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Kosztowna kariera Pani Senator
Pisaliśmy już kiedyś, że spółdzielcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” mają szczęście, że tu właśnie mają swoje mieszkania,
bowiem znajdują się one w bodaj najlepiej przebadanej spółdzielni w kraju. Jest się oczywiście z czego cieszyć, bo dzięki temu
śpią spokojnie nie martwiąc się, że mogą niespodziewanie być pozbawieni dachu nad głową.
Mając już te gwarancje spokojnego snu i to w swoim mieszkaniu, a nie pod namiotem, muszą też mieć wiedzę, komu to zawdzięczają. Część z nich, ale to chyba wąska grupa, mogłaby z wyrazami
wdzięczności udać się do prezesa. Byłby to jednak błąd, gdyż w rzeczywistości prawie wszystko zawdzięczają Pani Poseł, a obecnie
Pani Senator Lidii Staroń, gdyż to, co my sprawdziliśmy raz, ona
sprawdzała po parę razy. Zgoda, że to nas wszystkich trochę kosztowało, ale dobre rzeczy, w tym przypadku wielokrotnie sprawdzone,
muszą być drogie. Do siebie mogą tylko mieć pretensje ci spółdzielcy w kraju, którzy jeszcze nie prosili o pomoc Naszej Senator, bowiem ciągle żyją w niepewności, a my od dawna już nie.
Wielokrotnie widzieliśmy w telewizji, co się dzieje, gdy w jakiejś
spółdzielni Pani Senator zjawia się za późno. Po prostu Sodoma
i Gomora, a my żyjemy w Raju.

Jak Pani Lidia Staroń do Raju nas prowadziła
Nie było to wcale takie trudne, wystarczyło chcieć, a Pani
Senator bardzo chciała. Wynikało to z jej charakteru, który
lepiej ode mnie mógłby opisać tylko Zenon Procyk, były prezes

SM „Pojezierze” z Olsztyna. Niestety, na ten opis zabrakłoby nam
miejsca, a przy tym nie ma pewności, że czytelnikami tego numeru
byłyby wyłącznie osoby dorosłe. Zrobimy więc to w wersji light. Zacznijmy od termomodernizacji, bo w tym zakresie wypadliśmy najlepiej, a chętnym zapoznania się ze szczegółami podajemy numery
„Jarot”, w których pisaliśmy o tym szerzej.
Kontrola NIK
1. Na przełomie roku 2011 i 2012 Poseł Lidia Staroń składa do
NIK-u Delegatury w Olsztynie wniosek o przeprowadzenie kontroli
działalności SM „Jaroty” w zakresie termomodernizacji budynków za
lata 2008–2011, z uwagi na podejrzenie nieprawidłowego uzyskania
premii termomodernizacyjnych („Jaroty” nr 4 z 2013 r.).
2. Kontrolę prowadziło dwóch inspektorów w okresie
26.06–19. 07. 2012 r. Przebadanych zostało 78 teczek dotyczących poszczególnych budynków, zawierających zawiadomienia
o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i o jej wypłacie oraz
umowy kredytowe wraz z aneksami. Zbadano także rozliczenia
dokończenie na str. 3

Komfort i higiena w instalacji ciepłej wody użytkowej
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Dbając o komfort i higienę mieszkańców w ostatnich latach przeprowadzono modernizację instalacji c.w.u. w zasobach naszej
Spółdzielni – w ramach jej zamontowano na pionach c.w.u. zawory cyrkulacyjne Aquastrom T Plus produkcji Oventrop. W 2014
zamontowano 823 szt. zaworów w 80 budynkach, w 2015 roku zamontowano 1.376 szt. zaworów w 153 budynkach. Obecnie 99%
pionów c.w.u. w naszych zasobach regulowanych jest przy pomocy zaworów Aquastrom T Plus. Doświadczenia zebrane w okresie
dwuletnim pozwalają stwierdzić, że zakup opisanych zaworów był trafionym działaniem.

Przykładowe zdjęcia zamontowania w zasobach SM „Jaroty” zaworów Aquastrom T Plus (prod. Oventrop)

Dzięki zamontowaniu tych zaworów doprowadzono do osiągnięcia właściwych przepływów wody w poszczególnych pionach i osiągnięto
normowe temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych. Po przeprowadzonej modernizacji, oprócz zwiększonego komfortu użytkowania
(skrócony czas oczekiwania na ciepłą wodę), uzyskano efekt zminimalizowania zagrożenia higienicznego związanego z możliwością
pojawienia się bakterii chorobotwórczych (m.in. Legionella pneumophila).
dokończenie na str. 2
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Komfort i higiena w instalacji ciepłej wody użytkowej
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Zawór Aquastrom T Plus to urządzenie inteligentne, które
realizuje w instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. następujące funkcje:
1. Termiczne równoważenie instalacji – gwarantuje, że
z każdego punktu czerpalnego wypływa prawie natychmiast woda
o określonej temperaturze. Dzięki temu zapobiec można spadkowi
temperatury wody w instalacji poniżej wartości krytycznej oraz
zapewnić sprawiedliwy podział kosztów c.w.u.
2. Likwidacja legionelli poprzez dezynfekcję termiczną – zawór
umożliwia podgrzanie temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej
powyżej 70°C. Gwarantuje to likwidację bakterii w krótkim czasie.
3. Wstępne zdławienie przepływu – nastawa wstępna
mechaniczna. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość wstępnego
skryzowania instalacji i ustawienia odpowiednich wartości
przepływu w poszczególnych pionach instalacji, czyli realizacji tzw.
zrównoważenia statycznego. Funkcja ta wspomagana jest
zrównoważeniem termicznym opisanym w pkt. 1, szczególnie
w momencie podwyższonego rozbioru, rozruchu instalacji
czy nagłego spadku temperatury wody spowodowanego np.
wyłączeniem dopływu wody.
4. Odcięcie przepływu – funkcja do wykorzystania np. w czasie
prac remontowo-konserwacyjnych.

Zawór ten jest bardziej odporny na pogorszoną jakość wody
i spełnia wyśrubowane wymagania norm europejskich odnoszących się
do urządzeń dopuszczonych do zabudowy w instalacjach wody pitnej.
Współczesna praktyka projektowania instalacji c.w.u. oparta jest
na wyliczaniu wielkości przepływów gwarantujących doprowadzenie
wody o odpowiedniej temperaturze do każdego punktu instalacji.
Na spadek temperatury „po drodze” mają wpływ takie czynniki,
jak długość i średnice przewodów, rodzaj użytej izolacji termicznej,
temperatury otaczających pomieszczeń czy temperatury samej
wody. Rezultatem obliczeń jest zazwyczaj instalacja, w której przez
piony położone blisko węzła cieplnego płynie mniej wody niż przez
piony dalsze. Jednocześnie na skutek nierównomiernego rozbioru
wody przepływy te zmieniają się skokowo. Zawór Aquastrom T Plus
automatycznie kompensuje te wahania. Skutkiem jego użycia jest
instalacja pracująca bardziej niezawodnie i ekonomicznie, a przy
okazji spełniająca wymagania techniczne według najnowszego
stanu odpowiednich przepisów. Chyba nie bez znaczenia dla
mieszkańców jest też fakt, że po zastosowaniu opisanych zaworów
oszczędzamy więcej za ciepłą wodę, gdyż zużywamy jej mniej.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Trzynastka w Domu Samopomocy „Dedal”
W maju ubiegłego roku w ramach Tygodnia Bibliotek nasza filia zorganizowała akcję bookcrossingu pod hasłem „Nie mam
właściciela – zabierz mnie do domu”, mającą na celu popularyzację czytelnictwa szczególnie wśród tych osób, które nie czytają.
Akcją tą podzieliliśmy się w marcu tego roku ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Dedal”. Książki przyniesione przez czytelników,
które mamy już w księgozbiorze, zostały przekazane placówce, gdzie została utworzona mała biblioteka.

Uczestnikom spotkania opowiedzieliśmy o akcji „Olsztyn czyta”, która w tym roku będzie obchodziła czwartą rocznicę istnienia. Pani Ani
dziękujemy za zaproszenie na otwarcie i mamy nadzieję, że książki znajdą swoich czytelników.
Ewa Andrzejczyk – MBP Filia 13, ul. Sikiryckiego 9
www.biblioteka13.blogspot.com

Ogłoszenia mieszkaniowe
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka
z oknem, ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72,5 m², po remoncie, III piętro,
Nagórki. Tel. 530 812 556.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,2 m² w zasobach
SM „Jaroty”. Tel. 500 323 135.
Kupię mieszkanie o pow. ok. 60 m² w zasobach SM „Jaroty”,
na osiedlu Pieczewo lub Jaroty, na I lub II piętrze, z dużym balkonem
– może być do remontu. Tel. 601 327 717.

Sprzedam mieszkanie o pow. 61 m², 3 pokoje z oddzielną kuchnią,
IV piętro, ul. Herdera. Tel. 89 677 99 59.
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 48 m², na parterze,
środkowe, ul. Wiecherta, Jaroty. Cena 210 tys. zł do negocjacji.
Tel. 530 808 600
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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z bankiem kredytującym, kopie faktur wykonawców, protokoły odbioru robót, oświadczenia inspektorów nadzoru i projektantów. W odniesieniu do 15 losowo wybranych budynków oprócz przeprowadzenia wizji lokalnej, zbadano także ich książki obiektów oraz projekty
budowlane.
3. Wynikiem trzytygodniowej pracy było stwierdzenie, iż NIK
ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym
zakresie („Jaroty” nr 8 z 2012 r.).
Kontrola Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe
i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (Wydz. do walki
z Przestępczością Gospodarczą)
1. 20. 01. 2012 r. w Prokuraturze Rejonowej Lidia Staroń składa
doniesienie o podejrzeniu doprowadzenia spółdzielców SM „Jaroty”
do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem w związku z prowadzonymi przez spółdzielnię pracami termomodernizacyjnymi w latach 2003–2011, w sumie na kwotę co najmniej 10 mln zł („Jaroty”
nr 8 z 2012 r.).
2. Na żądanie Komendy Miejskiej Policji Wydz. PG na dzień
12. 06. 2012 r. przygotowano łącznie 6.971 kart dokumentów, z czego
Policja zdecydowała się zbadać 368.
3. W dniu 27. 06. 2012 r. Komenda Miejska Policji wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia i w tym samym dniu zatwierdza
to Prokuratura Rejonowa (sygn. akt PG 1433/12, 1Ds 132/12).
4. Pomimo tego, że już 19 lipca 2012 r. kończy się także
kontrola NIK i niebawem wiedza ta dociera także do Lidii Staroń,
do sądu składane jest zażalenie na postanowienia Prokuratury
z dn. 27. 06. 2012 r. (data zażalenia nie jest mi znana).
5. W dniu 7 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie
VII Wydz. Karny (sygn. akt VII Kp 882/12) utrzymuje w mocy
zaskarżone postanowienie w sprawie 1Ds 132/12.
Widać, że Pani Poseł nie zasypiała gruszek w popiele i byle
czym się nie zadowalała. Trochę to nas kosztowało, ale jak już pisaliśmy wcześniej, dobre musi kosztować, a Pani Lidia Staroń jest
perfekcjonistką, więc lubi mieć sprawdzone dwa razy.

Działania na szkodę SM „Jaroty”
Kontrola Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(Wydz. do walki z Przestępczością Gospodarczą)
1. W dniu 17. 03. 2015 r. Pani Poseł Lidia Staroń składa
zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez wyrządzenie
SM „Jaroty” znacznej szkody majątkowej przez zbycie kilkunastu
nieruchomości bez zgody walnego zgromadzenia, tj. o przestępstwo
z art. 296 § 1 KK („Jaroty” nr 2 z 2015 r.).
2. 30. 03. 2015 r. w związku z prowadzeniem postępowania
sprawdzającego (sygn. akt VDs. 39/15) w sprawie jw., Prokuratura
prosi o nadesłanie oryginałów dokumentacji dotyczącej nieruchomości zbywanych w latach 2003–2015.
3. W dniu 30. 04. 2015 r. Prokuratura Okręgowa odmawia
wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia w zachowaniu członków
Zarządu SM „Jaroty” braku czynu zabronionego.
4. W dniu 7. 03. 2015 r. Komenda Wojewódzka Policji, w związku
z prowadzonym śledztwem (sygn. akt VDs 105/15) w sprawie zbycia
jednej z nieruchomości objętej śledztwem Prokuratury Okręgowej,
prosi o nadesłanie stosownych dokumentów (dot. Barcza 16).
5. W dniu 10. 06. 2015 r. Komenda Wojewódzka Policji prosi
o nadesłanie uwierzytelnionych kopii 15 umów zbycia nieruchomości
objętych wczesnej śledztwem Prokuratury Okręgowej: wysłano plik
167 stron dokumentów (dotyczy także Barcza 16).
6. W dniu 28.06.2015 Prokuratura Okręgowa wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wobec braku znamion czynu
zabronionego.

7. W dniu 15.09.2016 na wniosek Prokuratury Okręgowej
SM „Jaroty” dostarcza dokumenty dotyczące okoliczności zbycia
jednej z nieruchomości objętej postanowieniem o umorzeniu postanowienia z dn. 28. 06. 2015 r. (dotyczy Barcza 16).
8. W dniu 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie (sygn.
akt VII Kp 667/16) wydaje postanowienie o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
z dn. 28. 06. 2016 r.
Warto w tym miejscu zacytować istotny fragment ze stanowiska Sądu: „Należy zgodzić się z prokuratorem, że nie ma podstaw, by twierdzić, że podejmowane czynności przez Zarząd
SM „Jaroty” w stosunku do spółek Energa i Techpal miały charakter wyrządzenia szkody lub działania na szkodę spółdzielni.
Dlatego należało uznać, że członkowie zarządu działali w zakresie swoich uprawnień i nie spowodowali szkód w prowadzonej
przez nich spółdzielni”.
9. W dniu 14. 02. 2017 r. Prokuratura Okręgowa prosi o dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące okoliczności zbycia nieruchomości
Barcza 16. Z rozmowy telefonicznej wynikało, że czynności
podjęto na wniosek Prokuratury Krajowej. Odpowiedzi udzielono
w dn. 15. 02. 2017 r.
10. 23. 02. 2017 r. minął zaledwie tydzień, a z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przychodzi kolejne pismo informujące, że podjęto
na nowo w części umorzone śledztwo (VDs 105/15) w sprawie o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez zarząd SM „Jaroty”
poprzez ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, a następnie praw odrębnej własności lokali położonych przy
ul. Barcza 16. Nowej sprawie nadano sygn. akt PO II Ds. 23.2017.
Na przykładzie wątku dotyczącego działania zarządu na szkodę SM „Jaroty” widać, że Nasza Senator porzuciła dotychczasowe
standardowe działania. Nie zadowoliła się bowiem ani dwukrotnym
postanowieniem Prokuratury Okręgowej o umorzeniu postępowania
wobec braku znamion czynu zabronionego, ani nawet postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 roku
o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Prokuratury. Odkryła bowiem ścieżkę do Prokuratury Krajowej. Zajęło jej to wprawdzie pięć miesięcy (różnica czasu między punktami 7 i 9), ale czegóż
nie robi się dla sprawy, czyli własnej kariery.
Pod wpływem Prokuratury Krajowej zmieniono prokuratora
prowadzącego śledztwo i nadano nową sygnaturę akt.
Póki co, niczego od nas nie chcą, gdyż pewnie trzeci raz przeglądają te same papiery. I będą musieli się tym zadowolić, gdyż my
innych nie posiadamy.
Po tych informacjach musimy podzielić się pewną refleksją.
Otóż Prokuratura to zhierarchizowana instytucja, w której polecenia
spływają w dół wyłącznie od jednostki nadrzędnej, czyli od…
Senator Lidii Staroń.
Dziwne, że w Prokuraturze Krajowej nikt nie zwrócił uwagi
na to, że w postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia
30 kwietnia 2015 roku Prokuratura Okręgowa stwierdziła, że „osoby
składające w tej sprawie zawiadomienie o przestępstwie nie
były w stanie wskazać, na czym konkretnie ta wyrządzona
szkoda miałaby polegać i dlaczego miałaby osiągnąć znaczne
rozmiary”. No i co z tego? Wolą Pani Senator jest być ciągle
w grze, więc musi donosić, a prokuratorzy przyzwyczajeni zostali do
podejmowania działań „na gwizdek”. Może i w tym przypadku warto
by stwierdzić, że to też nas będzie trochę kosztowało, ale czy warto?
Widziałem w telewizji, jak jakiś człowiek twierdził, iż w wymiarze sprawiedliwości muszą zajść poważne zmiany, ale część polityków była odmiennego zdania. Ja bym ich nie popierał, jednakże
powinien równolegle być stworzony mechanizm pozwalający bronić
przyzwoitych prokuratorów przed takimi osobami, jak Senator Lidia
Staroń. Niech swoją karierę buduje za własne pieniądze.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI • WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI • WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI
JAROTY
Mijająca powoli zima nie należała do
zbyt uciążliwych i tak naprawdę przyszła
dopiero w styczniu. Nie było też większych
problemów z zimowym utrzymaniem dróg
i chodników w stanie nadającym się do
bezpiecznego użytkowania. Nie wszystkim
jednak taka pogoda sprzyjała. Zmienna
temperatura oscylująca za dnia powyżej,
a nocą poniżej zera spędzała sen z powiek
służbom odpowiedzialnym za stan dróg,
a szczególnie ich nawierzchni. Topniejący za
dnia śnieg wnikał w najmniejsze pęknięcia
asfaltu, a po zamarznięciu siał spustoszenie
w asfaltowej nawierzchni.
Praktyka wskazuje, że okres zimowy
sprzyja powstawaniu różnego rodzaju
niepożądanych zdarzeń, mających negatywny
wpływ na codzienne funkcjonowanie
mieszkańców. Awariom najczęściej ulegała
sieć uzbrojenia technicznego osiedla. Pod
tym względem obecna zima również nie była
zbyt uciążliwa, z wyjątkiem zaledwie kilku
awarii sieci wodociągowej, między innymi przy
ul. Boenigka 6, Malewskiego 9 czy
u zbiegu ulic Leyka i Pieczewskiej oraz
mało odczuwalnych przez mieszkańców
niewielkich awarii ciepłowniczych i awarii
sieci gazowej w obrębie budynków przy ul.
Kanta 36 i 38.
W miarę łagodna zima pozwoliła
natomiast na kontynuowanie niektórych
prac remontowych wewnątrz budynków.
W kilku budynkach osiedla nadal trwają
roboty związane z malowaniem klatek
schodowych, układaniem terakoty na klatkach
i w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą
drzwi wejściowych do piwnic, natomiast przed
nadejściem zimy udało się zakończyć niemal
wszystkie zaplanowane inwestycje w terenie,
związane między innymi z układaniem kostki
brukowej czy budową schodów terenowych.
Korzystne w ostatnich dniach warunki
pogodowe umożliwiają zakończenie prac
zewnętrznych, polegających na dociepleniu
pawilonu usługowego przy ul. Herdera 13,
które zostały wstrzymane na okres zimowy.
Już wkrótce zniknie rusztowanie okalające
ten budynek, a w kwietniu rozpocznie
się remont innego pawilonu usługowego
– przy ul. Jaroszyka 8. Cieplejsza nieco
pogoda i zwiększona ilość opadów deszczu
spowodowała podsiąkanie piwnic w budynku
przy ul. Boenigka 34B. W celu wyeliminowania
tej usterki, na rok bieżący zaplanowano
wykonanie drenażu opaskowego i izolacji
ścian piwnic.
Oprócz cyklicznych prac remontowych
– polegających między innymi na remontach
klatek schodowych, korytarzy piwnicznych
czy remontach chodników, parkingów
i placów zabaw – w planie remontów na rok
bieżący znalazła się nowa pozycja, dotycząca
modernizacji systemu zasilania budynków
w wodę i ciepło oraz systemu podgrzewania
wody na potrzeby gospodarstw domowych.
W założeniach przyjęto wykonanie nowych,
indywidualnych przyłączy wodociągowych

i przyłączy sieci grzewczej wysokich
parametrów oraz wykonanie węzłów cieplnych
w budynkach przy ul. Burskiego 20, 22 i 32.
Ponadto w związku z przyznaniem przez
Urząd Marszałkowski wsparcia finansowego
dla Spółdzielni, budynki przy ul. Jaroszyka
16, 18, 22 i ul. Hanowskiego 7, w których
modernizacja systemu zasilania w ciepło
i wodę została wykonana w roku ubiegłym,
zostaną wyposażone w instalację solarną
wspomagającą system podgrzewania ciepłej
wody użytkowej.
Wielokrotnie na łamach miesięcznika
„Jaroty” pisaliśmy o aktach wandalizmu
i wybrykach chuligańskich na osiedlu.
W roku bieżącym wandale ponownie dali
o sobie znać. Tym razem ofiarą padła świeżo
wyremontowana klatka schodowa budynku
przy ul. Wiecherta 18, na której z dnia na dzień
pojawiły się obraźliwe napisy i bezmyślne
bohomazy wyryte twardym narzędziem na
ścianach całej klatki. Sprawcę tego czynu
może jednak czekać niemiła niespodzianka,
gdyż sprawa została zgłoszona policji, a ta
obecnie poszukuje sprawcy. Po dokonaniu
oceny szkód wykonawca przystąpił do
naprawy powłok tynkarskich i malarskich.
Gruszek w popiele nie zasypiają także
złodzieje małych roślin. Z wykonanych
w listopadzie 2015 roku rabat w obrębie
budynku przy ul. Boenigka 42, na których
wysadzone zostały choiny kanadyjskie, do
dziś skradziono łącznie około 20 krzewów. Nie
ostały się także nasadzenia wykonane jesienią
2016 r. W obrębie budynków przy ul. Kanta
54 skradziono 4 krzewy kosodrzewiny, a przy
ul. Kanta 52 i 54 kolejne 12 szt. tych samych
krzewów. Nie są to jakoś wyjątkowo drogie
rośliny, żeby prywatnych kolekcjonerów nie
było stać na ich zakup. Być może sprawcami
tych kradzieży kieruje po prostu chęć
posiadania czyjejś własności lub poczucie, że
to, co jest wspólne – jest niczyje.

Coraz więcej mieszkańców zwraca się do
Administracji Osiedla z wnioskiem o przejęcie
przez Spółdzielnię w ich nieruchomościach
obowiązku utrzymania czystości klatek
schodowych i korytarzy piwnicznych.
Rosnąca liczba wniosków w tej sprawie
świadczy o wzroście świadomości społecznej
w zakresie utrzymania porządku w miejscu
swojego zamieszkania lub – co jest bardziej
prawdopodobne – bezradność osób, którym
na sercu leży utrzymanie ładu i porządku
w ich budynkach. Brak konsensusu w tym
zakresie wśród wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości i jednoczesny brak możliwości
wyegzekwowania tych prac od opornych
mieszkańców jest powodem szukania
rozwiązania tej sytuacji właśnie poprzez
zlecenie czynności sprzątania nieruchomości
przez
Spółdzielnię.
Jak
dotychczas
rozwiązanie to przynosi oczekiwany przez
mieszkańców efekt – wystarczy odwiedzić
nieruchomości, które z tego korzystają.
Prowadzone przez ostatnie kilkadziesiąt
lat prace inwestycyjne przyczyniły się do
niemal całkowitego wyginięcia ptactwa
z terenów osiedla, z wyjątkiem uciążliwych
dla mieszkańców gołębi. W celu odwrócenia
tej niekorzystnej tendencji kilka lat temu
staraniem Spółdzielni w różnych częściach
osiedla zostały zainstalowane budki lęgowe,
przystosowane między innymi dla pustułek,
jeżyków i innych mniejszych ptaków, które
odżywiają się owadami, a tych przecież u nas
nie brakuje. Budki co roku przed nadejściem
wiosny są czyszczone i ewentualnie
naprawiane. Z naszych obserwacji wynika,
że starania te zaczynają przynosić efekty,
bowiem niektóre budki, aczkolwiek nie
wszystkie, są systematycznie zasiedlane
i w efekcie wylatują z nich młode ptaki.
Czesław Ragin
NAGÓRKI
Na osiedlu Nagórki trwają prace
zaplanowane na rok bieżący i rozpoczęte
w roku poprzednim. Prace realizowane są
przez wykonawców zewnętrznych. Malowanie
klatek schodowych, korytarzy piwnicznych
oraz pomieszczeń wspólnych odbyło się
w blokach przy ul. Barcza 29, 31, 23, 27 i 35.
Prace remontowe nadal trwają w blokach przy
ul. Barcza 5, 33 oraz Murzynowskiego 22.
Zakończono prace związane z dociepleniem
elewacji w budynku usługowym przy
ul. Barcza 12, a także zostały wyremontowane
przez Gminę Olsztyn schody pomiędzy
budynkiem Barcza 10 – 12
Na przełomie 2016/2017 r. odnotowaliśmy
zwiększoną liczbę wniosków od mieszkańców
odnośnie przejęcia przez Spółdzielnię
sprzątania klatek schodowych. Spośród
47 nieruchomości znajdujących się na osiedlu
Nagórki, sprzątanych jest 23, w skład których
wchodzi 46 budynków obsługiwanych przez
firmy zewnętrzne. Do przejęcia obowiązków
sprzątania dochodzi wtedy, gdy właściciele
51% udziałów nieruchomości potwierdzą
pisemnie swoją zgodę na sprzątanie.
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WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI • WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI • WIEŚCI Z NASZYCH OSIEDLI
drzew: 14 szt. topoli rosnących w okolicy
budynków Panasa 2 i 4 oraz Krasickiego 1
i 3 przy zatoce postojowej. Jednocześnie w
bieżącym roku w tym miejscu planowane jest
wykonane nasadzeń zamiennych (drzewa
i krzewy).

Podczas
opadów
śniegu
firma
odśnieżająca na bieżąco oczyszczała
ze śniegu chodniki i jezdnie. Gdy
intensywność opadów śniegu wzrastała,
pracownicy wykonywali swoje obowiązki
także w godzinach nocnych. Chodniki były
odśnieżone do tzw. gołych kostek, a miejsca
oblodzone posypywane były piaskiem.
Duży standard odśnieżania utrzymywany jest już kolejny sezon i jest możliwy
dzięki
zastosowaniu
metody
bardzo
szybkiego reagowania na opad śniegu
oraz realizacji usług z użyciem dużej liczby
specjalistycznego sprzętu, takiego jak małe
ciągniki z pługami, szczotkami firmy Stiga
i Titan.
Aktualnie wiosną prowadzone są
prace porządkowe na drogach i chodnikach,
a odpady zabierane są przez firmę
REMONDIS.
Korzystając z poprawy pogody na osiedlu
trwają prace związane z usunięciem drzew
oraz cięciami sanitarnymi. Administracja
mogła przystąpić do wycinki drzew po
uzyskaniu formalnej zgody wydanej przez
Wydział Środowiska Urzędu Miasta. Wycięcia
odbywają się zgodnie z wyznaczonymi
terminami.

Przy ulicy Wańkowicza 20 na
szczycie budynku przy schodach zostały
zamontowane
słupki
zabezpieczające
chodnik, gdyż cofające auta niszczyły
kostkę brukową, a także zniszczona
została latarnia oświetleniowa. Pracownicy
administracji złapali sprawcę na gorącym
uczynku i przekazali sprawę policji. Sprawca
zdarzenia pokrył koszty naprawy latarni.
Na prośby lokatorów przeprowadzane
jest oczyszczanie pomieszczeń wspólnych,
korytarzy piwnicznych oraz wózkowni
z przedmiotów, które zgodnie z regulaminem
nie powinny się tam znajdować. Wszyscy
mieszkańcy budynku informowani są
o tym fakcie w specjalnym ogłoszeniu
wywieszonym na drzwiach wejściowych.
Janusz Prusinowski
PIECZEWO
Administracja Osiedla „Pieczewo”
na bieżąco realizuje zadania związane
z konserwacją, naprawami bieżącymi,
administrowaniem,
nadzorem
oraz
utrzymaniem w należytym stanie budynków
i terenów osiedla.
Tegoroczna zima okazała się łagodna,
nawet pod koniec lutego odnotowano
temperatury dodatnie i dlatego też firmy
sprzątające mogły wcześniej przystąpić do
sprzątania i oczyszczania osiedla z różnych
zanieczyszczeń.
Prace
porządkowe
wykonywane były w zakresie: oczyszczania
chodników i uliczek osiedlowych z piasku
po okresie zimowym, grabieniu opadłych
jesienią liści, oczyszczania trawników
zanieczyszczonych
odchodami
psów
i niedopałkami papierosowymi, przycinania
żywopłotów, cięcia krzewów ozdobnych oraz
przycinania bądź usuwania gałęzi drzew.
To czy Spółdzielnia musi uzyskać
pozwolenie na wycinkę drzew z Wydziału
Środowiska, czy nie reguluje ustawa
o ochronie przyrody z aktualnymi zmianami
– usunięcie drzew, których obwód pnia
na wys. 130 cm nie przekracza 100 cm –
w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego,
klonu
jesionolistnego,
srebrzystego, robinii akacjowej oraz 50 cm
– w pozostałych gatunkach drzew – decyzja
administracyjna nie jest wymagana. W tym
roku uzyskaliśmy decyzję na większą wycinkę

Natomiast przed budynkiem Żurawskiego 12, na wniosek lokatorów, po wykonaniu inwentaryzacji drzew z uwzględnieniem
kolizji z infrastrukturą podziemną zostanie
przeprowadzona wycinka drzew z uwagi na
zbyt duże zagęszczenie pomiędzy klatkami.
Wycięte zostaną tylko te drzewa, które nie
podlegają ochronie według ustawy o ochronie przyrody.
Stwierdzono, że po kolejnym okresie zimowym stan nawierzchni chodników
miejskich wzdłuż głównych ulic na osiedlu
(ul. Gębika, Panasa, Żurawskiego, Wachowskiego, Stramkowskiej, Sikiryckiego,
Turkowskiego, Jeziołowicza), znacznie się
pogorszył – chodniki są wykruszone, zniszczone (ubytki płytek). Po opadach deszczu
(nawet niewielkich), woda zalewa dużą powierzchnię nawierzchni, co powoduje utrudnienie i ograniczone korzystanie z nich.
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie w odpowiedzi na monity Spółdzielni, jak również osób prywatnych, proponuje
mieszkańcom przygotowanie zadania w zakresie remontu poszczególnych chodników
i ulic miejskich oraz zgłaszanie ich w tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. O sposobie zgłaszania oraz realizacji zadań w ramach OBO szczegółowe
informacje będą zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta Olsztyna: www.
olsztyn.eu, zakładka: Platforma Konsultacji
Społecznych – Olsztyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna, kontakt: tel. 89 527 31 11 wew. 514.
Krystyna Walacik
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Rada Osiedla „Jaroty”

Podsumowanie konkursu „Iluminacje”
W dniu 20 lutego 2017 r. w Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ulicy Jaroszyka, odbyła się uroczystość podsumowania konkursu na najładniejsze oświetlenie świąteczno-noworoczne pod nazwą „Iluminacje”.

Laureatów konkursu przywitał przewodniczący Rady Osiedla
„Jaroty” Jerzy Krasowski. Za najpiękniejsze iluminacje balkonów
i domów zostały nagrodzone następujące osoby: Mirosława i Józef
Przychodzcy (ul. Wiecherta), Andrzej Wiśniewski (ul. Boenigka),
Zofia i Adam Faltynowscy (ul. Malewskiego), Elżbieta i Henryk
Krzykowscy (ul. Herdera), Anna i Bogdan Soćko (ul. Leyka), Piotr
Chłusewicz (ul. Burskiego), Wiesława i Stanisław Borowy (ul. Hanowskiego), Janina i Zbigniew Kadajowie (ul. Janowicza), Elżbie-

Klub Kultury „Na Górce”
Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”
ul. Wańkowicza 9
tel. 89 543 55 99
zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w

konkursie
pn.

„CIASTO Z BLACHY”

Jedna osoba może zaprezentować jeden wypiek!

Zgłoszenia
przyjmowane są w Klubie Kultury „Na Górce”
do 24 kwietnia 2017 r., w godz. 10.00–20.00
w piątki w godz. 10.00–18.00

Prezentacja wypieków i ocena jury
nastąpi w dniu

29 kwietnia 2017 r.
o godz. 11.00
w Klubie „Na Górce”

ta i Adam Karwowscy (ul. Janowicza), Irena i Stefan Baczkowscy
(ul. Mroza) i Halina Kuźnia (ul. Boenigka).
Laureaci z rąk wiceprezesów SM „Jaroty” Piotra Wałeckiego
oraz Jolanty Piechockiej otrzymali dyplomy-podziękowania oraz
bony na zakupy do jednego ze sklepów w „Galerii Warmińskiej”.
Rada Osiedla „Jaroty” przygotowała dla uczestników uroczystości słodki poczęstunek, natomiast entuzjastycznie nastawieni
uczestnicy konkursu już zadeklarowali udział w przyszłoroczej edycji.
Barbara Kozińska

JAROTY ∙

NR 3/2017

7

Wiosna
„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis. Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna,
wiosna, ach to ty” (Marek Grechuta – 1986).
Już się luty wiosną zapowiadał, ale jak to w naszej aurze warmińskomazurskiej, nic do końca nie wiadomo. Jednak już nastał marzec i bez względu na pogodę słoneczko coraz wyżej, i wyżej – i świeci, i grzeje inaczej – wiosennie! Ano tak, to i wiosennie zaczęło się wokół.
28 lutego br., w przeddzień Światowego Dnia Obrony Cywilnej, Prezydent Olsztyna – niejako z urzędu – jako Szef Obrony Cywilnej miasta
zorganizował w ratuszu uroczyste obchody tego swoistego święta. Byłem,
świętowałem, jednak ze względu na to, że jak zawsze wręczane są tam wyróżnienia i nagrody, nie spoczywam na laurach, bo jest to dla mnie nowy
bodziec do „pracy u podstaw”, gdyż obrona cywilna to nasza własna obrona
i ochrona, a świętowanie jeno przerywnikiem!
Warto przy tym wspomnieć, że od 1972 roku, kiedy to postanowiono obchodzić co roku w dniu 1 marca Światowy Dzień Obrony Cywilnej, to przy
tej okazji przypominamy sobie i szeroko pojętemu społeczeństwu historię jej
powstania, zasady działania i zadania, jakie przed nią stoją.
Przez lata przy tej okazji wspominamy genezę obrony cywilnej, wiele
mówimy o znaczeniu i zadaniach, a może dzisiaj powiedzmy prozaicznie
i zwyczajnie, że obrona cywilna, to obrona nas i wszystkiego, co nasze:
przed nami, przed naszą nieostrożnością i niefrasobliwością, przed jej skutkami i skutkami kataklizmów i katastrof, klęsk żywiołowych i działań terrorystycznych czy wojennych oraz usuwanie tych skutków. Obrona cywilna to
obrona wszystkiego i wszystkich, ale: przez nas samych, z naszej chęci
i woli, własnymi siłami, dla siebie i dla bliskich, dla naszego mikroświata, który jeszcze jest tu i teraz!
I tyle by tego było, a teraz do rzeczy: mamy wiosnę, różna ona być może
i dlatego nie zapominajmy o zadaniach na dziś i o zagrożeniach temu towarzyszących, bowiem to tzw. przełom marcowo-kwietniowy, a i w perspektywie święta wielkanocne. Zarówno pogoda, jak i nasze działania mogą być
różne, dlatego zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo. Rokrocznie u progu
wiosny przed nami sprzątania i porządkowania w domach i mieszkaniach,
a także na działkach. Pamiętajmy o prozaicznych zasadach bezpieczeństwa,
o których co roku przypominam i ja, i wszelkie służby oraz organy związane
z bezpieczeństwem:
– przy wszelkim sprzątaniu, myciu okien, balkonów czy parapetów traktujemy te działania poważnie, owszem, jako normalność, ale uważajmy zarówno na bezpieczeństwo fizyczne, aby nie spaść czy nie zrobić sobie krzywdy, przy tym również na stosowane preparaty, środki myjące i czyszczące.
To środki chemiczne, często przy braku ostrożności szkodliwe – czytajmy
instrukcje i zachowujmy warunki bezpieczeństwa;
– wszelkie urządzenia, zabudowy i wyposażenia na działkach po zimie
są brudne, często zniszczone, a zawsze zanieczyszczone odchodami ptactwa – mycie i naprawianie to jedno, warto zastosować swoiste odkażalniki,
bo w odchodach ptactwa mogą być bakterie, wirusy i przetrwalniki pasożytów. Używajmy do tych prac właściwych środków ochronnych i przestrzegajmy ich instrukcji;
– pamiętajmy, że przy wszelkich pracach wiosennych, w mieszkaniach,
czy na działkach, malowaniu, konserwacji i naprawach, stosując różne środki, narzędzia i preparaty ostrożność i rozwaga są gwarancją bezpieczeństwa,
pamiętajmy przy tym, aby chronić przed nimi dzieci i kobiety w ciąży.
W tym miejscu (z uporem powtarzając się rokrocznie) przypomnę szczególne zasady bezpieczeństwa przy pracach na działkach wraz z nowymi
przepisami dotyczącymi palenia na nich ognisk i sprawami prozaicznymi, ale
występującymi zawsze w okresie przedświątecznym.
Uważajmy przy przedświątecznych zakupach na wzmożoną aktywność
kieszonkowców i naciągaczy, a wszystkim wyjeżdżającym na święta przypominam o konieczności zabezpieczenia mieszkania. Dobrze jest porozumieć
się z członkiem rodziny lub zaufanym sąsiadem, który będzie miał „oko” na
nasze mieszkanie, gdy gdzieś wyjedziemy, a wyjeżdżając pozostawmy im
nasze namiary kontaktowe – teraz to już nie problem, nawet dzieci posiadają
telefony komórkowe.
Wiosna na działkach to okres intensywnych prac, ale pamiętajmy: ogniska na działkach wolno palić od 1 października do 30 kwietnia – jednak
to teoria, bo od paru lat obowiązują nowe przepisy ogólnie normujące pale-

nie ognisk wszędzie, w tym na działkach również. I tak, regulamin ogrodów
działkowych stanowi, iż „dopuszcza się tylko spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza
odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego”.
Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do
30 września, a wolno od 1 października do 30 kwietnia i w dzień, i w nocy.
Zatem w świetle przepisów członkowi POD czy ROD zabrania się palenia
na terenie ogrodu wszelkich ognisk – ot, tak sobie, a można tylko spalać
pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki
– szczegóły w tej kwestii w ogrodach działkowych powinny być
wyeksponowane w informacjach. Trzeba również zaznaczyć, że gminy
mogą wprowadzać inne zakazy i nakazy dotyczące palenia ognisk na swoim
terenie, co wówczas również obowiązuje działkowców. W takim wypadku
naruszenie norm podlega karze grzywny, stąd planując ognisko gdziekolwiek
należy się uprzednio upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych
i dopełnić nakazanych procedur, zezwoleń itp.
Dodam jeszcze jedno zdanie dla działkowców: zachowujcie wszelkie
zasady bezpieczeństwa przy wiosennych opryskach na działkach. Wszystkie
preparaty i inne środki, a nawet nawozy mineralne niewłaściwie stosowane
mogą działać szkodliwie. Miniona zima nie dała się nam we znaki i właściwie
większych zagrożeń nam nie przyniosła, można powiedzieć, że chyba jest
już poza nami. Dobrze by było, gdyby i nadchodząca wiosna też była dla
nas łaskawa, a grzejące promienie słońca i budząca się do życia przyroda
pozytywnie wpływała na nasze samopoczucie, czego życzę wszystkim, jak
również zdrowych oraz wesołych świąt! Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

Segregacja – dlaczego warto?
Zdecydowana większość z nas chce dbać o otaczające nas środowisko. Segregacja odpadów jest doskonałym sposobem, by to
realizować. Badania pokazują bowiem, że najbardziej skuteczne jest
zbieranie u źródła. Segregacja u źródła, to selekcja odpadów prowadzona w gospodarstwach domowych do worków lub pojemników
na asortymenty. W naszej gminie prowadzony jest workowy system
segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej oraz kontenerowy
przy blokach.
Co roku każdy mieszkaniec naszego kraju wytwarza ok. 300 kg odpadów komunalnych. Im więcej z tych odpadów uda się poddać recyklingowi, tym mniej trafi na wysypiska. Przykładowo puszka po napoju
rozkłada się w środowisku ok. 200 lat, a plastikowa butelka przez 1000
lat! Nie pozostawiajmy dalszym pokoleniom takiej „pamiątki”.
Wysegregowane odpady stanowią natomiast cenne surowce wtórne wykorzystywane do produkcji takich samych lub innych rodzajowo
produktów. Tym samym oszczędzamy wykorzystanie zasobów naturalnych – zastępując je nadającymi się do tego odpadami, obniżając koszty produkcji. Recykling ma coraz większe zastosowanie. Każdego roku
wprowadzane są nowe technologie przetwarzania odpadów. Wystarczy
35 plastikowych butelek, by wyprodukować bluzę polarową, z 670 puszek
po napojach można wyprodukować rower, a szkło odzyskane z 1 butelki pozwala na zaoszczędzenie energii 100-watowej żarówki świecącej
przez 4 godziny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdego roku zwiększane są
poziomy odzysku, które Unia Europejska narzuca na kraje Wspólnoty,
w tym na Polskę. Nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów odzysku skutkuje karami administracyjnymi, które uderzą w portfel każdego z nas. Ponadto im więcej odpadów trafi do recyklingu, tym mniejsze będą koszty
gospodarowania odpadami. W gminach graniczących z Olsztynem zostały już wprowadzone wyższe stawki za odpady komunalne. Jeśli nie
zmniejszymy ilości odpadów zmieszanych, w niedalekiej przyszłości czeka to również mieszkańców naszego miasta.
Niewielkim kosztem czasu poświęconego na segregację możemy
więc przyczynić się do poprawy otaczającego nas środowiska, a także
zaoszczędzić pieniądze.
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn

Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083,
email: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24,
tel./fax 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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Klub „Na Górce”…
… zaprasza na wystawę malarstwa Teresy Borowskiej, absolwentki budownictwa Politechniki Gdańskiej. Autorka od
9 lat rozwija pasje malarskie pod kierunkiem Mirosławy Smerek-Bieleckiej. Brała udział w wielu wystawach na terenie Olsztyna
i Warmii. Pokazuje głównie martwe natury w technice olejnej.

Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
przy współpracy Katedry Polonistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ogłasza

XIX edycję konkursu ortograficznego

„DYKTANDO 2017”

w trzech kategoriach wiekowych:
* dzieci kl. V – VI szkoły podstawowej
* młodzież gimnazjalna
* młodzież ze szkół średnich i dorośli
Eliminacje odbędą się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w Klubie „Akant”, przy ul. Kanta 11
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia 2017 r. Tel. 89 541 58 40 w godz. 10.00 – 20.00

