alternatywę dla pustego mieszkania – rozwój osobisty. W stolicy Warmii i Mazur można znaleźć wiele ciekawych, darmowych zajęć dla osób w wieku 50–70 lat. Od połowy września 2015 r. rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnych
zajęć florystycznych w Centrum Nauki i Biznesu Żak w Olsztynie.
Seniorzy coraz chętniej biorą udział we wszelakich kursach i zajęciach. Jak wynika z danych placówki oświatowej „Żak”, w przeciągu ostatniego roku liczba osób w wieku 50–70 lat zainteresowanych tego typu kursami wzrosła o około 70%. Najnowszym hitem wśród
takich zajęć jest florystyka. Co roku w naszej placówce jesteśmy świadkami dużego zainteresowania bezpłatnymi zajęciami florystycznymi wśród osób w wieku 50–70 lat – mówi Agnieszka Wasilewska, dyrektor
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Olsztynie.
Zajęcia to mieszanka teorii oraz wielu godzin zajęć praktycznych
z tworzenia kompozycji florystycznych. Tego typu spotkania umożliwią nabycie zupełnie nowych umiejętności, ale także stanowią doskonałą okazję
do wyrwania się z codziennej rutyny i poznania nowych ludzi. – Często
widujemy pary przyjaciółek, siostry czy nawet małżeństwa, których łączy
wspólna pasja – podkreśla Wasilewska.
W związku z dużym zainteresowaniem w obecnej rekrutacji, placówka
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Olsztynie otworzy kolejny raz, na życzenie
uczestników, specjalne grupy w wieku 50–70 lat. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Aby zapisać się na zajęcia, wystarczy przyjść do sekretariatu szkoły w Olsztynie, na pl. Targ Rybny 15, lok. 508
(3 piętro) i mieć przy sobie świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź
technikum i dowód osobisty. W związku z dużym zainteresowaniem liczba
miejsc jest ograniczona, a uczestnicy nie płacą za zajęcia oraz niezbędne
materiały florystyczne.
Dla osób starszych najważniejszy jest jednak spędzony aktywnie
czas i ludzie poznani podczas realizowania swojej pasji. Udział w tego typu
warsztatach może mieć również cel terapeutyczny. – Przeżyłam w swoim
życiu kilka tragedii osobistych. Dla mnie zajęcia florystyczne są też formą
terapii. Kiedy jestem w szkole zapominam o wszystkim, co mnie spotkało
i skupiam się wyłącznie na swojej twórczej pracy – mówi Pani Wanda,
jedna z zeszłorocznych uczestniczek.
Więcej informacji pod numerem telefonu sekretariatu 89 535 44 55
oraz na stronie internetowej: www.olsztyn.zak.edu.pl
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ŻEGNAJ LATO, WITAJ SZKOŁO!
Koniec lata i początek jesieni to podobno najpiękniejszy okres roku i wciąż
przed nami jeszcze wypoczynek na łonie natury – raj dla grzybiarzy, wędkarzy i działkowców. Wielokrotnie przypominałem o trujących roślinach, grzybach i owocach, pamiętajmy o tym. Wędkarzom przypominam o zasadach
bezpiecznego zachowania się nad i na wodzie, zwłaszcza kiedy zabieramy
ze sobą na łódkę dzieci. Przebywając nad wodą bądź gdziekolwiek, zawsze
pamiętajmy o bezpieczeństwie, o zagrożeniach ze strony owadów, kleszczy
i żmij, jak i o prozaicznych niebezpieczeństwach związanych z pobytem na
łonie przyrody. Dla działkowców rozpoczął się czas zbierania plonów, ponadto
okres intensywnych prac porządkowych, pamiętajmy jednak, że palenie ognia
na działkach dozwolone jest dopiero od 1 października do 30 kwietnia.
A skoro już o paleniu ognia na działkach mowa, to zgodnie § 136 regulaminu ROD „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”. Praktycznie w Olsztynie nie
wolno palić na działkach ognisk, a tylko jak podano w regulaminie – spalać
porażone chorobowo części roślin. Naruszenie takiego zakazu podlega karze
grzywny. Przystępując więc na działce do spalania czegokolwiek, należy się
upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych, a tym samym nie narażamy się na poważne sankcje finansowe. Szczegółowe przepisy, nakazy i zakazy
powinny być opublikowane na tablicach informacyjnych w ogrodach działkowych. Skoro już o ogniskach mowa, to w ogóle zrobiła się z tego „plątanina przepisów” – trudno doszukać się interpretacji zasad i tak: według Straży
Miejskiej w Olsztynie nie ma zakazu rozpalania ognisk, jeśli ognisko będzie
rozpalone „zgodnie z prawem”, a to zawiera w sobie: Ogrody działkowe –
jw. Lasy Miejskie – w lesie nie wolno! a jeśli, to w wyznaczonych miejscach
i za zgodą właściciela. Lasy Państwowe – uzgodnić miejsce i zgodę z nadleśnictwem, inne miejsca – wymagana zgoda właściciela, ogniska wolno palić za
jego zgodą, oczywiście zgodnie z przepisami:
1. Jeśli to miejsce publiczne, to impreza przy ognisku obowiązkowo bezalkoholowa! (Ustawa o trzeźwości)
2. Dla rozpalenia ognia wymagana jest zgoda właściciela (warto ją mieć
na piśmie), bo bywa, że osoby postronne zgłaszają Policji lub Staży Miejskiej
wniosek o interwencję i bez jej posiadania może to oznaczać koniec ogniska
i grzywnę.
3. Komendy PSP nie są organami wydającymi zezwolenia na palenie ognisk. Całkowitą odpowiedzialność ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik
obiektu lub terenu w trybie i na zasadach określonych w przepisach.
4. W lasach i na terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach oraz wrzosowiskach i w odległości do 100 m od lasów ZABRONIONE JEST rozniecanie
ognia poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela (zarządcę) lasu.
5. Organizacja ognisk niezgodnie z przepisami może skutkować tym, że
Policja, Straż Pożarna lub Miejska nałoży karę aresztu, grzywny lub nagany.
Tyle i aż tyle o ogniskach!
Urlopy i wakacje, rozjazdy i biwakowania na działkach kończą się, mijają
niezapomniane chwile, a przed nami jesień, oby bezpieczna. Czas już i na to,
aby przygotować siebie i dzieci do nowego roku szkolnego i musimy niestety
sami pamiętać o wszystkim, bo jakakolwiek ta szkoła jest, większość zadań już
od wielu lat spadło na nas rodziców i (jak dobrze, gdy są) babcie i dziadków.
Pamiętajmy o przebadaniu dzieci po powrocie z wakacji, bowiem szkolna służba zdrowia już od dawna nie istnieje lub jest jedynie namiastką.

DYŻURY

Nawał pracy i wyzwania absorbujące nas rodziców/opiekunów, niesie ze
sobą zagrożenia: dzieci bywają pozostawiane same sobie, pod presją środowiska, ulicy i wszechobecnej totalnej patologii społecznej! Ledwo kończy się
lato, chciałoby się jeszcze skorzystać z pogody wczesnej jesieni, a tu problemy
szkolne. To oczywiste fakty, że brakuje nam czasu na wszystko, że jesteśmy
zmęczeni, stale zaganiani i marzy nam się chwila spokoju, a dzieciaki najlepiej
niech się same czymś zajmą. I tu uwaga na zagrożenia: komputery, internet
i telewizja – to okna na świat, ale przyglądajmy się, jakie gry, filmy i programy, a nawet bajki oglądają nasze pociechy, często bowiem budzą one agresję
i złe emocje! Interesujmy się, z kim nasze dziecko, wnuk czy podopieczny się
spotyka, z kim przebywa i jak się zachowuje – tyle teraz zagrożeń ze strony
dilerów narkotyków i innych używek, pedofili i zwyczajnych bandziorów wykorzystujących naiwność i zwykłą samotność dziecka pozostawionego poza
kontrolą i nadzorem.
Pamiętajmy o właściwym ubieraniu naszych dzieci do szkoły i po zajęciach. Ważne też, by zapewnić im pełne bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, w szkole i poza nią, w domu i jak to często bywa – „gdzieś na podwórku”!
Obserwujmy i słuchajmy, co mówią nasze dzieci – reagujmy i wymagajmy
reakcji szkoły i nie tylko, często przyjdzie nam reagować za innych i za obojętnych rodziców. Możemy czynić to anonimowo, aby uchronić dziecko przed
represjami w razie przecieków – dlatego proponuję anonimowy telefon zaufania policji: 89 522 33 99.
Patologie i wypaczenia same się nie tworzą i nie występują nagle – powstają wtedy, gdy krok po kroku, dzień po dniu zapominamy, że jesteśmy po to,
aby nasze dzieci kochać, żywić, ale też i wychowywać! Nauka i wszystko z nią
związane, działalność pozaszkolna i czas po lekcjach – to zmartwienie nas
wszystkich: szkoły, organizacji i służb specjalistycznych – ale zawsze NASZE!
Róbmy, co powinniśmy i co możemy, wymuszajmy zaangażowanie się w tę
działalność wszystkich odpowiedzialnych organów i urzędów oraz nie dajmy
się omamić brakiem finansów, bo głównie chodzi tu o chęci i zaangażowanie.
W obecnych trudnych czasach bywają w szkole dzieci głodne, a inne szastają
pieniędzmi, prowokują, sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze
– ktoś ułatwia im do tego dostęp, musimy o tym wiedzieć, a wiedząc reagować. Wszyscy musimy widzieć te problemy i angażować do ich zwalczania
szkolne, rodzicielskie i pozaszkolne organy, instytucje i służby. Musimy być
bardziej skuteczni! Interesujmy się wszystkim, co nasze dzieci robią, czego
się uczą i jak spędzają czas w szkole i po powrocie z niej. Nawet w obecnych
zabieganych czasach można zorganizować opiekę w oparciu o współpracę
rodzicielsko-sąsiedzką, ba teraz nawet w 2–3 klasie dzieci mają już telefony
komórkowe – skoro je dajemy wykorzystujmy je do sprawdzania: gdzie, kiedy
i co robi nasze dziecko – to jest proste i nie wymaga wielkiego wysiłku. Stawiajmy sobie bolesne czasem pytanie: „CO ROBI I GDZIE JEST TERAZ MOJE
DZIECKO?” To nieprawda, że mamy złe dzieci i źle wychowaną młodzież, to
również nieprawda, że nie mamy czasu zająć się nimi, ale prawdą jest to, że
o tym nie myślimy lub często zapominamy!
Życzę jeszcze letniego, a i jesiennego, ale bezpiecznego wypoczynku
bez stresów, w atmosferze pamiętania o dzieciach bądź wnukach, o ich szkole
i o czekającej nas nieuchronnie jesieni, która może być jeszcze piękna, ale
zawsze kończy się słotą i wszelkimi pogodowymi zagrożeniami –- bądźmy na
nie optymistycznie przygotowani. Cdn.
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 21 września 2015 r. – pełni Kazimierz Kowalkowski

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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