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Sprawozdanie
z działalności Administracji Osiedla „Pieczewo” za 2014 r.
Działalnością Administracji Osiedla „Pieczewo” objęte są tereny położone przy ulicach: B. Jeziołowicza, L. Sobocińskiego, St. Żurawskiego, L. Stramkowskiej, I. Krasickiego, H. Panasa, B. Świtycz-Widackiej, Wł. Gębika, I. Sikiryckiego, R. Wachowskiego i L. Turkowskiego.
Tereny należące do SM „Jaroty” leżące na osiedlu Pieczewo obejmują obszar o powierzchni 224.379 m2. W zasobach Administracji Osiedla
„Pieczewo” w 2014 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 2.691 mieszkań oraz 67 lokali użytkowych.
Zadania obejmujące obsługę ok. 6.300 mieszkańców realizowane były przez 7 pracowników administracji, 6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.

Prace administracyjne
Administracja Osiedla „Pieczewo” na bieżąco realizuje zadania związane z konserwacją, naprawami bieżącymi, administrowaniem, nadzorem
oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków mieszkalnych, użytkowych
i technicznych oraz terenów osiedla. Wszystkie uwagi odnotowane są w rejestrach zgłoszeń oraz w notatkach służbowych i załatwiane są w trybie pilnym,
natomiast część z nich za pośrednictwem administracji kierowana jest do
załatwienia zgodnie z kompetencjami do innych organów i instytucji.
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2014 r. wpłynęły 1.263 pisma
i podania od mieszkańców osiedla oraz instytucji zewnętrznych. Wszystkie
sprawy załatwiane były na bieżąco lub kierowane według kompetencji do
różnych instytucji. Na bieżąco realizowane są zadania związane z administrowaniem między innymi:
1. Prowadzenie ewidencji ludności ok. 6.300 osób zameldowanych na osiedlu w zakresie: zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, dokonywania
zmian meldunkowych zgłaszanych przez lokatorów obejmujących urodzenie dziecka, zmiany stanu cywilnego, zgony mieszkańców. W prowadzonej ewidencji mieszkańców odnotowano znaczny spadek liczby osób
zamieszkałych na osiedlu. Dokonano 265 zmian w prowadzonej ewidencji meldunkowej, wskutek czego również naliczenie opłat za mieszkanie
ulegało zmianie.
2. Sporządzanie umów dzierżaw terenu pod pawilony i kioski handlowe,
tablice reklamowe oraz umów o korzystanie z obudów śmietnikowych
i podejmowanie stosownych działań w egzekwowaniu od dzierżawców
terminowych płatności należności czynszowych.

KLUB MALUCHA
„AKANCIK”
Zaprasza dzieci od 1,5 do 3 lat
wraz z rodzicami na zajęcia integracyjno-edukacyjne, podczas
których maluchy odkrywają otaczający ich świat oraz mają możliwość zabawy z rówieśnikami, a na rodziców czekają
pomysły na aktywne i ciekawe spędzanie wolnego czasu z dzieckiem.
Zajęcia trwają 60 minut.
Nabór i informacje:
Klub Kultury „Akant”, tel. 89 541 58 40

3. Przekazywanie (protokołem zdawczo-odbiorczym) osobom fizycznym
i prawnym na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych mieszczących się w pawilonach użytkowych oraz przyjmowanie tych lokali po
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy.
4. Prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi dot. ustalania
odpowiedzialności i wysokości roszczeń o wypłatę odszkodowania przez
firmy ubezpieczeniowe na rzecz Spółdzielni oraz jej członków.
5. Przejęcie przez Spółdzielnię obowiązku sprzątania klatek schodowych
na wnioski mieszkańców osiedla w związku z tym, iż utrzymywanie
czystości i porządku przez nich samych nie sprawdza się. W roku 2014
zostały przyjęte do sprzątania kolejne budynki, tj. Jeziołowicza 20, 22;
Żurawskiego 21, 23; Świtycz-Widackiej 14, 16 i Gębika 14. Spółdzielnia
w drodze wyboru ofert podpisała umowę z firmą zewnętrzną i od dnia
1. 07. 2014 r. w budynkach wykonywane są systematycznie usługi związane ze sprzątaniem w ustalonym harmonogramie.
6. Nadzór nad firmami wykonującymi usługi na rzecz Spółdzielni w zakresie
utrzymania terenów osiedlowych – ich sprzątanie, odśnieżanie, usuwanie
skutków zimy. Po zakończonym okresie zimowym - jak co roku - przystąpiono do sprzątania i oczyszczania osiedla z różnych zanieczyszczeń.
Prace porządkowe wykonywane były w zakresie: oczyszczania chodników i ulic osiedlowych z zaległego piasku po zimie.
7. W ramach bieżącej konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych cyklicznie prowadzono prace w zakresie: gracowania (oczyszczania chodników
z trawy), grabienia opadłych liści, koszenia trawników, przycinania żywopłotów i krzewów ozdobnych oraz cięć pielęgnacyjnych drzew.
dokończenie na str. 2–3

Klub Kultury „Akant”
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40
zaprasza

wszystkich chętnych do udziału w zajęciach:

REKREACJI RUCHOWEJ
Z ELEMENTAMI JOGI I RELAKSU
SPOTKANIA: wtorki i czwartki o godz. 10.00
Ćwiczenia: wzmacniające mięśnie kręgosłupa,
brzucha, rozciągające, relaksacyjne
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8. Za zgodą Wydziału Środowiska UM w Olsztynie z terenu osiedla usunięto: obumarłą brzozę przy pawilonie ul. Żurawskiego 9, świerk posadzony
przez mieszkańców Żurawskiego 12 bezpośrednio przy ścianie budynku,
obumarły klon pospolity przy ul. Gębika 20, wierzbę przy ul. Jeziołowicza
19 (ubytki wewnętrzne na pniu oraz owocniki grzybów). Usunięte drzewa
zostały zastąpione nowymi w miejscach bezkolizyjnych w stosunku do
istniejących obiektów oraz urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego. Realizując zapisy wcześniejszych decyzji Wydziału Środowiska
dokonano nasadzeń zastępczych drzew przy Wachowskiego 6, 12, Turkowskiego 3 oraz Stramkowskiej 3.
9. W ramach planu remontów na 2014 r. dokonano zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych przy budynkach
ul. Świtycz-Widackiej 14, 16, Gębika 14, ul. Krasickiego 11, ul. Sikiryckiego 4 i przy pawilonie usługowym ul. Gębika 1A. Nasadzenia krzewów
ujednoliciły i uatrakcyjniły części wejściowe do budynków.
10. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, w okresie wiosennym i jesiennym przeprowadzono kompleksową deratyzację, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych we wszystkich
budynkach mieszkalnych na osiedlu. Cyklicznie w miarę potrzeb trutki są
uzupełniane.
11. Jak co roku w okresie letnim administracja otrzymywała wiele zgłoszeń
odnośnie usunięcia gniazd szerszeni i os, zlokalizowanych na balkonach,
ścianach budynków i daszkach. Wyspecjalizowany w tym zakresie zakład, w porozumieniu z lokatorami, usuwał niebezpieczne dla osób gniazda szerszeni i os.
12. Dokonano kompleksowego oczyszczania piaskownic ze starego piasku
po okresie zimowym oraz uzupełnienia czystym piaskiem. Na placach
zabaw umieszczono tabliczki z zakazem wprowadzania psów.
13. Przed okresem lęgowym oczyszczono wszystkie budki lęgowe dla sikorek
w celu umożliwienia ptakom założenia nowych gniazd. Sikorki są naturalnym wrogiem szkodników drzew.
14. Współpracowano na bieżąco z firmą REMONDIS Sp. z o.o. świadczącą
usługi na rzecz Gminy Olsztyn w zakresie wywozu odpadów komunalnych
pochodzących z gospodarstw domowych, a także odpadów wielkogabarytowych i Olsztyńskim Zakładem Komunalnym w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów: szkła, papieru, plastiku oraz z Wydziałem Środowiska
Urzędu Miasta w zakresie jakości i częstotliwości wykonywanych prac.
15. Dokonano wymiany i uzupełnień zniszczonych na osiedlu koszy uchylnych na śmieci.
16. Na wniosek mieszkańców Żurawskiego 11, Krasickiego 5, Gębika 24
w zatokach postojowych oznakowano nowe miejsca dla osób niepełnosprawnych.
17. W celu umożliwienia mieszkańcom korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem z pomieszczeń ogólnodostępnych, tj. wózkowni i suszarni, po
wyznaczonym przez administrację terminie firma sprzątająca sukcesywnie według zgłoszeń usuwała z nich stare rzeczy i przedmioty pozostawione przez mieszkańców.
Niestety nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego – uszkodzono szyby w drzwiach zewnętrznych do budynków – oraz kradzieży.
Stwierdzono brak pewnej liczby krzewów ozdobnych posadzonych w ramach
zagospodarowania terenów zielonych przy Świtycz-Widackiej 14 i 16. W celu
odtworzenia wcześniejszego projektu szaty roślinnej brakujące krzewy zostaną uzupełnione w okresie wiosennym.
Administracja na bieżąco współpracuje z Radą Osiedla „Pieczewo”
we wspólnym rozwiązywaniu problemów osiedla, jak również konfliktów sąsiedzkich i udziela niezbędnych informacji mieszkańcom w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego lub pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozliczenie i opomiarowanie budynków
W zasobach osiedla Pieczewo znajduje się 2.691 lokali mieszkalnych,
z czego 2.686 wyposażonych jest w 10.744 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej
wody, które w okresach kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu rozliczenia zużycia wody.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe, w których
dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych wody, energii elektrycznej
oraz centralnego ogrzewania i na ich podstawie dokonuje się rozliczeń i wystawia stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników (wystawiono
531 faktur).
W 39 lokalach dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody z tytułu sprzedaży mieszkań. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień dot.
stanów wodomierzy, sposobu rozliczania wody, a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzano stosowne korekty, natomiast w 94 lokalach mieszkalnych dokonano odbioru technicznego wodomierzy po wymianie. W roku 2014

dokonano kompleksowej kontroli sprawności i stanu wodomierzy w 2.637 lokalach mieszkalnych.
Comiesięcznie w budynkach mieszkalnych, użytkowych, wymiennikowniach i hydroforniach pracownicy administracji wraz z przedstawicielami
służb MPEC i PWiK dokonywali odczytów liczników energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz wody zimnej.
Ponadto prowadzono bieżącą kontrolę nad prawidłową pracą zainstalowanych urządzeń pomiarowych oraz ewidencję z tym związaną.
Administracja comiesięcznie prowadziła sprawy związane ze sprawdzaniem faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
obciążających Spółdzielnię za dostarczenie mediów, tj. energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz wywozu nieczystości stałych.

Roboty ogólnobudowlane – malarskie, dekarskie,
stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne
Zespół konserwatorów Administracji Osiedla „Pieczewo” w roku 2014
liczył siedem osób. Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach: pracownik ogólnobudowlany – 2 osoby, hydraulik – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarz-szklarz i 1 gospodarz osiedla.
Ogółem w 2014 roku zrealizowano 3.112 różnego rodzaju napraw
i usług na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb pogotowia
awaryjnego i pracowników administracji, w tym:
– 528 elektrycznych;
– 357 stolarsko-szklarskich;
– 1.910 hydrauliczno-ślusarskich;
– 317 ogólnobudowlanych.
Prace wykonane przez zespół konserwatorów:
– wykonanie drewnianych pochwytów na balustrady w klatkach schodowych
budynków mieszkalnych,
– naprawa, montaż lub wymiana samozamykaczy do drzwi budynków, odbojników i stopek przytrzymujących drzwi,
– naprawa stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą
zamków i wkładek,
– naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz węzłach c.o.,
– wykonanie listew do ławek oraz wymiana zniszczonych siedzisk,
– konserwacja i naprawa elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych części,
– przeglądy usterek na placach zabaw, przeglądy nieruchomości pod względem regulacji drzwi i samozamykaczy,
– wymiana żarówek, przycisków i wyłączników, opraw oświetleniowych,
w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, numerach policyjnych
budynków mieszkalnych;
– wymiana uszkodzonych opraw lamp parkowych i żarówek,
– przeglądy i konserwacje instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic administracyjnych w budynkach, a także oświetlenia zewnętrznego,
– regulacja zegarów oświetlenia zewnętrznego,
– osiatkowanie kominów przed dostępem ptactwa oraz ich uszczelnianie,
– montaż odstraszaczy ptaków,
– uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych
przed wejściami do budynków,
– montaż koszy na śmieci na terenie osiedla,
– miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników,
– oczyszczanie zadaszeń wiatrołapów wejść do budynków,
– zamalowywanie graffiti i wulgaryzmów na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych,
– remont osłon śmietnikowych – przy ul. Sikiryckiego 2, 6, 9, Gębika 28,
Turkowskiego 6, Jeziołowicza 12, 13 oraz Żurawskiego 4,
– montaż siatki na ogrodzeniu placu zabaw Jeziołowicza 5,
– wymiana zaworów w budynkach mieszkalnych,
– wymiana części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych,
– usuwanie niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody,
– usuwanie nieszczelności na pionach instalacyjnych,
– usuwanie na bieżąco w sezonie grzewczym usterek w funkcjonowaniu
centralnego ogrzewania (dot. odpowietrzania instalacji i grzejników, wymiany odpowietrzników, usuwania niesprawności zaworów grzejnikowych,
czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów),
– prowadzenie kontroli wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
– po zakończeniu każdego kwartału zbiór kartek ze stanami wody z budynków mieszkalnych,
– plombowanie i odbiór wodomierzy mieszkalnych po wymianie,
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– wystawienie 229 faktur użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych za
usługi wykonane przez zespół konserwatorów lub podmiotom zewnętrznym,
– na bieżąco przekazywanie zgłoszeń o awariach domofonów do firmy „WIT-CZAR”.

Nadzór
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów, m.in.:
– Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ul. Turkowskiego 11; Wachowskiego 2, 3, 5 oraz Turkowskiego 7.
– Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych
w budynkach przy ul. Żurawskiego 1, 3, 4, 10, 11, 14; Panasa 4, 8; Świtycz-Widackiej 16; Gębika 1, 3, 7, 16, 20; Stramkowskiej 3, 5; Krasickiego 1;
Sikiryckiego 1, 6, 12.
– Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach) wraz
z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach przy
ul. Panasa 8, 10; Krasickiego 11; Jeziołowicza 10, 12, 19.
– Wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów w budynkach przy
ul. Turkowskiego 19; Gębika 8A; Jeziołowicza 19; Panasa 10.
– Wykonanie drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnicznych fragmentu budynku przy ul. Gębika 28 z przyłączeniem do kanalizacji deszczowej.
– Wykonanie remontu chodników wraz z ich przełożeniem przy ul. Sikiryckiego 1; Sikiryckiego 3 – 5; Sikiryckiego 1 – 3–5 – 9.
– Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej – kontrole roczne w zasobach
osiedla Pieczewo.
– Przebudowa ul. Jeziołowicza wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz budową parkingu (przy Jeziołowicza 14, 16 – 64 szt. miejsc
postojowych) i dojazdu do parkingu – inwestycja współfinansowana przez
Gminę Olsztyn.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia
takimi, jak:
– Wykonanie cyklinowania wraz z lakierowaniem parkietu sali tanecznej na
pierwszym piętrze w Klubie „AKANT” przy ul. Kanta 11.
– Dostarczenie i wymiana zaworów kołnierzowych Ø 100 szt. 3; Ø 80 szt. 1
oraz zaworu kołnierzowego zwrotnego Ø 100 szt. 1 w budynku hydroforni
przy ul. Jeziołowicza 23A;
– Usunięcie awarii zabezpieczeń zasilania elektrycznego hydroforni i wymiennikowni przy ul. Żurawskiego 18 A.
– Wykonanie i montaż drzwi stalowych do budynku handlowego przy ul. Gębika 1 A.
– Wykonanie kompletnych opracowań projektowych w zakresie niezbędnych
branż stanowiących podstawę do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych UM Olsztyna, dotyczących wykonania drenażu odwadniają-
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cego piwniczną ścianę fundamentową podłużną od strony placu zabaw
budynku przy ul. Gębika 28 łącznie z aktualizacją i wykonaniem map
(podkładów geodezyjnych) do celów projektowych.
Montaż siatki na „piłko-chwyt” na placu zabaw przy ul. Jeziołowicza 1, 3, 5.
Montaż 65 szt. lamp oświetleniowych LED z czujnikami ruchu w dziewięciu
klatkach schodowych w budynkach Żurawskiego 2, 4, 12, 14 wraz z montażem 9 szt. zewnętrznych czujników zmierzchowych i podłączeniem ich
do zewnętrznych lamp administracyjnych w ww. budynkach.
Montaż (w wiatrołapach – przedsionkach przy ul. Panasa 2, 4, 6) 8 szt.
lamp oświetleniowych LED z czujnikami ruchu oraz montaż (przed wejściami do budynków Panasa 2, 4, 6) 8 szt. lamp oświetleniowych zewnętrznych z wbudowanymi czujnikami ruchu w ośmiu klatkach schodowych w budynkach Panasa 2, 4, 6.
Wykonanie utwardzenia miejsca pod stanowiska na rowery przy budynku
Gębika 20 klatka I – poprzez ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami
oraz montaż stojaka stalowego na rowery.
Wykonanie utwardzenia miejsc pod kontenery na odpady segregowane
w związku z wymogami UM Olsztyn.
Wykonanie docieplenia całości stropodachu wentylowanego budynku przy
ul. Jeziołowicza 21 (przedszkole niepubliczne „SMERFY”) metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej.
Wykonanie montażu – uzupełnienie 3 szt. urządzeń zabawowych na placu
zabaw przy ul. Jeziołowicza 1, 3, 5.
Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej
hydrant ppoż. wraz z wymianą szafki ppoż. w budynku przedszkola przy
ul. Panasa 12.
Wykonanie utwardzenia miejsca pod stanowiska na rowery przy budynku
Gębika 18 klatka I – poprzez ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami
oraz montaż stojaka stalowego na rowery.
Wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji do budynku Gębika 28 (klatka III–IV)
wraz z wykonaniem przeglądu kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego.

Ponadto:
– Sprawdzano wyceny ofertowe i kosztorysowe robót zleconych.
– Dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami użytkowników lokali.
– Udzielano pisemnych odpowiedzi na pisma właścicieli i użytkowników lokali.
– Przygotowano dane do planu remontów na 2015 r.
– Prowadzono książki obiektów budowlanych.
– Dokonano rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie gólnobudowlanym.
– Uczestniczono w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe.
– Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez zespół konserwatorów.
Robert Zdunek
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

NAGÓRKI
W tym roku osiedle Nagórki stało się „bombowe” – niestety w tym
groźnym tego słowa znaczeniu. W maju zostaliśmy poinformowani przez
pracowników firmy sprzątającej, że w osłonie śmietnika przy ul. Barcza 10
znajduje się pocisk-niewybuch. Potwierdziliśmy to na miejscu, po czym
natychmiast powiadomiliśmy Policję. Przybyły po paru minutach patrol zabezpieczył teren. Po około dwóch godzinach zjawili się saperzy
z patrolu rozminowania. Umieścili pocisk w specjalistycznym pojeździe
i wywieźli celem zdetonowania. Dowódca patrolu stwierdził, że był to
uzbrojony pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej i jego wybuch spowodowałby znaczne zniszczenia. Strach pomyśleć, co by się
stało, gdyby osoba podrzucająca pocisk umieściła go w pojemniku na
śmieci – najprawdopodobniej eksplodowałby on z chwilą opróżniania pojemnika do śmieciarki. Wkrótce po tym zdarzeniu bankomat usytuowany
przed sklepem DUET przy ul. Barcza (na zdjęciu obok) został wysadzony.
Sprawcy tego zdarzenia zostali schwytani przez Policję.
Sezon wakacyjny na osiedlu, być może ze względu na panujące
upały, upłynął w miarę spokojnie. Zauważyliśmy spadek liczby osób
zwracających się do nas w różnych sprawach. Mniej pracy miały również
osoby zatrudnione przy konserwacji zieleni z tego powodu, że nie trzeba
było kosić wyschniętej trawy. Natomiast ostre słońce dało się we znaki
konserwatorom, którzy wykonywali prace związane z konserwacją elementów urządzeń usytuowanych na placach zabaw.
Nieprzerwanie trwały prace budowlane związane z wykonaniem
tegorocznego planu remontów. Obecnie realizowane są remonty klatek
schodowych, budowy zatok postojowych, chodników i wymiana drzwi
wejściowych oraz domofonów.
Piotr Pomorski

JAROTY
Mimo dokuczliwych upałów, jakie panowały w okresie wakacji zaplanowane prace remontowe były kontynuowane. Przyjęty przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni i opublikowany w miesięczniku „Jaroty” plan remontów na rok bieżący obejmował bardzo szeroki zakres różnego rodzaju
robót. Wyłonienie wykonawców odbywało się w drodze przetargów
nieograniczonych ogłaszanych przez Spółdzielnię. Większość robót
jest już daleko zaawansowana lub zakończona. Obecnie trwają
prace związane między innymi z remontami chodników, wymianą ich
nawierzchni na kostkę betonową typu polbruk i układaniem nowych
chodników. Prace te wykonywane będą jeszcze przy ulicach Herdera 4,
dokończenie na str. 6
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Wakacje w bibliotece
I stało się! Nasze radosne, upalne, wymarzone, zaczytane wakacje dobiegły końca… To były dwa, niesamowite miesiące. Do biblioteki zawitali nowi czytelnicy, ale i nie zawiedli również nasi wierni przyjaciele, którzy odwiedzają nas przez cały rok. Nasza radość
i wdzięczność jest ogromna. Dziękujemy, że nie opuściliście ani jednych zajęć. Nie straszne Wam upały, deszcz i chmury… I choć trochę
nam smutno, że lato już się z nami pożegnało, to tli się w nas malutka nadzieja, że jesień też będzie wspaniałą przygodą.
Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Sikiryckiego 9) tradycyjnie, jak co roku, przez dwa miesiące wakacji prowadziła zajęcia dla dzieci. Oferta edukacyjna była tak przygotowana, aby każde
spotkanie było dla najmłodszych odkrywaniem nowych książek, poznawaniem nieznanych dotąd bohaterów literackich, ale także nawiązywaniem nowych przyjaźni. Ponadto dzieci uczyły się różnych
technik plastycznych, wykonując prace nawiązujące tematycznie do
czytanych podczas zajęć książek.
Zajęcia biblioteczne to nie jedyna atrakcja tego lata. Na zakończenie wakacji bibliotekarze MBP przygotowali piknik rodzinny, który
odbył się 28 sierpnia w Ogródku Jordanowskim między Nagórkami a
Jarotami. Było to pożegnanie w iście królewskim stylu – na dzieci czekał Czytuś (maskotka akcji Olsztyn Czyta) w roli króla, zamek i bibliotekarki przebrane za księżniczki, czarownice i wróżki. Podczas zabawy odbył się Wielki Turniej Rycerski, podczas którego dzieci mogły
wykazać się odwagą, różnymi umiejętnościami i wiedzą baśniową.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w wakacyjnych zajęciach bibliotecznych oraz za przybycie na piknik i wspólną zabawę.
Niebawem zaprezentujemy Państwu naszą jesienną ofertę biblio-

teczną, ale już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas
w bibliotece.  Aleksandra Dobies (www.biblioteka13.blogspot.com)

Gorący sierpień

Green Festival i Grand Slam w Olsztynie
W tym roku sierpień był wyjątkowo gorący, zarówno pod względem temperatury, jak i intensywności rozlicznych imprez i atrakcji, które
miały miejsce w Olsztynie. W pełni już oddana do użytku Plaża Miejska
nad jeziorem Ukiel praktycznie każdego dnia tętniła życiem. Podczas
miejskich imprez dopisała pogoda i frekwencja. Najważniejsze i zorganizowane z największym rozmachem były niewątpliwie dwa wydarzenia:
Green Festival oraz elitarny turniej w siatkówce plażowej, czyli Warmia
Mazury Grand Slam Olsztyn 2015.
14 i 15 sierpnia br. miała miejsce druga edycja Green Festivalu.
Podczas tej imprezy, na dwóch scenach umiejscowionych bezpośrednio
nad wodą, zagrało wielu znanych artystów, takich jak: Anita Lipnicka,
Patrycja Markowska, Dawid Podsiadło, Skubas, Maria Peszek, Julia
Marcell oraz Fisz Emade Tworzywo.

Fot. Marcin Kierul

Oprócz koncertów przygotowano wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych ekologią, zdrowym trybem życia
i aktywnością fizyczną. Przez cały czas trwania festiwalu funkcjonował
rodzinny ogród zabaw, strefa aktywnego wypoczynku, a także strefa gastronomiczna.  
Na terenie festiwalu można było wziąć udział w różnego rodzaju
animacjach, grach i warsztatach. Wiele z nich miało za zadanie przybliża-

nie gościom festiwalu podstawowych zasad ekologii, zrównoważonego
rozwoju i recyklingu. Do Plaży Miejskiej można było dojechać autobusami
komunikacji miejskiej – uruchomiono dodatkowe kursy.
Podczas tych dwóch dni panowała prawdziwie piknikowa atmosfera. Oprócz miłośników poszczególnych artystów, którzy licznie gromadzili się pod scenami, wielu olsztynian i przyjezdnych siedziało na porozstawianych leżakach, na kocach czy drewnianych pomostach. Niektórzy
sączyli orzeźwiające piwo lub cydr. Dzieci bawiły się na placu zabaw,
biegały po piasku plaży i boisku do siatkówki plażowej. Z pewnością na
długo zapamiętają barwne festiwalowe przeżycia.
Z kolei od 25 do 30 sierpnia po raz pierwszy zorganizowano w Olsztynie Warmia Mazury Grand Slam. Ten prestiżowy turniej plażowej piłki siatkowej odbywał się dotąd w Starych Jabłonkach. W tym roku kibice
tego widowiskowego sportu licznie przybyli do Olsztyna. Nad jeziorem
Ukiel powstały dwa specjalne stadiony – jeden na prawie tysiąc widzów,
a drugi na cztery tysiące. Na każdy mecz można było wejść za darmo,
ponieważ oprócz płatnych sektorów przewidziano również i te darmowe.
Meczom towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcje, takie jak strefa
kibica, strefa wellness, strefa aktywności fizycznej, jak na przykład warsztaty zumby i oczywiście strefa atrakcji dla dzieci. Niemniej najważniejsze były zmagania i emocje sportowe. Liczni kibice gorąco dopingowali
męskie i kobiece drużyny plażowej piłki siatkowej. W rywalizacji zarówno
mężczyzn, jak i kobiet zwyciężyły drużyny z Brazylii. Kobieca drużyna
z Polski zdobyła brązowy medal.
Obie imprezy licznie wspierali Wolontariusze Miasta Olsztyna.
Przy Green Festivalu pracowało siedemnaście osób, które pomagały
zamieniać bilety wejścia na specjalne opaski oraz obsługiwały artystów
w garderobach. Przy Grand Slam pracowało dwadzieścia kilka osób,
które uzupełniały działanie wolontariuszy sportowych. Wolontariusze
miejscy dyżurowali i udzielali informacji na obu dworcach kolejowych, na
przystankach autobusowych oraz przy parkingach. Sporą grupę z nich
stanowiły osoby starsze, które mówiły, że ta praca dała im dużą satysfakcję i poczucie sensu. Przekazywali też opinie przyjezdnych gości, np.
z Kielc, że wolontariat miejski to pożyteczna inicjatywa, która pokazuje,
że miasto w szczególny sposób dba o gości odwiedzających Olsztyn.
Miejmy nadzieję, że obie imprezy na stałe wpiszą się w kalendarz
olsztyńskich atrakcji. Plaża Miejska świetnie nadaje się do tego typu imprez, a także do organizacji wielu innych wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, które również miały miejsce tego lata. Olsztynianie i przyjezdni z pewnością nie nudzili się i nudzić nie będą!
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna
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KOŁO PLASTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Środa: 16.00 – 19.00; Czwartek: 11.00 – 15.00; Piątek: 10.00 – 14.00
Nauka podstaw rysunku, malarstwa, kompozycji. Tworzenie w technikach malarskich: pastel, akwarela, olej. Zapoznanie się z techniką
malarstwa laserunkowego poprzez tworzenie kopii dawnych mistrzów. Uczestnicy biorą aktywny udział w licznych wystawach, konkursach,
plenerach malarskich i warsztatach. Jeśli masz wolny czas i dobre chęci, to jest dobry czas na realizację swoich zamierzeń.

KOŁO PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY
Wtorki: 17.30 – 20.00

W programie nauka rysunku, malarstwa, kompozycji, przygotowanie do egzaminów wstępnych do liceum plastycznego, na uczelnie
artystyczne i architekturę. Jeśli myślisz w przyszłości o studiowaniu na kierunkach plastycznych, pomyśl o tym już teraz. Zapraszamy!

Zajęcia prowadzi zawodowy artysta plastyk – Mirosława Smerek-Bielecka
Klub Kultury
„NA GÓRCE”

KLUB KULTURY

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych

ul. Kanta 11

ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

na zajęcia w roku

2015/2016

– P racownia plastyczna: dzieci młodsze 6 lat – poniedziałki, godz. 16.00;
dzieci starsze 7– 9 lat czwartki, godz. 16.00, 10–14 lat – wtorki, godz. 16.00;
młodzież – wtorki, godz. 17.30 oraz dorośli – środy, godz. 16.30, czwartki
i piątki, godz. 11.00
Pracownia przygotowuje młodzież do egzaminów wstępnych
na uczelnie artystyczne i architekturę (do uzgodnienia)

– Pracownia muzyczna – nauka gry na gitarze
– Pianino: dzieci i młodzież – zapisy
– Klub Malucha: dzieci 1,5–3 lata, wtorki, godz. 17.00
– Koło baletowe: balet klasyczny dla dziewczynek 4 – 10 lat, poniedziałki i środy
dla początkujących godz. 16.00, dla zaawansowanych godz. 17.00
–G
 rupa estradowa FLAME mini – minispektakle taneczne
dzieci 4 – 10 lat, wtorki i czwartki, godz. 16.00 – zapisy
– Klub Seniora: spotkania w poniedziałki, godz. 15.00
– Koło Emerytów i Rencistów: spotkania 2 piątek m-ca, godz. 16.00
– Koło Filatelistów: spotkania w czwartki, godz. 17.00,
–A
 erobic: wtorki i czwartki, godz. 18.00 i 19.00, KTT „MUZA” ul. Murzynowskiego 10
– Joga dla dorosłych: w poniedziałki i środy, godz. 19.30
–G
 imnastyka dla seniorów 60+: ćwiczenia usprawniające i wzmacniające,
wtorki i czwartki, godz. 10.30
– Rękodzieło dla dorosłych: zajęcia w wybraną sobotę miesiąca, godz. 10.00
– Język angielski: wtorki: dzieci kl. V – VI godz. 16.20, dzieci 5 – 6 lat
godz. 17.30, dorośli godz. 18.30. W środy: dzieci 5 – 6 lat, godz. 15.45,
3 – 4 lata godz. 16.35, kl. III – IV godz. 17.30
–C
 apoeira dla dzieci od 6 lat: poniedziałki i środy, godz. 18.00
– Zumba: zajęcia dla młodzieży i dorosłych w czwartki, godz. 20.00
– Związek Kombatantów RP i BWP: spotkania w 1 i 3 środę m-ca, godz. 15.00
– Klub Tańca Towarzyskiego „MUZA”: ul. Murzynowskiego 10
– Tango dla dorosłych: zajęcia we wtorki, godz. 18.00 i czwartki, godz. 18.30
Informacje i zapisy: w godz. 10.00–20.00, piątek w godz. 10.00–18.00

„AKANT”
zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych

na zajęcia w roku

2015/2016
• K
 lub Malucha „Akancik” – dzieci 1,5 – 3 lata z rodzicami, wtorki,
godz. 11.00
• Studio Tańca Towarzyskiego „FOCUS” – wtorki i czwartki, godz. 16.30
• Zumba bokwa dla dzieci – wtorki, godz. 13.00
• Klub Rekreacji Ruchowej – poniedziałki i środy, godz. 20.00
• Aerobik dla pań – poniedziałki i środy, godz. 19.00
• Nauka gry na gitarze – poniedziałek – piątek, godz. 15.00
• Nauka gry na keyboardzie – zajęcia indywidualne – zapisy
• Studio Wokalne „SUKCES” – piątki, godz. 18.00
• Taniec hip-hop dla dzieci 8 – 14 lat – czwartki, godz. 16.30
• Balet – poniedziałki i środy, godz. 16.00 (nabór)
Kontynuacja, godz. 16.45, balet mini 3 – 4 lata poniedziałki, godz. 16.45
• Balet pointy – młodzież i dorośli środy, godz. 18.00
• Brydż – środy, godz. 9.00
• Klub Seniora – spotkania (raz w miesiącu)
• Śmiechoterapia dla dorosłych – piątki, godz. 13.15
• Spotkania z fotografem – zapisy
• Klub Tańca Towarzyskiego „Muza” – piątki, godz. 19.00
• Rękodzieło dla dorosłych – sobota, godz. 10.00
• Zumba – poniedziałki, godz. 18.00
• Joga dla dorosłych – wtorki i czwartki, godz. 10.00
• Joga akademicka – zapisy
Informacje i zapisy – tel. 89 541 58 40
w godz. 10.00–20.00, w piątki w godz. 10.00–18.00
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dokończenie ze str. 3

18 – 20, Jaroszyka 3. Przy ul. Boenigka 24C i Herdera 13 pozostał jeszcze
remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków. W ramach tych prac
wykonane zostały dodatkowe miejsca postojowe przy ul. Boenigka 16
i Boenigka 54. Ogółem zostało wykonanych 18 nowych miejsc postojowych.
Odrębnym zakresem robót objęte są prace związane z malowaniem klatek schodowych, wykonaniem nawierzchni biegów
schodowych i posadzki korytarzy piwnicznych z płytek terakoty typu
gress. Prace malarskie zostały już zakończone w większości klatek
schodowych, natomiast w toku są jeszcze klatki schodowe w budynkach przy ul. Kanta 1, 48 i Herdera 24. Do pomalowania pozostały
klatki w budynkach przy ul. Kanta 30, Mroza 8, na których roboty
wkrótce się rozpoczną. W toku realizacji są również prace związane
z ułożeniem terakoty na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych. Do zrealizowania pozostały budynki przy ul. Leyka 15, 16,
32, Wiecherta 31, Herdera 9, Kanta 38, Mroza 29 i Boenigka 36 oraz
przy ul. Malewskiego 9, Hanowskiego 14, Leyka 8, 10, 12, Wiecherta
25 i 27 oraz Janowicza 26 w zakresie ułożenia terakoty w korytarzach
piwnicznych.
W trakcie realizacji są także roboty związane z termomodernizacją pawilonów usługowych. Część z nich, tj. pawilon przy ul. Boenigka
24C, zostały już zakończone, a w toku są pawilony przy ul. Boenigka
40A i Kanta 24. W październiku docieplenia zostaną wykonane na budynkach przy ul. Boenigka 6A i 12A, Leyka 7 i Kanta 46. W najbliższych dniach zostaną rozpoczęte również roboty związane z remontem 31 płyt balkonowych, a ich planowane zakończenie przewidziane
jest na 1 października 2015 rok.
W okresie wakacyjnym zrealizowane zostały roboty związane
z ogrodzeniem 13 osiedlowych placów zabaw oraz uzupełnieniem
urządzeń na 15 placach zabaw. Wymienione zostało także ogrodzenie
boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Burskiego 10–12, a także zdemontowane szpecące pozostałości ogrodzenia byłego kortu tenisowego
przy ul. Boenigka 1A–3.
Koniec lata i początek jesieni jest okresem najbardziej sprzyjającym pracom związanym z ponownym zagospodarowaniem terenów
zielonych. W ostatnich dniach zostały rozpoczęte prace na terenach
nieruchomości położonych przy ul. Boenigka 36, 38, 40, 42, 44, Burskiego 2 i 18, Jaroszyka 20, Hanowskiego 7, Leyka 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Wiecherta 7, 19, 15–23, 25, 27, Herdera 8, 14, 16, 20 oraz Kanta 1 i 12.
Na terenach tych wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew i krzewów – powstaną nowe rabaty. Wykonawcami są firmy, które zostały
wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Jednak aby na naszym osiedlu było zielono, sami również musimy o to zadbać. Kierujemy do wszystkich mieszkańców apel o zwracanie uwagi na wandali
niszczących zieleń oraz kolekcjonerów roślinności, którzy dokonują
kradzieży. Żeby jednak sprawcy mogli zostać ujęci i za swoje niegodziwe czyny odpowiednio ukarani, prosimy o zgłaszanie zauważonych
kradzieży lub dewastacji do organów Policji lub Straży Miejskiej.

NR 9/2015
Zachowanie niektórych mieszkańców świadczy o szczególnym
rodzaju zainteresowań. Od kwietnia do czerwca bieżącego roku osobnicy o zainteresowaniach pirotechnicznych dokonali na naszym osiedlu wielu podpaleń osłon śmietnikowych. Zniszczone zostały śmietniki
przy ul. Kanta 40A, 40B, Jaroszyka 22, Hanowskiego 2–4, Boenigka
12, 22, 32, 34A i B oraz Boenigka 8. Ten ostatni ucierpiał najbardziej,
gdyż był podpalany trzykrotnie. Wszystkie zostały już ponownie wyremontowane, a śmietnik przy ul. Boenigka 8 zostanie w najbliższych
dniach wyposażony w stalową bramę z zamkiem. Mamy nadzieję,
że to zabezpieczenie jeżeli nie zapobiegnie, to przynajmniej utrudni
jego dewastację. Ponadto w ramach prowadzenia robót wynikających
z planu na rok bieżący zostały wykonane remonty śmietników przy
ul. Boenigka 2, 8, 34A, Burskiego 14A, Herdera 22 i Mroza 22. Do wykonania remontu pozostały jeszcze śmietniki przy ul. Wilczyńskiego 15
i Herdera 9.
Krystyna Dąbrowska

PIECZEWO
Jak co roku miesiące wiosenne i letnie to czas wzmożonych
prac związanych z utrzymaniem zieleni, tj. przycinaniem, pielęgnacją
drzew, krzewów i żywopłotów oraz koszeniem trawników.
W miesiącach letnich został ogrodzony teren rekreacyjny za budynkami Gębika 16 i 18. Obecnie znajduje się tam plac zabaw dla
dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych. Zagospodarowanie
placu zostało wykonane przez Urząd Miasta Olsztyna przy współudziale Rady Osiedla „Pieczewo”. Okazało się, że inwestycja cieszy
się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i osób dorosłych korzystających z zamontowanych tam urządzeń gimnastycznych.
Pozytywnie należy się wypowiedzieć o coraz większej liczbie
właścicieli psów, którzy regularnie pobierają woreczki na odchody,
dowodząc innym właścicielom, że sprzątanie po zwierzętach nie jest
czynnością trudną, a wpływa na wygląd naszych chodników i trawników.
Na osiedlu prowadzone są prace remontowe wynikające z realizacji planu remontów. Główne zakresy robót to malowanie klatek
schodowych, układanie terakoty na klatkach schodowych oraz w korytarzach piwnicznych. Po wykonaniu każdej z tych prac budynki zyskują
na estetyce oraz walorach technicznych, przez co mieszkanie w nich
jest przyjemniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o prace zewnętrzne, to
głównym zakresem robót jest przełożenie chodników na kostkę polbruk. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace związane
z wykonaniem nowych nasadzeń roślinnych, co wpłynie korzystnie na
otoczenie zewnętrzne budynków. Dodatkowo w celu poprawy wizerunku w wielu miejscach wymienione zostały kosze na śmieci. Nie obyło
się również bez aktów wandalizmu. Często uszkadzane były ogrodzenia placów zabaw, również częstym zjawiskiem było malowanie graffiti
na budynkach mieszkalnych oraz osłonach śmietnikowych, które były
zamalowywane. Jest to niestety często syzyfowa praca, gdyż wkrótce
po zamalowaniu, pojawiają się nowe napisy. 
Robert Zdunek

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.
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 M-3 o pow. 35,8 m², dwupokojowe, na Nagórkach,
III piętro, winda. Tel. 507 086 895.
Sprzedam własnościowe mieszkanie o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Własnościowe 3-pokojowe o pow. 48 m², na Jarotach, I piętro – zamienię na 4-pokojowe, na os. Jaroty, parter, I lub II piętro.
Tel. 500 803 647.

Mieszkanie w Giżycku o pow. 113 m² (w kamienicy, na I piętrze) – zamienię na mniejsze do 50 m² w Olsztynie (I-II piętro) z niewielką dopłatą.
Tel. 698 011 408.
M-3, II piętro, ul. Murzynowskiego – zamienię na większe, 3-pokojowe,
również przy ul. Murzynowskiego, w bloku 4-piętrowym. Tel. 508 159 048.
Zamienię dom o pow. 180 m² w stanie surowym na mieszkanie z dopłatą. Tel. 607 753 392.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie o pow. 48,3 m², I piętro na większe. Tel. 600 015 252.
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

Nie masz czasu na uporządkowanie piwnicy? Zrobimy to za Ciebie tanio i solidnie. Tel. 506 930 360.
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JESIENNIE I OBY BEZPIECZNIE
Lato dziwnie w tym roku nam się zapowiadało, a to chłodnymi nocami,
kiedy indziej kilkoma dniami upałów, a potem dało się we znaki – dawno takiego
upalnego sierpnia nie było.
Susza, upały, burze i wichury, na szczęście u nas nie było tak dotkliwych,
a i na brak wody też nie narzekamy. Po takim lecie, uciechach, urlopach i wyjazdach jesteśmy zrelaksowani i rozluźnieni, a przed nami przełom września
i października, który bywa często zdradliwy i zaskakuje wieloma zagrożeniami,
a może też będzie przysłowiowa złota polska jesień z piękną pogodą i wtedy
przed nami wiele wyzwań – pamiętajmy więc o bezpieczeństwie.
Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej możemy bez
większych problemów jeździć do wielu krajów, ale mimo to, jeśli tylko pogoda
dopisze, korzystajmy z bogactwa warmińsko-mazurskiej przyrody. Przed nami
do wyboru: grzybobranie, łowienie ryb lub zbieranie dziko rosnących roślin
i owoców, działki i grille, „doładowujmy” nasze organizmy, korzystajmy z darów
przyrody, jednak dla własnego bezpieczeństwa pamiętajmy o zasadach zachowania się w tym okresie w lasach, na łąkach bądź nad wodą.
Pamiętajmy także o trujących roślinach, grzybach i owocach, skażeniach
opryskami i nawożeniami, o znaczeniu właściwego przygotowania ubioru
i ekwipunku, apteczki, wody do picia oraz posiłku, jak również o pozostawieniu
komuś wiadomości, gdzie będziemy. Jest to ważne, bowiem wtedy, gdy nie
wracamy na czas, wiadomo, gdzie nas szukać!
Przewidujmy i postępujmy zgodnie z zasadami działania w warunkach terenowych. Na wodzie stosujemy sprawny sprzęt i wymagane zabezpieczenia,
w lasach uważajmy z ogniem i pamiętajmy o żmijach, kleszczach i komarach.
I tu poważne ostrzeżenie – nasz klimat się ocieplił. Minione zimy, a ostatnia
szczególnie, były łagodne i jak mówią „fachowcy”, wiele robactwa przetrwało zwracam uwagę zwłaszcza na kleszcze!
Teraz można „złapać kleszcza” nawet przechodząc przez skrawek zieleńca, a zagrożenie jest wielkie – kleszcze są minimalnych rozmiarów, gołym
okiem wyglądają na niegroźne czarne kropeczki, ale pamiętajmy, że to najgroźniejsze pasożyty zewnętrzne człowieka, przenoszące niebezpieczne choroby
zakaźne – boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.
Sam jestem zapalonym grzybiarzem, a właśnie na grzybach najczęściej
możemy „złapać” kleszcza, dlatego przewertowałem fachowe poradniki i przedstawiam wszystkie dostępne środki i metody na usuwanie kleszcza:
1. Po pierwsze ważne jest zabezpieczenie się przed wyjściem na grzyby czy
w ogóle do lasu. Ubierajmy się właściwie - długie rękawy i nogawki zakrywające
odkryte części ciała, czapki lub chustki na głowę, a poza tym jest wiele środków,
różnorodnych preparatów do spryskiwania dłoni (głównie nadgarstków), nogawek na styku z butami, a nawet można spryskiwać kark i szyję.
2. Po powrocie ważne jest otrzepanie ubrania i „wyczochranie” włosów,
a następnie obejrzenie całego ciała – im wcześniej zauważymy kleszcza tym
łatwiej go usunąć.
3. Usuwanie kleszcza powinno odbywać się tak, aby nie doprowadzić do
tego, żeby on „wymiotował” w głąb naszego ciała, tak więc nigdy nie smarujemy
ani nie polewamy go niczym – po prostu trzeba go usunąć, a metod jest wiele,
choć generalnie chodzi o to, aby go czymś uchwycić i wyrwać z ciała.
Podkreślam, żeby po uchwyceniu kleszcza usunąć go lekko wykręcając,
choć inni lekarze twierdzą, że po prostu wystarczy go wyrwać – kwestią jest
tylko sprzęt:

DYŻURY

– podstawowy to penseta (w handlu nazywana tez pęsetą), którą należy
uchwycić kleszcza i wyrwać go z ciała – w aptekach i sklepach z kosmetykami
jest cała gama różnych pęset czy chwytaków (są też karty i kleszczołapki);
– można również kupić specjalny przyrząd do usuwania jadu i kleszczy
(różnie nazywany), bywają droższe i tańsze – jest to urządzenie działające
na zasadzie pompki odsysającej (takiej odwrotnej strzykawki). Nadaje się
do odessania jadu owadów (komarów, os, pszczół, szerszeni, itp.) oraz żmij
i skorpionów. Ponadto służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka. Powstała
w urządzeniu próżnia odsysa kleszcza, nie pozostawiając żadnych fragmentów.
Dopiero po odessaniu rankę powinno się zdezynfekować. UWAGA! Usunięcie
kleszcza może być utrudnione w przypadku wczepienia się go w miejscach
uniemożliwiających wytworzenie próżni, np. we włosach, na zgięciach, w zagłębieniach. Nie należy używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu,
zewnętrznych narządach płciowych. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia;
– ostatnio pojawiły się w aptekach specjalne preparaty w aerozolu z dozownikiem – jest to nietoksyczny preparat do bezpiecznego i skutecznego usuwania kleszczy. Usuwany metodą tradycyjną (mechanicznie) kleszcz często
ulega uszkodzeniu, a podrażniony może wyrzucić (zwymiotować) przyswojone
płyny do organizmu nosiciela i tym samym zarazić go chorobami zakaźnymi.
Preparat o różnych nazwach i różnych firm przez swoje unikalne działanie powoduje, że spryskanie kleszcza wywołuje jego natychmiastowe zamrożenie, co
zabija kleszcza natychmiast, powodując wycofanie aparatu gębowego z ciała
nosiciela, minimalizując ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych. Po zamrożeniu należy chwycić kleszcza za pomocą dołączonej pęsety i usunąć (wyrwać),
po czym należy zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza. Uwaga: przed
usunięciem kleszcz mógł już wprowadzić ślinę z chorobotwórczymi drobnoustrojami, dlatego należy obserwować miejsce po wbiciu kleszcza. W momencie pojawienia się zmian skórnych (np. rumień) czy innych niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza – i to tyle i aż
tyle o kleszczach.
Wypoczynek i profilaktyka w warunkach kończącego się lata i początków
jesieni to jedno, a drugie to przygotowanie siebie, działki i mieszkania do czekającej nas słotnej jesieni i możliwie srogiej zimy. Apel do kierowców: nie przesadzajcie z odkładaniem wymiany opon z letnich na zimowe – dbajmy o nasze
bezpieczeństwo, tak jak i ze sprawdzeniem ustawienia świateł. Pamiętajmy,
szarugi jesienne powodują, że musimy używać świateł mijania tzw. krótkich, bo
światła dzienne nie wystarczają, a jeśli są źle ustawione, to albo źle widzimy
drogę jazdy, albo oślepiamy innych użytkowników.
Jesień to również czas intensywnych prac na działkach: zbiory, porządkowanie, usuwanie i palenie odpadów, przycinanie drzew i krzewów, jesienne
opryski, sprzątanie, a także może ostatnie już grillowania. Wykorzystując nieliczne już pogodne dni, zbierzmy plony; pracujmy i wypoczywajmy, ale zadbajmy również o bezpieczeństwo.
I choć nam szkoda lata – optymistycznie przyjmijmy jesień z całym jej bogactwem natury pamiętając, że zawsze coś nas może zaskoczyć i to nie jako
anomalie, ale normalnie: deszcze, ochłodzenia na przemian z nawrotem upałów, a i śniegiem nieraz sypnie po czym złota polska jesień znowu do nas się
uśmiechnie. Cdn.
Starszy 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: 19 października – pełni Ewa Lewczuk

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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