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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” za 2016 rok
W 2016 roku działalnością Administracji Osiedla „Nagórki” objęte były tereny przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego,
Orłowicza, Barcza, Sikorskiego 23 o łącznej powierzchni 379.898 m2.
Administracja obsługiwała 68 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców), które składają się na 45 nieruchomości mieszkalnych. Ponadto administracja zarządzała 21 pawilonami wolno stojącymi, w tym 3 stanowiącymi łączniki pomiędzy bryłami budynków mieszkalnych (Murzynowskiego 7, 10 i 22) oraz jednym budynkiem socjalnym (Barcza 13), które są na mieniu Spółdzielni.
W 2016 r. pracownicy Administracji Osiedla „Nagórki” wykonali następujące prace:
Prace ogólnoadministracyjne:
1. Wpłynęło 1.107 pism, które rozpatrzono i załatwiono. Tematyka
spraw zgłoszonych przez lokatorów była bardzo zróżnicowana.
Zgłaszano przede wszystkim awarie, usterki, uwagi dotyczące
warunków zamieszkania i wnioski dotyczące spraw eksploatacyjnych. Pisma lokatorów dotyczyły też:
• próśb o wycięcie drzew lub wykonanie nasadzeń roślinnych
w najbliższym otoczeniu;
• próśb o wydanie warunków planowanego remontu mieszkania;
• zmian liczby osób zamieszkałych w lokalach.
2. Zarejestrowano 269 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do działu czynszów, celem właściwego naliczania opłat eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 9.415 zgłoszeń lokatorskich, w tym:
 hydraulicznych – 2.602,
 ślusarskich – 378,
 stolarskich –125,
 budowlanych – 561,
 elektrycznych – 1.598,
 domofonowych – 3.834 (cała Spółdzielnia),
 dotyczących utrzymania porządku i zieleni – 317.
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację gniazd os (zlikwidowano 2 gniazda) oraz spraw
porządkowych, takich jak sprzątanie terenu osiedla i części wspólnych budynków, w tym sprzątania klatek schodowych. Posprzątano korytarze piwnic w 10 budynkach i 4 komory zsypowe po awariach kanalizacyjnych, usunięto z korytarzy piwnic 19 budynków zgromadzone tam
meble i inne sprzęty. Na osiedlu Nagórki w 2016 r. na wniosek większości mieszkańców nieruchomości przy ul.: Murzynowskiego 1, 3, 5 (od
1. 03. 2016 r), Murzynowskiego 2, 4 (od 1. 09. 2016 r), Murzynowskiego 13, 15, 17 (od 1. 02. 2016 r), Orłowicza 5 i 9 (od 1. 02. 2016 r), Orłowicza
16,18 i 13, 15 (od 1. 07. 2016 r.); Orłowicza 21 (od 1. 09. 2016 r); Barcza 19, 23 i Barcza 3, 11 (od 1. 07. 2016 r) oraz Barcza 10, Wańkowicza 20
(od 1. 02. 2016 r) obowiązek sprzątania klatek schodowych przejęła Spółdzielnia. Łącznie na Nagórkach do końca 2016 r. klatki schodowe za
pośrednictwem Spółdzielni sprzątane są w 16 nieruchomościach (tj. 27 budynkach). Koszty sprzątania klatek schodowych w tych nieruchodokończenie na str. 2
mościach doliczone są do opłat eksploatacyjnych.

UWAGA!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9,
tel. 89 543 55 03; fax 89 543 55 45; www.smjaroty.pl

posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia przy ul.:
•
•
•
•

Murzynowskiego 22D
Wańkowicza 9 				
Wilczyńskiego 6A 			
Sikiryckiego 9 				

–
–
–
–

pow. ok. 412,00 m2 (parter po byłej wymiennikowni)
pow. ok. 135,00 m2 (parter)
pow. ok. 77,00 m2 (piwnica)
pow. ok. 38,00 m2 (parter)
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” za 2016 rok

1. 	Na podstawie prawomocnych decyzji z Urzędu Miasta Olsztyna na terenie osiedla dokonano wycinki 5 topól, 3 jarząbów i 7 klonów
oraz zgodnie z treścią decyzji na wycinkę zastępczo posadzono 9 jarząbów i 1 robinię akacjową.
2. 	Przejęto do dyspozycji Spółdzielni w wyniku eksmisji 1 lokal mieszkalny. Przekazano do dyspozycji Gminie Olsztyn również 1 lokal
mieszkalny.
3. 	Przyjęto 16 lokali użytkowych po rozwiązaniu umów przez najemców i 14 z nich przekazano następnym najemcom.
4. 	W 2016 roku rozwiązano 9 umów dzierżawy terenu na osiedlu Nagórki i przygotowano oraz podpisano 11 umów dzierżawy terenu
z innymi dzierżawcami.
5. 	Rozliczano rachunki za media na poszczególne nieruchomości i obciążano najemców lokali użytkowych za media zużyte na potrzeby wynajmowanych przez nich lokali. Dotyczy to należności za dostawę: wody – PWiK, energię elektryczną – Zakład Energetyczny,
gaz – Zakład Gazowniczy, c.o. i c.w. – MPEC oraz za wywóz nieczystości – Gmina Olsztyn. W 2016 roku wystawiono 811 faktur VAT.
6. 	Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
7. 	W 2016 roku przeprowadzono uzupełniającą kontrolę wodomierzy mieszkaniowych w 197 mieszkaniach.
8. 	Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację techniczną i książki obiektów.
9. 	Na podstawie zawartych umów Spółdzielnia zarządzała w minionym roku wspólnotą lokalową Wańkowicza 26.
Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2016 roku.
1. 	Roboty stolarskie:
–– naprawy stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
–– bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) okien na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
–– przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw, w tym: kompleksowa naprawa zabawek, sukcesywna zmiana
sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie, wymiana listew w ławkach, szpachlowanie pęknięć drewnianych elementów, malowanie drewnianych elementów Sadolinem – 25 placów zabaw;
–– naprawy i wymiany wyłazów dachowych - 6 szt.;
–– wymiana zamków i wkładek w drzwiach w częściach wspólnych budynków - 26 szt.
2. 	Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
– czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) z dachów budynków, zadaszeń wiatrołapów i kratek w wejściach do budynków
(wiosna, jesień);
–	czyszczenie, naprawa i wymiana budek lęgowych dla ptaków;
– wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, kosze, okapniki, parapety, inne elementy);
– udrażnianie rur spustowych;
– usuwanie przecieków;
– bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni i opasek budynków,
– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach;
– montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych – 12 szt.;
– bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków i piwnic oraz samozamykaczy – 172 szt.;
– konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy budynkach, barierek, balustrad z rur stalowych;
– malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na placach zabaw i przy budynkach;
– wymiana płytek gresu na podestach wejściowych, montaż odboi przy drzwiach w częściach wspólnych;
– wymiana i uzupełnienie znaków drogowych i informacyjnych - 5 szt.;
– naprawa posadzki w korytarzu piwnic w klatce schodowej budynku przy ul. Murzynowskiego 6;
– wykonanie i zamontowanie zewnętrznej drabiny na dach w pawilonie przy ul. Murzynowskiego 20;
– czyszczenie koryt dachów pogrążonych;
– wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych na dachach budynków;
– usuwanie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz rynien;
– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
– wykonanie i montaż oparć do ławek na osiedlu – 26 szt.;
– usunięcie przecieków na rurach spustowych na klatkach schodowych przy mieszkaniach Orłowicza i Murzynowskiego;
– usunięcie przecieku przez dach w pawilonie Orłowicza 1A;
– wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokalach użytkowych na I p. pawilonu przy ul. Murzynowskiego 18;
– remont osłon śmietnikowych przy budynkach Murzynowskiego 8, 12, Orłowicza 23, Barcza 7, 10, Wańkowicza 20 i 24;
– naprawa izolacji pionowych ścian piwnic w budynkach Wańkowicza 20 i 22 (przecieki do piwnic);
–	remont pomieszczeń podwęzłów (rozdzielacze c.o.) w budynkach przy ul. Orłowicza 21, 9, 13, 15, 5 i dokończenie remontu
podwęzłów w budynkach przy ul. Murzynowskiego 6, 12, 15 i Barcza 13.
3. 	Roboty hydrauliczne:
– przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed, w trakcie i po sezonie grzewczym - wszystkie budynki;
– wprowadzenie spustów wody w remontowanych pomieszczeniach podwęzłów do kratek ściekowych;
–	dokończenie wyprowadzenia zaworów odcinających na instalacji wody z komórek piwnicznych na korytarze piwnic w budynku
przy ul. Murzynowskiego 10;
– montaż odpowietrzników na pionach c.o. i w grzejnikach;
– konserwacja instalacji ciepłej i zimnej wody oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości cyrkulacji ciepłej wody;
–	usuwanie na bieżąco usterek centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników,
uzupełnianie zładu, usuwanie niesprawności grzejników i zaworów grzejnikowych;
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– plombowanie, kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów;
– udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczeniem studzienek rewizyjnych;
– udrażnianie studni burzowych i przykanalików;
– spawanie gałązek grzejnikowych, wymiana śrubunków;
– wymiana skorodowanych odcinków instalacji c.o. i gazu;
– wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody;
– uzupełnienie uszkodzonych izolacji na rurach centralnego ogrzewania w piwnicach budynków;
– naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach zsypowych;
–	spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu umożliwienia lokatorom wymiany grzejników i przeprowadzenia remontów mieszkań,
– wymiana grzejników i montaż termozaworów na klatkach schodowych w budynkach Barcza 29 i 43.
Inne prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
– zbieranie kartek ze stanami wodomierzy mieszkaniowych – raz na kwartał;
– odczyty liczników ciepła – na koniec każdego miesiąca;
– naprawy bieżące i konserwacja instalacji wewnętrznych, z wyjątkiem instalacji elektrycznych, w klubach „Na Górce” i „Muza”.
Prace wykonane przez osoby zewnętrzne na zlecenie Spółdzielni:
1. 	Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian i stropodachu budynku Barcza 12;
2. 	Opracowanie ekspertyzy z zakresu zabezpieczeń ppoż. w budynku Barcza 5;
3. 	Wykonanie dokumentacji projektowej nawodnienia pionów ppoż. w budynku Barcza 5;
4. 	Prace naprawcze dźwigu osobowego w budynku Orłowicza 17B;
5. 	Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynkach przy ul. Wańkowicza 18 kl. I, Wańkowicza 16 kl. I;
6. 	Wymiana grafiki tablic dotyczących projektów dofinansowanych ze środków UE;
7. 	Remont płyt balkonowych przy ul. Orłowicza 18; Orłowicza 10; Orłowicza 16;
8. 	Wymiana kaset domofonowych w budynkach:
– Orłowicza 17B kl. II;
– Murzynowskiego 6, 8, 13, 15, 17 w ramach realizacji planu remontów;
9. 	Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika przy bud. Wańkowicza 20;
10. 	Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego: Barcza 11, Barcza 11A, Wańkowicza 20 kl. IV; Orłowicza 9 kl. IV; Barcza 29 – 31;
11. 	Naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku Wańkowicza 18 kl. II;
12. 	Wymiana stolarki okiennej przy ul. Barcza 12;
13. 	Prace naprawcze dźwigów osobowych: Orłowicza 1 kl. III, 7, 8, 10 kl. I i III, Murzynowskiego 7, 10 kl. V, 14 kl. I, 22, Barcza 5;
14. 	Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed budynku Barcza 25 kl. II;
15. 	Usunięcie skutków pożaru w korytarzu piwnicznym budynku Orłowicza 8 kl. VI;
16. 	Usunięcie skutków pożaru osłony śmietnikowej w obrębie budynków Barcza 31, 45;
17. 	Naprawa centrali wentylacyjnej w pawilonie handlowym przy ul. Murzynowskiego 16;
18. 	Wymiana armatury w węzłach c.o. w budynkach: Orłowicza 5, 7, 9, 10, 14, 29, Murzynowskiego 3, Wańkowicza 20;
19. 	Nasadzenia i wycinki drzew z terenów mienia Spółdzielni i nieruchomości budynkowych tj. Orłowicza 10, Murzynowskiego 13, 15,
17, Wańkowicza 10, 14;
20. 	Remont schodów terenowych w części położonej na terenie SM „Jaroty” zlokalizowanych na skarpie od budynku Barcza 39 do
miejskiej ulicy Barcza (partycypacja w kosztach robót zrealizowanych przez MZDTiZ).
Nadzór
–	prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, tj. utrzymaniem na terenie Spółdzielni
czystości, porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni, utrzymaniem zimowym, odśnieżaniem, konserwacją instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków, konserwacją oświetlenia zewnętrznego i węzłów cieplnych;
–	egzekwowanie zapisów umów zawartych przez Spółdzielnię na sprzątanie klatek schodowych, po zgłoszeniu nieprawidłowości
przez mieszkańców;
–	prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja
planu remontów);
– sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom zewnętrznym;
– kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych wszystkich obiektów;
– przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie działania administracji Nagórki dla nowych dzierżawców;
– przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym;
– prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których mowa wyżej;
– ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych przez użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia;
– ewidencjonowanie usterek zgłoszonych przez użytkowników lokali;
– nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej;
– rozwiązywanie problemów dotyczących zamieszkania zgłaszanych przez lokatorów osobiście i telefonicznie;
– uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie obcym;
–	załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego, w tym wydawanie terenu w celu wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu po zakończeniu robót;
– wykonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne;
– organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu;
– doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z remontami i modernizacjami mieszkań.
Maria Raszkiewicz
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”
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Akcja Lato ‘2017
Od wielu lat Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w zakresie działalności społeczno-kulturalnej organizuje podczas wakacji w klubach „Na Górce” i „Akant” półkolonie w ramach prowadzonej Akcji Lato. Biorą w niej udział dzieci
spędzające czas letnich wakacji w domach. Zapewniamy im wyszkoloną kadrę i masę atrakcji, co ilustrują poniższe zdjęcia.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Zwiedzaliśmy Obserwatorium Astronomiczne

„Moja baśniowa kraina” – warsztaty plastyczne w BWA

W gospodarstwie agroturystycznym „Kojrysa”

Wśród rzeźb Magdaleny Abakanowicz

Tańczymy cha-cha pod kierunkiem trenera Krzysztofa Dąbrowskiego
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Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem

„Fabryka przygód” – (Centrum „Lech”)

Zabawy na świeżym powietrzu nad jeziorem Ukiel

Graliśmy w kręgle
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Na jagody
Kolejny już rok, kolejny już raz, Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów Koła nr 10
„Nagórki” zorganizowała dla mieszkańców osiedla Nagórki wyjazd na jagody. 8 lipca br. wyruszyliśmy w okolice malowniczej miejscowości
Bałdy Piec. Cieszy nas fakt, że zainteresowanie wyjazdem było bardzo duże. Pogoda dopisała, więc każdy znalazł coś dla siebie. Jedni
zbierali jagody, inni grzyby, niektórzy po prostu spacerowali po lesie, na molo lub odpoczywali nad wodą.

Zwieńczeniem wyjazdu był wspólny poczęstunek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy we wrześniu na grzybobranie.
Zofia Wysokińska

Klub Tańca Sportowego Muza Dance działający przy SM „Jaroty”
zaprasza na

kursy tańca towarzyskiego
dla początkujących w stylu standard
i latynoamerykańskich
Zajęcia rozpoczną się 1 października br.
pod kierunkiem trenera

Piotra Starowicza
- półfinalisty Grand Prix Polski
Szczegółowe informacje:
pod numerem telefonu 691 362 196
Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie do 40 m², na I lub II piętrze, na Jarotach, Nagórkach lub Pieczewie. Tel. 692 988 891 lub 540 298 980.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,4 m², na parterze, na
osiedlu Nagórki, ul. Barcza. Tel. 888 821 172.
Sprzedam spółdzielczo-własnościowe dwupokojowe mieszkanie o pow. 49 m², przy ul. Boenigka 4, I piętro, do remontu. Cena
180 tys. zł od zaraz, w bonusie chłodziarko-zamrażarka i meble.
Tel. 606 901 207.
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe o pow. 60,2 m², I piętro,
ul. Jaroszyka. Tel. 727 740 161.
Dom ok. 100 m², działka 900 m², garaż i budynek gospodarczy
(zagospodarowane), za Zgniłochą – zamienię na mieszkanie
o pow. 40 – 60 m² (bez pośrednika). Tel. 504 250 348.
Kupię M-5 o powierzchni 65 – 80 m², na parterze bądź drugim piętrze, na osiedlu Jaroty, Pieczewo lub Generałów. Tel. 660 774 870,
email: terra4@o2.pl.

Kupię dwupokojowe mieszkanie do 35 m², na parterze lub I piętrze,
na Jarotach lub Pieczewie. Tel. 507 570 130.
Zamienię mieszkanie 2-pokojowe o pow. 49,8 m², w nowej technologii – na większe w płycie, na Jarotach lub Pieczewie, do II piętra.
Tel. 505 418 529.
Pilnie zamienię mieszkanie komunalne przy ul. Limanowskiego
19C (Olsztyn Zatorze) – 3 pokoje ok. 50 m², rozkładowe, na parterze,
w bloku 4-piętrowym, lokal z możliwością wykupu, z ewentualnym wyposażeniem, na lokal mniejszy 25 – 30 m² ze spółdzielczym własnościowym prawem lub prawem odrębnej własności. Tel. 517 439 719 lub
534 260 873.
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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Żegnaj lato, to już jesień
Przełom lata i jesieni, to chyba najpiękniejszy okres roku, przed nami
jeszcze wypoczynek na łonie natury, raj dla grzybiarzy, wędkarzy i działkowców. Wielokrotnie przypominałem o trujących roślinach, grzybach
i owocach. Pamiętajmy, czego nie jesteśmy pewni nie jedzmy, rok rocznie
umierają ludzie bagatelizujący te przestrogi. Końcówka lata i przejście w jesień, ale jaka ona będzie, może ta przysłowiowa „złota polska”? Jakkolwiek będzie, odpoczywajmy, „ładujmy” akumulatory witalności, aby zdobyć
zapas na szarugi jesienno-zimowe. Jeszcze można odpoczywać na łonie
natury, nad wodą czy w górach, nieważne, czy podczas imprez zorganizowanych, czy zwykłych indywidualno-rodzinnych, jednak zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie, o zagrożeniach ze strony owadów, kleszczy i żmij,
jak i o prozaicznych niebezpieczeństwach związanych z pobytem nad wodą
czy w ogóle na łonie przyrody.
Wędkarzom i wodniakom przypominam o zasadach bezpiecznego
zachowania się nad i na wodzie. Zawsze miejmy na łodzi kapoki lub inne
kamizelki ratunkowe, zwłaszcza wtedy, gdy zabieramy ze sobą na łódkę
dzieci.
Działkowcy będą zbierać plony, a jesień to także okres intensywnych
prac porządkowych. Pamiętajmy jednak, że spalanie śmieci i w ogóle palenie ognia na działkach dozwolone jest dopiero od 1 października do
30 kwietnia. Jeśli już mowa o paleniu ognisk na działkach czy gdziekolwiek
indziej, pamiętajmy również o tym, że palące się tworzywa sztuczne, odpady preparatów ochrony roślin i inne chemikalia mogą w dymach zawierać
środki szkodliwe – trujące! Nie palmy w ogniskach plastikowych opakowań
i butelek, jak i innych śmieci. Zapakujmy je w worki na odpady i zawieźmy do śmietnika, zwłaszcza że od kilku już lat obowiązują nowe przepisy
w sprawie palenia ognisk, a zasady te zwłaszcza w ogrodach działkowych
są bardzo restrykcyjne i powinny być wyeksponowane w ogłoszeniach na
tablicach informacyjnych poszczególnych ogrodów działkowych – za nieprzestrzeganie grożą surowe kary.
Ten okres przełomu końca lata i początku jesieni w naszej strefie klimatycznej z reguły jest lubiany przez wytrawnych „prawdziwych” turystów,
zwłaszcza w górach i u nas na Warmii i Mazurach. Jednak uważajmy, gdyż
są jeszcze turyści, chociaż jest ich mniej i mniej jest też służb strzegących
bezpieczeństwa w lasach, nad jeziorami i w różnych skupiskach domków
letniskowych czy campingach. Często wówczas pojawiają się pseudoturyści: złodzieje, naciągacze i oszuści – miejmy baczenie na to, co się wokół
nas dzieje, kto i gdzie się podejrzanie szwęda – to ostrzeżenie dla turystów,
jak i dla nas mieszkańców.
A teraz powtarzając się rokrocznie przypominam, że zarówno aura,
kalendarz i logika mówią nam, że zawsze po lecie będzie jesień i na pewno
nowy rok szkolny dla naszych pociech. Jak siebie i dzieci przygotować do
„nowego”? Gdy nasza pociecha idzie pierwszy raz do „poważnej” szkoły –
jesteśmy przejęci, a mniej się nad tym zastanawiamy, kiedy jest to któraś
już klasa. Tak, jesteśmy zalatani i zapracowani, a problem jest, bo sama
szkoła – widzimy to i znamy – nie wystarczy, nie poradzi sobie, a wszelkie
„luki” wychowawczo-edukacyjne natychmiast zapełnia: ulica, podwórko,
pokusy i patologie, o których w zabieganiu, jeśli się dowiadujemy – to zbyt
późno, a często bardzo boleśnie! Uwaga, to koniec wakacji, a zatem wiele obowiązków związanych z przygotowaniem naszych pociech do nowe-
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go roku szkolnego, ba, w tym roku wchodzimy w edukacyjną „rewolucję”.
Jedne dzieciaki pójdą po prostu do następnej klasy, inne do nowej szkoły, w nowe otoczenie, środowisko rówieśnicze i profil nauki. Nie dajmy się
zwariować, po prostu przygotujmy dzieciaczki normalnie – wyposażmy je
w odpowiedni ubiór, przybory i podręczniki, a w trakcie nauki obserwujmy
i reagujmy. Pamiętajmy także o przebadaniu dzieci po powrocie z wakacyjnych szaleństw. Szkolna służba zdrowia już od dawna nie istnieje lub jest
jedynie namiastką.
Nawał pracy, coraz to nowsze wyzwania absorbujące nas rodziców,
nie zawsze pomoc ze strony rodziny czy innej opieki – niesie ze sobą zagrożenia: dzieci bywają pozostawiane same sobie, pod presją środowiska,
ulicy i wszechobecnej totalnej patologii społecznej!
Brakuje nam czasu na wszystko, po pracy jesteśmy zmęczeni, a stale „zaganiani” marzymy o chwili spokoju – a dzieciaki niech się czymś zajmą i tu uwaga na zagrożenia: komputery, internet i telewizja – to okno
na świat, ale przyglądajmy się, jakie gry, filmy i programy, a nawet bajki
oglądają nasze pociechy, bowiem często budzą one agresję i złe emocje!
Interesujmy się, z kim nasze dziecko, wnuk czy podopieczny się spotyka, z kim przebywa i jak się zachowuje. Tyle teraz zagrożeń ze strony
dilerów narkotyków i innych używek, pedofili i zwyczajnych bandziorów
wykorzystujących naiwność i zwykłą samotność dziecka pozostawionego
poza kontrolą i nadzorem.
Pamiętajmy o właściwym ubieraniu naszych dzieci do szkoły i po zajęciach. Ważne też, by zapewnić im pełne bezpieczeństwo w drodze do i ze
szkoły, w szkole i poza nią, w domu czy jak to często bywa – „gdzieś na
podwórku”!
Obserwujmy i słuchajmy, co mówią nasze dzieci. Reagujmy i wymagajmy reakcji szkoły i nie tylko. Często będziemy zmuszeni reagować za
innych i za „obojętnych” rodziców. Możemy czynić to anonimowo, aby
uchronić dziecko przed represjami w wypadku przecieków – dlatego proponuję anonimowy telefon zaufania policji: 89 522 33 99. Patologie i wypaczenia same się nie tworzą i nie występują nagle – tworzą się wtedy, gdy
krok po kroku, dzień po dniu zapominamy, że jesteśmy po to, aby nasze
dzieci kochać, żywić, ale też i wychowywać!
Nauka i wszystko co z nią związane, działalność pozaszkolna i czas
po lekcjach – to zmartwienie nas wszystkich: szkoły, organizacji i służb specjalistycznych – ale zawsze NASZE! Róbmy, co powinniśmy i co możemy,
wymuszajmy zaangażowanie się w tę działalność wszystkich odpowiedzialnych organów i urzędów, a teraz przy wprowadzaniu reformy szkolnictwa
na pewno łatwiej nam będzie egzekwować od władz wszelkich zainteresowanie, bo i one będą bacznie się temu procesowi przyglądać. To nieprawda, że mamy złe dzieci i źle wychowaną młodzież – to też nieprawda, że nie
mamy czasu zająć się nimi, ale prawdą jest to, że o tym nie myślimy lub
często zapominamy!
Życzę bezpiecznego wypoczynku, jeśli czas i pogoda na to pozwolą oraz bezpiecznej jesieni bez stresów: bo dzieci czy wnuki i szkoła, bo
przed nami jesienne obowiązki i zadania przygotowania siebie i rodziny
oraz domu czy mieszkania do gorszej pogody. Odpoczywajmy, działajmy
i przewidujmy zagrożenia, a wszystko się pomyślnie ułoży. Cdn.
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca 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: 18 września 2017 roku – pełni Teresa Biała

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.
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 6000 egz.
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Władysław Gębik
Pedagog, folklorysta, literat, publicysta. Urodził się 14 czerwca 1900 roku w Szczyrzycu koło Limanowej na Podhalu w chłopskiej rodzinie Jana i Anny z Trzópków. Szkołę średnią ukończył w 1919 r. w Myślenicach, w 1924 r. ukończył studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim z dyplomem inżyniera rolnictwa. W latach 1923 – 1932 uczył w Miejskim Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym
w Katowicach. Jednocześnie kontynuował studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1928 r. uzyskał dyplom
nauczyciela biologii i chemii. W 1932 r. uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych. Jednak zamiast kariery uniwersyteckiej wybrał
zawód nauczyciela szkoły średniej. W latach1933 – 1937 był nauczycielem Polskiego Gimnazjum w Bytomiu, w 1937 r. zorganizował
Polskie Gimnazjum w Kwidzynie i został jego dyrektorem.

W swojej pracy nauczycielskiej
kierował się zasadą, aby wychowywać Polaka mądrego przed szkodą.
Temu przeświadczeniu podporządkowane były jego
inicjatywy.
Inną
zasadą, która przyświecała gimnazjalistom w Kwidzynie było: „Wierzyć
w czyn, a nigdy
w słowo”. Wpajano uczniom pracowitość, uczono
konsekwentnego
działania, wytrwałości w dążeniu do
upragnionego celu,
umacniano wiarę
w silną Polskę, której trzeba codziennie służyć i nie mówić o niej źle.

Po wojnie osiedlił się w Olsztynie, gdzie rozwinął ożywioną działalność kulturalno-społeczną i oświatową. Jako naczelnik
w Kuratorium Oświaty zajmował się organizacją szkolnictwa na
Warmii i Mazurach. Zorganizował ekipę regionalną Państwowego Instytutu Sztuki, dzięki której ocalały od zapomnienia tysiące
pieśni i bajek ludowych z Powiśla, Warmii i Mazur. Należał do
współzałożycieli „Słowa na Warmii i Mazurach” i przez wiele lat
był kierownikiem literackim tego pisma. Był współorganizatorem
i długoletnim prezesem olsztyńskiego oddziału Związku Literatów Polskich i wielu innych organizacji i towarzystw kulturalnych.
Za swą działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.
Krzyż Komandorski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Budynek SM „Jaroty” przy ul. Władysława Gębika Źródło: Kwidzynopedia.pl

Ulica Władysława Gębika

Źródło: Kwidzynopedia.pl

Uczniowie Gimnazjum w Kwidzynie piszą dziś o swoim dyrektorze: „Kochaliśmy go, jak się kocha ideał. Był chyba naszym
guru, na co dzień czuło się jego prawość i jego ciepłą troskę. Był
autentycznie otwarty na drugiego człowieka”.
Niezwykle wymowne są słowa Władysława Gębika zamieszczone w jego książce „Z diabłami na ty”: „Jeżeli ostatnią rzeczą,
której utratę może człowiek zaryzykować, jest życie, to przedostatnią jest – moim zdaniem – szacunek dla samego siebie”.
25 sierpnia 1939 r. został aresztowany wraz ze wszystkimi
nauczycielami i uczniami kwidzyńskiego gimnazjum. Przez całą
wojnę przebywał w obozach koncentracyjnych (Hohenbruch,
Stutthof, Sachsenhausen, Mauthausen-Gusen).

Jednak chyba najważniejsza jest pamięć, jest pamięć,
jaką pozostawił po sobie. Oto co napisała o nim Maria Zientara-Malewska: „Myślę, że nie tylko wiedza, inteligencja i oczytanie
zjednały Mu tylu przyjaciół. Zyskał ich przede wszystkim dzięki
swojej dobroci. Nigdy nie zauważyłam, aby odnosił się inaczej
do profesora uniwersytetu, a inaczej do robotnika czy chłopa.
Wszystkich, bez względu na stanowisko, traktował z jednaką
serdecznością, dla każdego, kto szukał u niego pomocy i rady,
znajdował zrozumienie i pogodny uśmiech”*.
Zmarł 23 marca 1986 r. w Krakowie. Został pochowany
w Szczyrzycu.
Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Czytelnikom „Jarot” poleciłabym przede wszystkim „Burzom dziejów nie
dali się zgnieść” i „Chłopcy z Rzeczypospolitej Kwidzyńskiej”.
Dziś powszechnie słyszy się narzekania rodziców i nauczycieli na kłopoty z młodzieżą. Myślę, że gdyby próbować naśladować postawę doktora Gębika – może mniej mielibyśmy problemów z naszymi dziećmi?
Danuta Jamiołkowska

*Cytat pochodzi z książki pt. „Mądry przed szkodą. Wspomnienia o Władysławie Gębiku”, Olsztyn 1995. Wspomnienia osób, które znały osobiście Doktora Gębika, zetknęły się z nim na różnych
etapach swego życia, zebrał Jan Chłosta. Powstała z tego ciepła,
mądra książka.

