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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za rok 2015
Działalnością Administracji Osiedla „Jaroty” objęte były tereny położone przy ulicach: Boenigka, Burskiego, Malewskiego, Jaroszyka, Hanowskiego, Leyka, Pieczewskiej, Mroza, Piotrowskiego, Janowicza, Flisa, Kanta, Wiecherta, Herdera, Wilczyńskiego, Jarockiej o łącznej powierzchni 582.231 m². W zasobach Administracji
Osiedla „Jaroty” w 2015 roku w obsłudze znajdowały się 232 budynki mieszkalne o łącznej liczbie mieszkań 6.067, które składają się na 103 nieruchomości mieszkalne, 188 lokali użytkowych oraz 201 garaży. Administracja na mocy zawartej ze Spółdzielnią umowy obsługuje również Wspólnotę Mieszkaniową Kanta 40D, w której
zasobach znajduje się 40 lokali mieszkalnych i 12 garaży. Zadaniem administracji jest bieżąca realizacja zadań związanych z konserwacją, naprawami bieżącymi,
nadzorowaniem realizowanych robót w celu utrzymania w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych, użytkowych i technicznych oraz terenów osiedla.
Zadania realizowane były w 2015 roku przez 11 pracowników administracji, 11 konserwatorów, 2 gospodarzy oraz magazyniera.
Prace ogólnoadministracyjne
1. W 2015 r. zarejestrowano 2.480 spraw (wychodzącej i przychodzącej korespondencji), z tego 2.360 pism od członków Spółdzielni oraz pozostałe z różnych instytucji. Korespondencja dotyczyła bardzo różnorodnych spraw, między innymi: wydania warunków na wymianę grzejników, kuchenek gazowych,
remontu mieszkań, usuwania awarii, zmiany liczby zamieszkiwania osób,
decyzji dotyczących wycinki drzew, warunków zabudowy.
2. Przyjęto do obsługi nowo oddane budynki przy ul. Flisa 9, 11, 13, dokonano
zasiedlenia 120 mieszkań oraz przekazano 36 garaży znajdujących się na tej
nieruchomości.
3. Podpisano umowę na sprzątanie terenu nowej nieruchomości przy ul. Flisa 9,
11, 13, jak również umowę na sprzątanie klatek schodowych.
4. Sporządzono 5 umów dzierżawy terenu i 1 umowę ścian budynków. Zawarto
2 terminowe umowy dzierżawy terenu pod ogródki konsumpcyjne.
5. Podejmowano 382 interwencje na zgłoszenia pisemne, osobiste i telefoniczne mieszkańców, dotyczące utrzymania czystości oraz porządku wewnątrz
budynków i na terenie osiedla, utrzymania zieleni i niewłaściwych zachowań
mieszkańców, a także konfliktów sąsiedzkich. W sprawie niewłaściwych zachowań mieszkańców, zakłócania spokoju i porządku 5 skarg wyjaśnianych
było przy udziale przedstawicieli komisji pojednawczo-porządkowej Rady
Osiedla „Jaroty”.
6. Przyjęto do dyspozycji Spółdzielni 1 mieszkanie od dłużnika.
7. 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 umowy obowiązują.
8. Na wnioski mieszkańców porządkowano pomieszczenia wózkowni, suszarni, jak również korytarzy piwnicznych z przedmiotów pozostawionych przez
mieszkańców łącznie z ich wywozem na wysypisko w celu umożliwienia
mieszkańcom korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Przeprowadzono dwukrotnie kompleksową deratyzację we wszystkich budynkach wiosną i jesienią, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych.
Reklama płatna

10. Prowadzono współpracę z firmą REMONDIS Sp. z o.o. świadczącą usługi na
rzecz Gminy Olsztyn w zakresie wywozu odpadów komunalnych, jak również
z ZGOK w zakresie selektywnej zbiórki odpadów: szkło, makulatura, plastik.
11. Na wniosek mieszkańców Spółdzielnia przejęła sprzątanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w kolejnych 25 nieruchomościach budynkowych. Obecnie administratorzy nadzorują sprzątanie klatek schodowych w
57 nieruchomościach budynkowych znajdujących się z zasobach Spółdzielni
oraz sprzątanie klatek w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kanta 40D.
12. Na zgłoszenia mieszkańców wykonano wycinki drzew i krzewów 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, krzewów w uzgodnieniu z pracownikiem do spraw zieleni.
13. Wykonano nasadzenia zastępcze za wycinki drzew na podstawie wydanych
decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie przy ul. Burskiego
13, Leyka 24, 18, 20, Jaroszyka 10, 12, Boenigka 12, 15, 46, Jaroszyka 22,
Herdera 1, 6, 7, 4, Kanta 22B.
14. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję z organami
Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, ZDZiT w Olsztynie
15. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 6 postępowań roszczeniowych w sprawach należnych odszkodowań dla
użytkowników lokali i Spółdzielni z tytułu zalań, pożarów i innych zdarzeń
losowych, 2 postępowania w sprawie wypłaty dla Spółdzielni odszkodowań
z tytułu zbitych szyb w drzwiach wejściowych do budynku, 1 postępowanie
dotyczące dewastacji drzwi do budynku i 6 w sprawach związanych z podpaleniem osłon śmietnikowych. Prowadzono korespondencje w 148 sprawach
udzielania informacji o przyczynach powstania szkód w lokalach mieszkalnych. Ogółem prowadzono 163 postępowania dotyczące likwidacji szkód zalaniowych powstałych w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
16. W 2015 roku załatwiono 600 wniosków użytkowników lokali w zakresie zmian
opłat czynszowych związanych z liczbą zamieszkałych osób (wynikłych z wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego, czasowego przebywania poza
miejscem zameldowania, zgłoszenia urodzenia dzieci, aktów zgonu).
17. 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 6.053 mieszkania wyposażone są w 21.030 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej
wody. W 2015 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w 122 mieszkaniach. Sporządzono 122 notatki z powodu niesprawnych wodomierzy
oraz nieprawidłowości w przekazywaniu stanów
wody. Oplombowano 254 wodomierze po wymianie
na nowe z powodu uszkodzeń oraz sporządzono 180
protokołów.
W 133 mieszkaniach dokonano rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków z powodu zmiany
najemców oraz 189 korekt z tytułu nieprzekazanych
stanów wodomierzy bądź błędnie podanych.
Wysłano 656 pism przypominających o przekazywaniu stanów wodomierzy zgodnie z obowiązującym regulaminem.
W 146 lokalach użytkowych oraz w 33 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.
dokończenie na str. 4

2

JAROTY ∙ NR 9/2016

WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI v WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI v WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI
NAGÓRKI
Na osiedlu Nagórki trwają roboty zaplanowane na rok bieżący,
realizowane przez wykonawców zewnętrznych. Wykonano już ułożenie gresu na schodach i podestach klatek schodowych w budynkach
Orłowicza 16, Wańkowicza 8, Barcza 8, 9, ułożenie gresu i tarketu
na klatkach schodowych w budynku Orłowicza 10, remont posadzek
w korytarzach piwnicznych budynków Orłowicza 3, 5, 13, 15, 21, Murzynowskiego 2, 4 oraz malowanie klatek schodowych w budynku
Wańkowicza 24.

W trosce o naszych najmłodszych mieszkańców dostawiliśmy na
12 placach zabaw nowe zabawki, natomiast 3 place zabaw jeszcze
we wrześniu ogrodzimy. Ogrodzenia 4 placów wykonaliśmy w latach
ubiegłych – docelowo planujemy ogrodzić wszystkie place zabaw.

Przy ul. Wańkowicza 9 utworzyliśmy nowy plac z urządzeniami siłowo-rekreacyjnymi, przystosowany do ćwiczeń zarówno przez
starszych, jak i młodszych mieszkańców, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

Konserwatorzy administracji w ramach realizacji planu remontów wykonali remont śmietników przy ul. Murzynowskiego 8, 12, Orłowicza 23 oraz Barcza 7, 10. W tym roku pozostały do wykonania
remonty osłon przy ul. Orłowicza 14, Wańkowicza 20 i 24.
Pozostałe prace zaplanowane do wykonania w roku bieżącym
będziemy realizowali po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu wykonawców robót.
Tegoroczne intensywne i długotrwałe opady deszczu spowodowały sporo strat: zalania piwnic, rozmycie terenów, podmycie chodników. Zlikwidowaliśmy przecieki przez ścianę piwniczną budynku
Wańkowicza 20, naprawiliśmy podmyty chodnik w rejonie budynków
Wańkowicza 18 i 20. Dodatkowo udrożniliśmy przykanaliki w obrębie
budynków Barcza 9 i Murzynowskiego 7 oraz usunęliśmy przecieki
na instalacji deszczowej w obrębie mieszkania nr 46 budynku Orłowicza 10.
Deszcz rozmył także teren na skarpie przy schodach prowadzących do chodnika biegnącego od budynku Wańkowicza 6
do Barcza 10. Schody te zostały wyremontowane w ubiegłym roku
wraz z wykonaniem ciągu pieszego. Naprawę rozmytego terenu przy
schodach, łącznie z zasianiem trawy, wykona w ramach usuwania
usterek gwarancyjnych wykonawca schodów i chodnika.
Mieszkańcy Nagórek, jak co roku w miesiącach letnich, wykonywali w swoich mieszkaniach remonty, na które wydawaliśmy warunki wykonania robót. W przypadku prac na instalacji wodno-sanitarnej dokonywaliśmy zrzutu wody, a po wykonaniu robót ponownie
instalację napełniliśmy wodą.
Elżbieta Berk

JAROTY
Lato pozostawiło po sobie bardzo wiele różnych wspomnień. Korzystającym z pierwszej połowy wakacji pogoda raczej dopisała, natomiast
w drugiej połowie nie była już tak łaskawa. W całym okresie letnim z dużą
częstotliwością pojawiały się zjawiska bardzo dynamiczne i gwałtowne.
Nawałnice, jakie nawiedzały nasze rejony wyrządziły wiele szkód. Wskutek bardzo intensywnych opadów deszczu dochodziło do zalania ulic
i piwnic budynków niżej położonych. Najbardziej ucierpiały budynki przy
ul. Boenigka 24A i 34A oraz Mroza 29, gdzie z uwagi na ich usytuowanie w terenie i niedostateczną szczelność ścian fundamentowych woda
kilkakrotnie w trakcie całego sezonu wdzierała się do piwnic, zalewając
zgromadzone tam mienie mieszkańców. Obecnie w celu zapobieżenia
skutkom podobnych zjawisk w przyszłości przy tych budynkach trwają
prace mające na celu poprawę izolacji ścian piwnic i drenażu opaskowego zabezpieczającego fundamenty budynków. Mniejszym podtopieniom
uległo jeszcze kilka innych budynków, między innymi Herdera 26, Malewskiego 10 czy Malewskiego 7. W tym ostatnim przyczyną zalania było
uszkodzenie wewnętrznej instalacji burzowej, usytuowanej pod posadzką
korytarza piwnicznego.
W wielu budynkach i na terenach otwartych osiedla trwają intensywne prace remontowe obejmujące między innymi wykonanie ogrodzeń i uzupełnień elementów placów zabaw, naprawę i wykonanie
nowych chodników i miejsc postojowych, remonty klatek schodowych
i korytarzy piwnicznych i wiele innych zadań wynikających z planu remontów na rok bieżący.
Dbając o komfort zamieszkiwania na naszym osiedlu z każdym
rokiem tworzymy więcej miejsc postojowych i remontujemy drogi należące do Spółdzielni. Remont zatoki parkingowej przy budynku Herdera
17 pozwolił na wyznaczenie 19 dodatkowych miejsc parkingowych. Wykonano także remont drogi dojazdowej do budynku Herdera 15. Jeszcze
we wrześniu przewidujemy wykonanie remontów chodników oraz zatoki
parkingowej przy ul. Herdera 4, tym samym zwiększając liczbę miejsc
postojowych.
Dzieci chętnie korzystają z placów zabaw znajdujących się na
całym osiedlu, które są wyposażone w coraz większą liczbę urządzeń
o coraz lepszej jakości. Z końcem września w nowe zabawki i konstrukcje zostanie wzbogaconych wiele miejsc do zabawy. W roku bieżącym
wymianą i uzupełnieniem zostały objęte place zabaw zlokalizowane
w obrębie budynków przy ul.: Boenigka 42 – 44, Leyka 1 – 3, 19, Malewskiego 9, Jaroszyka 16 – 18 – 20, 22, Hanowskiego 7, Wiecherta 2 – 4-6,
11 – 13, Herdera 6 – 8, Kanta 26 – 36 – 38, 42, 44, Janowicza 10, 22, 24, 2, 4.
Oprócz tradycyjnych piaskownic, huśtawek czy karuzeli zainstalo-
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wane będą przeróżnego rodzaju linaria przeznaczone do wspinaczki (stacjonarne lub obrotowe), sprężynowce, ważki, stoliki szachowe
oraz mniej lub bardziej złożone zestawy zabawowe, ze ściankami lub
rurami do wspinaczki czy zjeżdżalniami. Z myślą o młodzieży, dorosłych i osobach starszych na terenie osiedla powstały siłownie w plenerze. Z tego typu atrakcji można już korzystać w dwóch nowych
miejscach: w obrębie budynków przy ul. Janowicza 22, Mroza 16
oraz Boenigka 1A, Boenigka 3 (przewidziane wykonanie ogrodzenia).

Ładne osiedle to nie tylko wyremontowane budynki, ale także
otaczająca je zieleń. We wrześniu przeznaczono do realizacji 10 projektów nasadzeń (Burskiego 8, 10, 16, 20, 22; Jaroszyka 1, 24, Jarocka
49, 51; Boenigka 46, 48, 50, 52; Malewskiego 1, 3, 5, 7; Hanowskiego
2, 4; Leyka 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; Pieczewska 4, 6, 8; Kanta 32,
34, 52, 54, 56), a w przypadku niespełna połowy z nich potrzebna była
decyzja na wycinkę istniejących drzew. Od tego, czy decyzje będą
rozpatrzone pozytywnie zależy, czy projekt będzie wymagał korekty.
Ogromnym wysiłkiem logistycznym i finansowym właścicielki
(najemcy lokalu spółdzielczego) przy ścisłej współpracy ze Spółdzielnią i wsparciu ze strony władz miejskich od 1 września br. zostało otwarte nowe przedszkole przy ul. Jaroszyka 3 dla 50 najmłodszych mieszkańców osiedla. Jest to znaczący wkład w uzupełnienie
dużego niedoboru miejsc w istniejących przedszkolach nie tylko na
terenie naszego osiedla. 
Natalia Mikulska
PIECZEWO
Aktualnie na osiedlu Pieczewo prowadzone są różnego rodzaju
prace remontowo-budowlane prowadzone przez firmy zewnętrzne.
Na rzecz Spółdzielni firmy WODMIAR i MPEC realizują zaplanowane do 30 września br. prace budowlane związane z likwidacją grupowego węzła cieplnego przy ul. Jeziołowicza 23A, zasilające budynki
przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i Sobocińskiego 1.
Ze względu na duży zakres prac remontowych: budowa nowych pomieszczeń technicznych w piwnicach, zajęcie dużej powierzchni terenów zielonych, wykopy ziemne, a także przerwy w dostawie gazu i wody – występują utrudnienia, z którymi mieszkańcy
powyższych budynków musieli się zmierzyć. Za wszystkie utrudnienia z góry przepraszamy oraz dziękujemy za wyrozumiałość.
Ponadto na osiedlu prowadzone są prace związane z remontem chodników należących do Spółdzielni (wymiana starych płytek
na kostkę polbruk) przy budynkach: ul. Panasa, Krasickiego, Gębika, Sikiryckiego, Żurawskiego, Świtycz-Widackiej (zgodnie z planem
remontów na rok bieżący). Po zakończonych pracach budowlanych
związanych z wymianą chodników rozpoczną się prace związane
z zagospodarowaniem terenów zielonych przy budynkach Żurawskiego 6, 8, 10 i Panasa 2, 4, 6.
Niestety, dalej pozostają bez remontu stare, zniszczone chodniki miejskie położone wzdłuż głównych ulic na osiedlu Pieczewo,
a należące do Gminy Olsztyn. Co roku wiosną powołana komisja
z udziałem przedstawicieli Gminy Olsztyn, tj. Zarządu Dróg Zieleni
i Transportu, Straży Miejskiej dokonuje przeglądów terenów osiedla, potwierdzając zły stan techniczny chodników oraz konieczność

dokonania remontu chodników miejskich (ubytki, połamane, wykruszone płytki), ale tylko na tym się kończy – gorzej z ich realizacją.
Na rzecz Gminy Olsztyn Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. z o.o. prowadzi dużą inwestycję, polegającą
na remoncie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Świtycz-Widackiej
14, 16, Gębika 5, Wachowskiego 6, 8, 10. Prace prowadzone są metodą wykopową, po istniejącej trasie sieci (chodniki, ulice, tereny zielone). Na odcinku prowadzonych robót wystąpią utrudnienia łącznie
ze zmianą organizacji ruchu. Zachodzi konieczność usunięcia drzew
rosnących na trasie prowadzonych robót.
Krystyna Walacik

Ogłoszenia mieszkaniowe
Zamienię mieszkanie o pow. 62 m² na dwa mniejsze – Jaroty,
ul. Burskiego, I piętro. Tel. 603 722 591.
Sprzedam nowe mieszkanie o pow. 64 m² przy ul. Orłowicza,
3-pokojowe, z aneksem kuchennym, IV/V, z windą, duży balkon.
Cena 359.000 zł do negocjacji. Tel. 664 331 353, 793 025 111.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe z balkonem. Może być do remontu.
Tel. 660 158 599.
Sprzedam mieszkanie o pow. 40,5 m², II piętro, Jaroty. Tel. 504
250 348.
Mieszkanie o pow. 72,5 m² w Olsztynie (Jaroty) – zamienię na
dom w Olsztynie z dopłatą. Tel. 733 711 381.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe pow. 35 m² na parterze, Jaroty, z ogródkiem i gankiem. Tel. 515 414 766.
Sprzedam własnościowe M-2, o pow. 36,1 m² (wraz z meblami), ul. Orłowicza, osiedle Nagórki, piętro III/IV, środkowe. Tel. 514
829 058.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
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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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za rok 2015

W 2015 roku wystawiono 611 faktur VAT dla lokali użytkowych za energię
cieplną, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzania ścieków.
Comiesięcznie pracownicy administracji dokonują odczytów liczników c.o.
i z.w. w budynkach z indywidualnymi węzłami w liczbie 178 szt. oraz wodomierzy
głównych w 133 budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach oraz prowadzą kontrole prawidłowości odczytów, jak
i rachunków za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków dostarczanych przez
PWiK.
W sezonie grzewczym dokonywane są comiesięczne odczyty c.o.
w 93 budynkach mieszkalnych. 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.

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
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–
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–
–
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–
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–
–

Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, stolarskie,
ślusarskie, hydrauliczne)
Ogółem w 2015 r. przyjęto 7.790 zgłoszeń usług i napraw, w tym:
1.992 zgłoszenia lokatorskie różnego rodzaju,
1.450 ogólnobudowlanych, administracyjnych oraz ślusarskich,
1.097 stolarskich,
1.842 hydrauliczne,
1.609 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:
wymieniono 10 szt. zaworów podpionowych termostatycznych w budynkach:
Leyka 28, Burskiego 20, 32, Wiecherta 3, Kanta 5, Piotrowskiego 15, w pawilonie Boenigka 6A;
wykonano montaż 22 szt. zaworów sterujących węzłami mieszkaniowymi
w następujących budynkach: Kanta 22C, Kanta 40 i Burskiego 13;
dokonano wymiany budynkowych liczników ciepła w 75 węzłach budynków
mieszkalnych i 5 węzłach w budynkach użytkowych przy ul.: Boenigka 24C,
32, 44, 46, 48, 50, 52, 30A, 10, 12, 14, 11, 19, 13, 17, 18, 20, 26, 24A, 28, 30,
32, 34B, 36, 38, 40, 42, 40A, 4, 6, 15, 22; Burskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18; Hanowskiego 2, 4, 7, 8, 12, 10; Leyka 9, 22, 24, 32, 26, 1, 16, 8, 30, 15, 19,
6, 10, 12, 14, 17; Piotrowskiego 11A; Mroza 16; Wiecherta 29, 33; Malewskiego
5, 2, 4, 7, 6, 9; Jaroszyka 1, 6, 10, 12, 22, 20; Pieczewska 4;
w lampach parkowych i wysokich lampach na słupach betonowych wymieniono ogółem 119 szt. żarówek (w rozbiciu na: WLS 70 WAT – 87 szt., WLS
100 WAT – 1 szt., WLS 150W – 2 szt., LRF 125W – 18 szt. i LRF 250 W
– 11 szt., w lampach wymieniono również 16 szt. opraw i ram montażowych
w rejonach ul. Jaroszyka 10, Janowicza 10, 2, 7, Flisa 1, Boenigka 28, 24A, 12,
38 – 40, Herdera 2, 6, Kanta 42, 1, 7, 22A, Burskiego 2 – 4, 22, 20 Pieczewska 8,
Leyka 8, 22, Piotrowskiego 11A, Mroza 8 – 12
wymieniono 3.694 szt. żarówek 230 i 110 W na klatkach schodowych i przed
klatkami oraz w korytarzach piwnicznych, suszarniach ;
wykonywano regulację zegarów oświetlenia zewnętrznego według potrzeb;
do naprawy bieżącej ławek przed klatkami, sprzętu na placach zabaw oraz
wykonania pochwytów na poręcze klatek schodowych zużyto 1,208 m³ tarcicy
„25” i 5,572 m³ tarcicy gr. „50”;
wykonano i wbudowano 37 szt. nowych ławek;
wykonano remonty i bieżącą naprawę wraz z malowaniem starych ławek na
placach zabaw;
wykonano remonty elementów na placach zabaw przy ul. Boenigka 1 – 3, 2 – 4,
12 – 14, 19, 24A, 32, 36 – 40, 42 – 44, 46 – 52, 54, Burskiego 8 – 12, Jaroszyka
16 – 20, Leyka 9 – 15, 14 – 20, Pieczewska 4 – 8, Wiecherta 1 – 7, 8, 17, 35, Herdera 2, 7 – 11, 15 – 17,24, Kanta 12, 34, 42, Janowicza 10, 22 – 24, Mroza 22, 27 – 37,
Kanta 22A, Janowicza 3, 4, 19, Wilczyńskiego 6F, Flisa 1 – 3;
wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 5 budynkach na klatkach
schodowych przy ul. Kanta 48, 1, Wiecherta 20, Wilczyńskiego 17A, Malewskiego 6;
wykonano zamknięcia osłon śmietnikowych przy ul. Janowicza 2, 4, 7, Boenigka 10, 8, Jaroszyka 1, 22, Kanta 44, Leyka 15, Wiecherta 23, Wilczyńskiego
6B i 6D;
wykonano malowanie osłon śmietnikowych przy ul. Janowicza 7, 4, 2,
Kanta 44;
wykonano ogrodzenia i słupki przy chodnikach w rejonie budynków
Burskiego 8 – 10, Boenigka 26, Herdera 20, Hanowskiego 7, Mroza 31;
zamontowano oprawy policyjne wraz z czujkami przed klatkami budynku
Burskiego 8;
zamontowano lub wymieniono 41 szt. samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych;
zamontowano lub wymieniono 50 szt. podpór garażowych w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych;
wymieniono 10 szt. pakietów z szybą bezpieczną w drzwiach wejściowych
do budynków w budynkach przy ul. Mroza 33, Leyka 9, Wilczyńskiego 6A,

–
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Wiecherta 17, Janowicza 21, Wiecherta 3, Mroza 8 oraz w lokalu użytkowym
Kanta 11;
docieplono narożnik ściany elewacyjnej i cokołu budynku Wilczyńskiego 6D
przy mieszkaniu nr 1;
ustawiono i umocowano kule i donice przy budynku Kanta 40B;
przebudowano poziom cyrkulacji w budynku Wilczyńskiego 6A;
wykonano remont podjazdów do garaży nr 16 i 17 przy ul. Kanta 12;
przerobiono instalację elektryczną w kanałach budynków Boenigka 28, 30,
34A i 42;
przebudowano częściowo piony kanalizacyjne w piwnicy w budynku Mroza 8
i Herdera 1, Leyka 13; Hanowskiego 14, Boenigka 16;
wykonano instalację elektryczną w korytarzu piwnicznym budynku Hanowskiego 14;
wykonano remont trzech pokoi biurowych w budynku Administracji Osiedla
„Jaroty”;
dokonano naprawy posadzek na podestach i schodach wejściowych przed klatkami budynków przy ul. Leyka 10 kl. II, Boenigka 26 kl. II, Wiecherta 4 kl. I i II,
Burskiego 13;
wykonano i zamontowano kraty w korytarzu piwnicznym w budynku
przy ul. Jaroszyka 24, Jarockiej 49;
na bieżąco w sezonie grzewczym usuwano zgłaszane przez lokatorów zapowietrzenia grzejników, wymianę niesprawnych zaworów termostatycznych,
uszkodzonych odpowietrzników c.o.;
wykonano przeglądy węzłów i rozdzielaczy c.o. przed, w trakcie i po sezonie
grzewczym;
wykonano udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej łącznie z czyszczeniem
studzienek rewizyjnych;
co kwartał sprzątano daszki wiatrołapów i daszki nad wejściami do klatek
schodowych oraz daszki nad lokalami użytkowymi oczyszczając rynny i odpływy wody;
na bieżąco zamalowywano różnego rodzaju graffiti na ścianach budynków
oraz klatek schodowych i śmietników,
usunięto awarię kabla oświetleniowego ulicznego w rejonie ul. Leyka i Hanowskiego;
wydano 140 pisemnych decyzji dotyczących warunków wymiany grzejników
w mieszkaniach,
wystawiono 633 faktur za: usługi płatne wykonane przez zespół konserwatorów na rzecz członków Spółdzielni, obciążeń za wodę firm wykonujących
usługi sprzątania klatek schodowych, za zarządzanie i korzystanie innych podmiotów z nieruchomości należących do Spółdzielni;
na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii instalacji domofonowej;
zamontowano 227,5 mb odstraszaczy na gołębie;
wykonano osiatkowania kominów przed dostępem ptaków;
wykonano częściową naprawę zapadniętych chodników, jezdni, opasek wokół
budynków;
co kwartał pracownicy zespołu konserwatorów zbierali kartki ze stanami wodomierzy mieszkaniowych.

Nadzór
W 2015 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów. W pierwszym
kwartale 2015 roku kontynuowane były roboty budowlane związane z ułożeniem
terakoty w korytarzach piwniczych i wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych
w budynkach przy ul. Boenigka 24A, wykonaniem nowych nasadzeń oraz rekultywacją trawników w rejonie budynków Boenigka 13, 15, 17, 16, Hanowskiego 12,
14 i Herdera 2 na podstawie umów zawartych w 2014 roku.
Inspektorzy nadzorowali:
– wykonanie ogrodzeń 13 placów zabaw w rejonie budynków przy ul. Boenigka
16,18, 54, Leyka 5 – Hanowskiego 1, 3, Leyka 9 – 15, Leyka 2 – 6, Wiecherta
1–Herdera 1, Wiecherta 29, 31, 35, Herdera 7 – 11, 14 – 18, Kanta 26 – 38, 22A–
–22B; ogrodzenia do boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Burskiego 10 – 12
oraz zdemontowanie starego ogrodzenia po kortach – wykonywała jedna firma;
– uzupełnienie i wymianę urządzeń zabawowych na 15 placach zabaw przy
ul. Boenigka 16 – 18, 24A-26, 32, 54, Leyka 5-Hanowskiego 1,3, Leyka 9 – 15,
Jaroszyka 22-Leyka 19, Leyka 2 – 6, Wiecherta 29 – 31, Wiecherta 3 – 7, Herdera
7 – 11, 14 – 18, Kanta 48, Mroza 22 – 26, Janowicz 3 – wykonywały trzy firmy;
– malowanie 27 szt. klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na
klatkach oraz 5 klatek bez stolarki – wykonywało sześć firm w budynkach przy
ul. Wiecherta 20, Herdera 21, 24, Kanta 1, 30, 48, Mroza 8, 22, 33, Piotrowskiego 11 i Wilczyńskiego 17A;
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w 37 klatkach
w budynkach przy ul. Boenigka 6, Burskiego 18, 2, 8, 32, Leyka 1, 2, 15, 14,
16, 32, Pieczewska 6, Wiecherta 31 Herdera 9, 14, Kanta 38, Mroza 29 – wykonywały dwie firmy;
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– wykonanie remontu posadzek korytarzy piwnicznych na powierzchni 1.623,2 m2
z układaniem terakoty wraz z wymianą 141 szt. drzwi głównych prowadzących
z klatek do piwnic w budynkach przy ul. Boenigka 46, 48, 50, 52, 54, Burskiego
20, 22, Malewskiego 1, 3, 5, 7, 9, Jaroszyka 1,10, 12,16, 18, 20, Hanowskiego
7, 12, 14, Leyka 8, 10, 12, Wiecherta 25, 27, Kanta 42, 44, Janowicza 26 – wykonywały cztery firmy;
– wykonanie remontu 31 balkonów i loggii – wykonywały trzy firmy;
– przełożenie istniejących chodników oraz ułożenie nowych chodników
na kostkę polbruk w rejonie budynków przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, 22A, 28,
30, Wiecherta 29 – 31, 35, Herdera 4, 14 – 16, Kanta 28 – 30, 52 – 56, Jaroszyka 3; ułożenie nowych chodników w rejonie ul. Boenigka 36 – 40, 54, Herdera
14 – 16, Kanta 7; wykonanie zatok parkingowych ul. Boenigka 54, i 16 oraz wykonanie miejsc pod kontenery do segregacji odpadów w rejonach budynków
ul. Boenigka 2—6, 24A-26, 32, Burskiego 32, Leyka 14 – 16, 26, Wiecherta 23,
Herdera 2, Herdera 26, Janowicza 2 – wykonywało pięć firm;
– docieplenie pawilonów przy ul. Boenigka 24C, 12A, 6A, 40A, Leyka 7, Kanta
24, 46 – wykonywały trzy firmy;
– remont 8 osłon śmietnikowych – wykonywały trzy firmy;
– wykonanie 116 m² powierzchni utwardzonej pod kontenery do segregacji odpadów;
– wymianę 14 szt. stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach mieszkalnych
przy ul. Boenigka 46, 48, 50, 52, Wiecherta 19, 20, Piotrowskiego 11 oraz w lokalach użytkowych ul. Wiecherta 33 i Burskiego 18 – wykonywały dwie firmy;
– wymianę zaworów podpionowych instalacji ciepłej wody w budynkach
przy ul. Burskiego 20, 22, Hanowskiego 1, 3, 2, 4 6, 8, Leyka 5, 9, 11, 13, 15,
6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, Wiecherta 1, 7, 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20,
29, 31, 35, Herdera 1, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, Kanta 7, 28, 30, Mroza 22, 24, 26,
28, 32, 34, Janowicza 19, 21;
– wykonanie wymiany armatury sterującej węzłami cieplnymi w budynkach
przy ul. Piotrowskiego 11A, 13, 15;
– wykonanie zmiany systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę w budynkach
przy ul. Janowicza 19, 21 i Mroza 32, 34;
– wykonanie nasadzeń w rejonach budynków przy ul. Boenigka 36 – 40, 42 – 44,
Burskiego 18, Hanowskiego 7, Leyka 2, 4, 6, Wiecherta 7, 19, 25, Herdera 8,
14, 16, Kanta 12 – wykonywały dwie firmy;
– wykonanie wymiany kaset domofonowych w budynkach Wiecherta 1, 35, Piotrowskiego 11, Malewskiego 18;
– wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacji rocznych i pięcioletnich,
w tym instalacji gazowej, wentylacji oraz elektrycznych w obiektach należących do Spółdzielni, jak również będących w zarządzaniu.
Reklama płatna

5

Prowadzono również nadzór nad robotami w systemie zleconym:
– wymiana przykanalika kanalizacji sanitarnej przy budynku Boenigka 40;
– wykonanie dokumentacji technicznej na drenaż odwadniający budynek
ul. Boenigka 8;
– wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie zatok parkingowych
przy ul. Boenigka 54 i 16;
– wykonanie opaski betonowej wokół budynku Piotrowskiego 11;
– wykonanie map do celów projektowych na poszerzenie schodów zewnętrznych do budynku Jaroszyka 22 wraz z dokumentacją budowlaną oraz wykonanie przebudowy schodów;
– wymiana bramy garażowej do garażu wielostanowiskowego Mroza 8;
– wykonanie remontu wejść do budynku Kanta 22A;
– wykonanie remontu śmietnika po pożarze przy ul. Kanta 40B;
– wykonanie rozbiórki placu zabaw przy ul. Boenigka 54;
– wykonanie drenażu odwadniającego plac zabaw przy ul. Wiecherta 2, 4, 6, 8
wraz z dokumentację techniczną;
– naprawa karuzeli czteroramiennej na placu zabaw przy ul. Kanta 40, 40B;
– wykonanie zamknięcia dylatacji budynku, docieplenie narożnika budynków Janowicza 2 i 4 oraz docieplenie prawego szczytu budynku Wilczyńskiego 17A;
– wymiana witryn w pawilonach usługowych Hanowskiego 10, Wiecherta 33
i Burskiego 18;
– wykonanie docieplenia narożnika ściany zewnętrznej w obrębie mieszkania 18
przy ul. Piotrowskiego 11;
– wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie Leyka 3;
– remont wejść do pawilonu usługowego Wiecherta 33;
– montaż wycieraczek w wiatrołapach budynków Leyka 4 i Jaroszyka 20;
– przełożenie sięgaczy do budynków Kanta 28 – 30 na kostkę polbruk;
– dokonanie przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów dotyczącymi, m.in. zacieków, zawilgoceń, nieprawidłowej wentylacji, remontów;
– przygotowanie danych do planu remontów na rok 2015;
– prowadzenie przeglądów gwarancyjnych robót prowadzonych przez firmy
zewnętrzne;
– prowadzenie na bieżąco ewidencji robót remontowych w książkach obiektów
budowlanych.
Pracownicy administracji przygotowywali i uczestniczyli w pracach komisji przetargowych dotyczących między innymi: prac objętych planem remontów,
sprzedażą mieszkań, lokali użytkowych pod najem zgodnie z decyzjami Zarządu.
Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko
Kierownik Administracji Osiedla „Jaroty”
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KLUB KULTURY „AKANT”
zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych
do kół zainteresowań:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio tańca towarzyskiego i disco „FOCUS” (wtorek, czwartek – od godz. 16.30)
Zumba (poniedziałek – godz. 18.00 )
Zumba kids (czwarteki – godz. 16.30 – 18.30)
Klub rekreacji ruchowej (wtorek, czwartek – godz. 10.00)
Aerobik (poniedziałek, środa – godz. 19.00)
Nauka gry na gitarze (zajęcia indywidualne)
Nauka gry na keyboardzie (lekcje indywidualne)
Klub Malucha „Akancik” (poniedziałek – godz. 11.00)
Balet (poniedziałek – środa – od godz. 16.00)
Joga (poniedziałek – godz. 18.30)
Joga śmiechu dla dzieci (piątek – 14.00)
Klub Seniora (raz w miesiącu)
Gimnastyka 60+ (wtorek, czwartek – godz. 12.00)
Zajęcia rękodzieła (sobota raz w miesiącu)
Hip-hop (poniedziałek – godz. 19.30)
Disco-dance (wtorek, piątek – godz. 17.00)
Dance-kids (piątek – godz. 16.30)

Informacje i zapisy: Klub „Akant”, ul. Kanta 11
od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 20.00, w piątki 10.00–18.00
Tel. 89 541 58 40

Klub Kultury „NA GÓRCE”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych

na zajęcia w roku

2016/2017

– 
Pracownia plastyczna: dzieci 7– 9 lat, czwartki godz. 16.00, 10 – 14 lat – wtorki godz. 16.15, młodzież – wtorki godz. 18.00, 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 – godz. 17.30
– Pianino – dzieci i młodzież – zapisy
– Klub Malucha – dzieci 1,5 – 3 lat, środy godz. 11.00
– Koło Baletowe – balet klasyczny dla dziewczynek 5 – 12 lat, poniedziałki i środy; dla początkujących godz. 16.15, dla zaawansowanych
godz. 17.15
– Klub Seniora – spotkania w poniedziałki godz. 15.00
– Koło Emerytów i Rencistów – spotkania 2 piątek m-ca godz. 15.00
– Koło Filatelistów – spotkania w czwartki godz. 17.00,
– Fitness – wtorki i czwartki, godz. 18.00 i 19.00 – KTT „MUZA”, ul. Murzynowskiego 10
– Joga dla dorosłych – poniedziałki i środy godz. 19.30 – gr. zaawansowana (zapisy do grupy dla początkujących)
– Gimnastyka dla seniorów 60+ – ćwiczenia usprawniające i wzmacniające, wtorki i czwartki godz. 10.30
– Rękodzieło dla dorosłych – zajęcia w wybraną sobotę miesiąca o godz. 10.00
– Język angielski – zapisy na zajęcia dla dzieci 3 – 4 lata, 5 – 6 lat, kl. I, II, III, IV, V i dorosłych
– Zumba – zajęcia dla młodzieży i dorosłych w czwartki o godz. 20.00
– Związek Kombatantów RP i BWP – spotkania w 1 i 3 środę m–ca o godz. 15.00
– Klub Tańca Towarzyskiego „MUZA” ul. Murzynowskiego 10
– Tango dla dorosłych – zajęcia we wtorki godz. 18.00 i czwartki godz. 17.00

Informacje i zapisy – w godz. 10.00 – 20.00, piątek w godz. 10.00 – 18.00
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Jesień
Pod koniec września, gdy słońce znajdzie się w punkcie równonocy jesiennej i wejdzie w znak Wagi, rozpoczyna się astronomiczna jesień, która
trwa do momentu przesilenia zimowego, przypadającego na koniec drugiej
dekady grudnia.
Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz stosunkowo dużymi w skali
roku opadami atmosferycznymi. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą, a w świecie ludzi?
Jesień – czas grzybów. Największa różnorodność grzybów zwłaszcza
w naszym regionie występuje jesienią. To okres grzybobrania, ale i czas zagrożeń związany z ukąszeniem kleszczy, żmij i groźnych zatruć pokarmowych grzybami trującymi, w tym najgroźniejszym – bo zatrucia są z reguły
śmiertelne – muchomorem sromotnikowym.
Jesień – rośliny. Jesienią wiele roślin dostarcza mnóstwa dojrzałych
owoców i nasion. Jednak i przy ich zbieraniu należy zachować ostrożność,
bowiem jedne mogą być trujące, inne po prostu skażone opryskami czy też
kontaktem z emisją toksycznych środków produkcji znajdujących się w pobliżu rafinerii, zakładów chemicznych, garbarni itp.
Zatruciom można zapobiec! Zarówno w kwestii grzybów, jak i owoców
czy nasion i wszelkich innych zbieranych roślin – wystarczy pamiętać:
NIE ZBIERAMY NICZEGO, CZEGO NIE ZNAMY
LUB NIE JESTEŚMY PEWNI W 100%!
Zaś w kwestii kleszczy, żmij i innych zagrożeń na łonie natury pisałem
tak wiele, że tylko przypomnę generalną zasadę: właściwy ubiór, zabezpieczenie w niezbędne środki medyczne i kosmetyczne. Dodam, wybierając się
gdzieś – zostawmy wiadomość komuś bliskiemu lub znajomemu (gdy długo
nie wracamy – zawiadomią o tym właściwe służby), a sami zabierzmy ze
sobą telefon komórkowy. Jeśli coś się stanie lub zabłądzimy – zawsze nam
pomogą służby: policja, straż leśna itp. – wystarczy zapamiętać numer Policji
997 lub (w krytycznych sprawach) alarmowy 112.
Jesień na drogach. Jesień to pora roku, która swoją zmiennością
może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców. Niewielu
ma bowiem świadomość sezonowych zagrożeń na drogach. Na co warto
zwrócić uwagę, by bezpiecznie dojechać do zimy? Wiatr – silny podmuch
wiatru może zmienić tor jazdy samochodu. Przede wszystkim zachowujmy
ostrożność podczas wyjeżdżania z terenów osłoniętych (miasto, las) w teren otwarty. Liście – opadające na drogę stanowią zagrożenie, ich warstwa
naniesiona na szosę zmniejsza przyczepność pojazdu, można wpaść w poślizg, a także uważajmy, bo liście mogą zasłaniać dziury w nawierzchni drogi.
Miejmy świadomość, że hamowanie w takich warunkach to jak hamowanie
na oblodzonej jezdni. Deszcz, a czasami i śnieg – znacznie ograniczają
widoczność na drodze i oznaczają mniejszą przyczepność i dłuższą drogę
hamowania. Na koniec pamiętajmy o światłach – tzw. dzienne często będą
niewystarczające.
Piesi jesienią na drodze. Okres jesienny to czas szczególnie
niebezpieczny dla pieszych uczestników ruchu drogowego, bowiem wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcze w znacznym stopniu ograniczają
widoczność na drodze. Pieszy może nie zauważyć manewrów samochodu,
a kierowca może nie widzieć pieszego. Gorący apel do wszystkich o zachowanie ostrożności, a do pieszych – zabezpieczajcie się poprzez noszenie
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różnego rodzaju elementów odblaskowych. Każdy pieszy powinien mieć
świadomość, że w kontakcie z pojazdem jest z góry na straconej pozycji.
Jesień na działkach. Działkowcy jesienią nie tylko będą zbierać plony, to również okres intensywnych prac porządkowych. Pamiętajmy, że
palenie ognia na działkach dozwolone jest dopiero od 1października
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 jw. spalać porażone chorobowo części roślin. Naruszenie tego zakazu podlega
karze grzywny. Przystępując więc do spalania czegokolwiek na działce
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 na działkach.
Skoro już o ogniskach mowa to w ogóle zrobiła się z tego plątanina przepisów – trudno doszukać się interpretacji zasad i dlatego ponownie je przypomnę. 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 już, to w wyznaczonych miejscach i za zgodą właściciela, Lasy
Państwowe – uzgodnić miejsce i zgodę z nadleśnictwem, inne miejsca –
na rozpalenie ogniska – oczywiście zgodnie z przepisami – wymagana jest
zgoda właściciela:
1. J eśli to miejsce publiczne, to impreza przy ognisku obowiązkowo
bezalkoholowa (ustawa o trzeźwości)!
2. D
 la 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. K
 omendy 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 terenach śródleśnych, na łąkach, torfowiskach i wrzosowiskach
i w odległości do 100 m od lasów ZABRONIONE JEST rozniecanie ognia
poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela (zarządcę) lasu.
5. O
 rganizacja ognisk niezgodnie z przepisami może skutkować tym, że
Policja, Straż Pożarna lub Miejska nałoży karę aresztu, grzywny lub
nagany. Tyle i aż tyle ponownie o ogniskach!
Jesień, a szkoła. Tak to już jest, że po wakacyjnych uciechach wraz
z jesienią przychodzi czas na szkołę. Wiele na ten temat pisałem zwracając uwagę na szkolne zagrożenia, a raczej na wyczulenie nas dorosłych na
zachowanie się naszych dzieci czy wnuków w drodze do i ze szkoły. Obserwujmy dzieci i nie bądźmy obojętni na zagrożenia, jakie widzimy – to może
i górnolotnie zabrzmi, ale oby tak było, że „wszystkie dzieci są nasze”.
Życząc pięknej, pogodnej i bezpiecznej jesieni przypominam również
o tym, że jest to pora roku, która może nas zaskoczyć różnymi anomaliami
pogodowymi, bądźmy przygotowani na wielorakie zagrożenia. Cdn.
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
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 października 2016 r. – pełni Małgorzata Sztąberska

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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89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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