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Trwa inwestycja przy ul. Flisa
W końcu grudnia 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie rozpoczęła budowę budynków mieszkalnych
na osiedlu Jaroty przy ulicy Flisa 2 i 4.

Realizowane są dwa budynki mieszkalne trzyklatkowe z czterema kondygnacjami nadziemnymi, całkowicie podpiwniczone, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym z nich
przewidziano miejsca postojowe w wielostanowiskowym garażu
podziemnym.
Obecnie zakończono roboty betoniarskie i murarskie w zakresie konstrukcji budynku przy ul. Flisa 4. Wymurowano jedną trzecią ścianek działowych w mieszkaniach. Wykonywane są przewody wentylacji grawitacyjnej oraz kominy nad ostatnią kondygnacją
mieszkalną. We wrześniu rozpoczęto montaż konstrukcji drewnianej
dachu, a w październiku ruszą prace związane z pokryciem dachu
oraz montażem okien.
Na budynku przy ul. Flisa 2 zakończono roboty konstrukcyjne części podziemnej, tj. piwnic i garażu podziemnego. Na dwóch
klatkach schodowych konstrukcja wykonana jest do poziomu ścian
pierwszego piętra.

We wrześniu rozpoczęte zostały prace związane z uzbrojeniem terenu inwestycji w sieci i przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Konstrukcja budynków jest tradycyjna, dachy dwuspadowe
o konstrukcji drewnianej kryte blachodachówką w kolorze ceglastym. Mieszkania będą wyposażone w instalację do odbioru telewizji
naziemnej cyfrowej, satelitarnej, kablowej oraz w instalację światłowodową, co daje możliwość uzyskania wysokiej jakości sygnału
tvk oraz internetu. Podobnie jak w budynkach zrealizowanych na
osiedlu Jaroty po roku 2006, również na tych budynkach zostaną
zamontowane na dachach kolektory słoneczne.
Umowny termin przekazania mieszkań jest przewidziany na
wrzesień 2018 r.
Krzysztof Gryciuk
Inspektor nadzoru SM „Jaroty”

Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za 2016 rok
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 579. 579 m². W zasobach Administracji Osiedla „Jaroty” w 2016 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.
Prace ogólnoadministracyjne
Administracja obsługuje również na mocy zawartej ze Spółdzielnią umowy Wspólnotę Mieszkaniową Kanta 40D, w której zaso1. W 2016 r. zarejestrowano 2. 291 spraw (wychodzącej i przychobach znajduje się 40 lokali mieszkalnych i 12 garaży. Zadaniem addzącej korespondencji), z tego 2. 014 pism od członków Spółministracji jest bieżąca realizacja zadań związanych z konserwacją,
dzielni oraz pozostałe z różnych instytucji. Korespondencja
naprawami bieżącymi, nadzorowaniem realizowanych robót w celu
dotyczyła bardzo różnorodnych spraw, między innymi: wydania
utrzymania w należytym stanie technicznym budynków mieszkalwarunków na wymianę grzejników, kuchenek gazowych, remonnych, użytkowych i technicznych oraz terenów osiedla. Zadania
tu mieszkań, usuwania awarii, zmiany liczby zamieszkiwania
realizowane były w 2016 roku przez 11 pracowników administracji,
osób, decyzji dotyczących wycinki drzew, warunków zabudowy.
11 konserwatorów, 2 gospodarzy oraz magazyniera.
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2. Zawarto 6 umów dzierżawy terenu i 1 umowę dzierżawy reklamy
fragmentu ściany budynku.
3. Podejmowano 461 interwencji na zgłoszenia pisemne, osobiste
i telefoniczne mieszkańców, dotyczące utrzymania czystości
i porządku wewnątrz budynków oraz na terenie osiedla, utrzymania zieleni (w tym 55 zgłoszeń w sprawie wycinki i przycięcia
krzewów oraz cięć korekcyjnych drzew) i niewłaściwych zachowań mieszkańców, a także konfliktów sąsiedzkich. W sprawie
niewłaściwych zachowań mieszkańców, zakłócania spokoju i porządku przyjęto 59 skarg – wyjaśnianych przy udziale przedstawicieli komisji pojednawczo-porządkowej Rady Osiedla „Jaroty”.
4. Nadzorowano zadania związane z wykonaniem zagospodarowania terenów zielonych, wykonano nasadzenia roślinne przy
ul. Boenigka 46, 48, 50, 52, Malewskiego 1, 3, 5, 7, Jaroszyka 1, 24,
Pieczewskiej 2, 6, 8, Leyka 2, 4, 6,8, 10, 12, 9, 11, 13, 15, Hanowskiego 2, 4, Kanta 32, 34, 52, 54, 56, Jarockiej 49, 51.
5. Odebrano protokólarnie 3 lokale po zakończeniu umowy najmu,
1 lokal przekazano protokólarnie nowemu najemcy.
6. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych przez
firmy zewnętrzne w zakresie sprzątania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych przez firmy ASDOR, AZALIA, CLINEX, MAXIMUS. Na koniec 2016 r. sprzątanie klatek schodowych odbywa się w 78 nieruchomościach budynkowych w 169 budynkach
mieszkalnych znajdujących się w zasobach administracji oraz
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kanta 40D.
7. Prowadzono bieżącą kontrolę 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.
8. Przeprowadzono dwukrotnie (wiosną i jesienią) kompleksową
deratyzację we wszystkich budynkach, polegającą na rozłożeniu
środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych.
9. 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.
10. Na wniosek mieszkańców Spółdzielnia rozpatrywała 22 wnioski przejęcia sprzątania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w kolejnych nieruchomościach budynkowych. Spółdzielnia
podpisała 18 umów na sprzątanie klatek, 4 wnioski nie zostały
załatwione pozytywnie z uwagi na niespełnienie wymogów regulaminu.
11. 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.
12. Wykonano nasadzenia zastępcze za wycinki drzew na podstawie wydanych decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miasta
w Olsztynie.
13. Dokonano przeglądu terenów zielonych w celu przygotowania
projektów nowych nasadzeń do planu na rok 2017.
14. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję
z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, ZDZiT w Olsztynie.
15. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi;
przeprowadzono 10 postępowań roszczeniowych w sprawach
należnych odszkodowań dla użytkowników lokali i Spółdzielni
z tytułu zalań. Prowadzono korespondencję dotyczącą udzielania informacji o przyczynach powstania szkód w lokalach
mieszkalnych w liczbie 189 spraw. Ogółem prowadzono 199 postępowań dotyczących likwidacji szkód zalaniowych powstałych
w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
16. W 2016 roku załatwiono 583 wnioski użytkowników lokali w zakresie zmian opłat czynszowych związanych z liczbą zamieszkałych osób, z wymeldowaniem z pobytu stałego lub czasowego,

czasowym przebywaniem poza miejscem zameldowania, zgłoszeniem urodzenia dzieci i 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. 054 mieszkania wyposażone są
w 21.124 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej wody. W 2016 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w 60 mieszkaniach.
Sporządzono 60 notatek z powodu niesprawnych wodomierzy oraz
nieprawidłowości w przekazywaniu stanów wody. Oplombowano
246 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu uszkodzeń
oraz sporządzono 182 protokoły.
W 130 mieszkaniach dokonano rozliczeń zużycia wody i odprowadzania ścieków z powodu zmiany najemców oraz 205 korekt z tytułu nieprzekazanych stanów wodomierzy bądź błędnie podanych.
Wysłano 544 pisma przypominające o przekazywaniu stanów wodomierzy zgodnie z obowiązującym regulaminem. W 138 lokalach
użytkowych wyposażonych w wodomierze dokonywane były kwartalnie odczyty zużycia wody i rozliczenia oraz fakturowania zużycia
wody zimnej i ciepłej w liczbie 146 faktur.
W 2016 roku wystawiono 679 faktur VAT dla lokali użytkowych
za energię cieplną, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie 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 136 budynkach
mieszkalnych i lokalach użytkowych, a także w 15 hydroforniach
i 9 wymiennikowniach oraz prowadzą kontrole prawidłowości odczytów, jak i rachunków za zużycie wody i odprowadzanie ścieków dostarczanych przez PWiK.
W sezonie grzewczym dokonywane były comiesięczne odczyty
c.o. w 71 budynkach mieszkalnych. Prowadzona jest comiesięczna
kontrola prawidłowości odczytów i obciążeń rachunków za energię
cieplną, energię elektryczną oraz zużycie gazu wystawianych przez
MPEC, Zakład Energetyczny i Zakład Gazowniczy.
Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, stolarskie,
ślusarskie, hydrauliczne)
Ogółem w 2016 r. przyjęto 8. 608 zgłoszeń usług i napraw,
w tym:
– 2. 265 zgłoszeń lokatorskich różnego rodzaju:
– 1. 839 ogólnobudowlanych, administracyjnych oraz ślusarskich,
– 1. 200 stolarskich,
– 1. 569 hydraulicznych,
– 1. 735 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:
– zamknięcie śmietników przy ul. Leyka 20, 26, Boenigka 32
oraz malowanie śmietników przy ul. Leyka 18, Wiecherta 23,
Herdera 26;
– wykonano balustrady przy schodach terenowych ul. Boenigka 42, Hanowskiego 7;
– w ramach remontów nieruchomości – wymieniono zawory
STAD w budynkach ul. Wiecherta 3, Mroza 8, Kanta 48, Wilczyńskiego 6B, Leyka 18, Wiecherta 4, Boenigka 38, Malewskiego 6, Malewskiego 4A, Jaroszyka 1, Malewskiego 2, 4,
5, 7, Kanta 28, 54, 42 - łącznie 17 szt.;
– wymieniono 2 szt. zaworów OVENTROP w budynkach: Burskiego 6, Janowicza 2;
– wykonano lub wyremontowano piaskownice na placach zabaw
w rejonie budynków przy ul. Jaroszyka 16 – 18, Boenigka 22,
Jaroszyka 6 – 10, Boenigka 19, 18, 32, Wiecherta 12, 27, 8,
29;
– dokonano naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów
drewnianych w urządzeniach na palach zabaw w rejonie budynków przy ul. Burskiego 8, Boenigka 22, 54, Pieczewskiej 4,
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Boenigka 2, Leyka 22, Flisa 3, Mroza 28, Herdera 7, Leyka 13,
Wiecherta 16, Herdera 14, Wiecherta 27, 35, Malewskiego 5,
6, Mroza 22, Wilczyńskiego 6F, Boenigka 44, 16, 1, Burskiego 22, Kanta 22B;
wykonano i wkopano ławki z oparciami na placach zabaw
przy ul. Kanta 9, Jaroszyka 16 – 18, Boenigka 42, Wiecherta
16, Herdera 24;
wykonano i wkopano ławki z oparciami przed następującymi budynkami ul. Boenigka 1, 1A, 3, 36, 11, 13, 15, 17, 20,
42, 18, 10, 30, 19, 22, 44, Burskiego 10, Hanowskiego 1, 3,
Jaroszyka 10, 12, Wiecherta 17, Kanta 9, 28, Wiecherta 35,
Burskiego 20, Leyka 5;
wykonano i zamontowano drewniane pochwyty na klatkach
schodowych Janowicza 7, Kanta 5, Kanta 7, Hanowskiego 6
oraz wykonano pochwyty (montaż przesunięto na 2017 r.)
Janowicza 5;
ogółem na prace związane z remontem piaskownic, elementów drewnianych urządzeń na placach zabaw, wykonaniem
ławek i wykonaniem pochwytów drewnianych na balustradach
klatek schodowych zużyto 8. 183 m³ tarcicy „50” i 2. 017 m³
tarcicy „25”;
wykonano podjazdy na wózki wraz z poręczami przy budynkach Leyka 26, Mroza 8, 12 i Wilczyńskiego 17;
wykonano izolacje ściany piwnic przy II klatce schodowej
Mroza 24;
wykonano zasilanie pompy drenarskiej przy budynkach Boenigka 24A i Malewskiego 18;
wymieniono skrzynki gazowe na budynkach Boenigka 38,
40;
wymieniono odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pawilonie
ul. Jaroszyka 14;
przełożono część instalacji c.o. w suszarni w budynku Jaroszyka 2;
usunięto skorodowany pion instalacji gazowej na poddaszu
budynku przy ul. Burskiego 2;
wykonano remonty podestów schodów przed klatkami (uzupełnienie i wymiana uszkodzonych płytek, fugowanie) w budynkach przy ul. Jaroszyka 18, Boenigka 50, Wilczyńskiego 6A,
Burskiego 13, Wilczyńskiego 19, Boenigka 34A, Leyka 15,
19, 10, Wiecherta 17, 27, Herdera 22, 24, 26, Kanta 3, Boenigka 46, Jaroszyka 6, 12, 20, Malewskiego 9, Mroza 20A,
20B;
wykonano i zamontowano balustradę na rampie wejścia do
lokalu Jaroszyka 3;
wymieniono ramy montażowe i oprawy oświetleniowe oraz
żarówki WLS, LRF w wysokich lampach na słupach betonowych przy ul. Pieczewskiej 4, Hanowskiego 1, 6, Burskiego
8, 20, Mroza 29, Janowicza 2, 10, Herdrea 15, 16, 18, Boenigka 11, 16, 24, 40, 52, Malewskiego 14 – 16, Hanowskiego 8,
Mroza 10, 22, Boenigka 6 – 8, Herdera 1, Janowicza 3, 5,
Kanta 42 w liczbie: żarówki LRF i WLS – 77 szt., oprawy
Malaga i Rosa – 14 szt., ramy montażowe – 12 szt.;
wymieniono 3. 147 szt. żarówek na klatkach schodowych
i przed klatkami oraz w korytarzach piwnicznych;
dokonano wymiany opraw oświetleniowych na LED z czujnikami ruchu w budynku Kanta 12;
przebudowano sterowanie oświetleniem placu zabaw przy
ul. Wiecherta 35;
wykonano nową instalację elektryczną przed wejściem na
poddasze użytkowe w budynku Hanowskiego 6;
ułożono nowy przewód wstawiając dodatkową lampę przy
parkingu ul. Herdera 22;
wykonano wymianę odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej
w lokalu przy ul. Boenigka 38A;
wykonano wymianę pionu kanalizacji sanitarnej, demontażu
grzejników fawierowych i montaż nowych grzejników w lokalu przy ul. Jaroszyka 3;
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– wymieniono odcinki instalacji kanalizacyjnej w poziomie
piwnic w budynkach Burskiego 32 kl. I i II, Janowicza 26,
Wiecherta 12, Mroza 12, Kanta 38, Herdera 8, Boenigka 8,
Wilczyńskiego 17, Herdera 4, Janowicza 10, Jaroszyka 10,
Leyka 13, Boenigka 1, Boenigka 36 - wymiana trójnika na
pionie
– przerobienie instalacji c.o. na klatkach schodowych w budynkach Wiecherta 16, Kanta 7, Kanta 5, Mroza 37;
– wymieniono uszkodzony odcinek pionu burzowego w budynku Boenigka 42;
– wykonano szpachlowanie i malowanie uszkodzonych sufitów
na I i II kl. w budynku Janowicza 26;
– malowanie lamperii farbą olejną w wiatrołapie w budynku
Wiecherta 2 kl. I oraz częściowe malowanie przy ul. Malewskiego 5;
– remont wiatrołapu przy ul. Janowicza 34 kl. II;
– dokonano remontu konstrukcji zadaszeń przed wejściami do
klatek schodowych budynku przy ul. Boenigka 44;
– wykonano docieplenie cokołu w lewym szczycie budynku
Wilczyńskiego 6D;
– wykonano częściową naprawę opaski przy budynku Herdera 9, Boenigka 19;
– uzupełniono docieplenie z wełny mineralnej stropodachów
w budynkach Mroza 8/43, Piotrowskiego 11/35, 34, Janowicza 3/8;
– wymieniono uszkodzone drzwi do korytarza piwnicznego
1 szt. ul. Wiecherta 18;
– zamontowano 173 szt. podpór garażowych w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków;
– zdemontowano skrzynki AZART w budynkach przy ul. Kanta 7;
– zamontowano lub wymieniono 64 szt. samozamykaczy
w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych;
– wymieniono uszkodzone okienka ul. Kanta 3 – 1 szt. w korytarzu piwnicznym, Hanowskiego 3 – 1 szt. w korytarzu
piwnicznym, Herdera 4 – 1 szt. w wózkowni, Burskiego 10
– 1 szt. w suszarni;
– na bieżąco w sezonie grzewczym usuwano zgłaszane przez
lokatorów zapowietrzenia grzejników, wymianę niesprawnych zaworów termostatycznych, uszkodzonych odpowietrzników co;
– wykonywano przeglądy węzłów i rozdzielaczy c.o. przed,
w trakcie i po sezonie grzewczym;
– wykonywano 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 napisy, graffiti
na ścianach budynków i osłon śmietnikowych;
– wykonano remont dwóch pokoi biurowych w budynku Administracji Osiedla „Jaroty”;
– wydano 130 pisemnych decyzji dotyczących warunków wymiany grzejników w mieszkaniach;
– wystawiono 546 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, obciążających firmy
wykonujące remonty w budynkach naszego osiedla;
– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii instalacji
domofonowej do firmy „WIT-CZAR”;
– zamontowano 54 mb kolców metalowych oraz 214,5 mb plastikowych odstraszaczy p/ptakom;
– co kwartał pracownicy zespołu konserwatorów zbierają kartki ze stanami wodomierzy mieszkaniowych;
dokończenie na str. 4
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Nadzór
W 2016 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją
umów na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów. W pierwszym kwartale 2016 roku kontynuowane
były roboty budowlane związane z ułożeniem terakoty w korytarzach
piwniczych i wymianie drzwi do korytarzy piwnicznych w budynkach
przy ul. Leyka 10, 8, Wiecherta 25, 27, Kanta 38, terakoty w korytarzach piwnicznych w budynku przy ul. Janowicza 26, ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w budynku przy
ul. Boenigka 6 na podstawie umów zawartych w 2015 roku.
Inspektorzy nadzorowali remonty wykonywane przez firmy wyłonione w drodze przetargów w następującym zakresie:
– malowanie klatek schodowych (15 klatek) wraz z wymianą stolarki
okiennej na klatkach schodowych – wykonywały dwie firmy, prace wykonywane były w budynkach Hanowskiego 6, Wiecherta 16,
Kanta 5, 7, Mroza 37;
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych
w 34 klatkach – wykonywały dwie firmy, prace wykonywane były
w budynkach Burskiego 4, 6, Leyka 18, Wiecherta 13, 35, Herdera
15, 16, 19, 20, 22, Kanta 38, Mroza 31;
– remont posadzek korytarzy piwnicznych 848 m² (+ miejscowe
zwiększenie metrażu związanego z ułożeniem terakoty w pomieszczeniach suszarni wykonywane na prośbę mieszkańców)
z wymianą 88 szt. drzwi do korytarzy piwnicznych – wykonywały
cztery firmy; prace wykonywane były w budynkach Boenigka 6,
8, 10, Burskiego 8, Leyka 1, 3, 11, 15 Hanowskiego 1, 2, 3, 4, 28,
Herdera 6, 8;
– wykonanie ogrodzeń 7 szt. placów zabaw w rejonie budynków
przy ul. Boenigka 42 – 44, Malewskiego 2 – 6, Jaroszyka 2 – 6 i Leyka 1 – 3, Jaroszyka 16 – 20, Jaroszyka 22-Leyka 19, Kanta 42 – 44,
ogrodzenie terenu z siłownią terenową przy ul. Boenigka 1 – 3 –
wykonywała jedna firma;
– uzupełnienie i wymiana urządzeń zabawowych na 14 placach
zabaw przy ul. Boenigka 42 – 44, Leyka 1 – 3-Jaroszyka 2,4, Jaroszyka 16 – 20, Jaroszyka 22–Leyka 19, Wiecherta 2 – 6, Wiecherta
11 – 13, Herdera 6 – 8, Kanta 26 – 38, Kanta 42 – 44, Janowicza 10,
Janowicza 2, Janowicza 4 – wykonywała jedna firma;
– wykonanie siłowni terenowej – wykonywała jedna firma w rejonie
budynków Boenigka 1 – 3, Janowicza 22-Mroza 12;
– wykonanie remontu 6 szt. balkonów i loggii – wykonywała jedna
firma;
– przełożenie istniejących chodników oraz ułożenie nowych chodników na kostkę polbruk w rejonie budynków przy ul. Boenigka
36 – 40, Boenigka 54, Wiecherta 12 – 18, Kanta 48, Jaroszyka 14,
Leyka 7, wykonanie zatok parkingowych ul. Herdera 4, Herdera 17,
naprawa drogi dojazdowej Herdera 15 – wykonywały dwie firmy;
– docieplenie pawilonów przy ul. Herdera 13 i Jaroszyka 8 prace
zostały przesunięte do realizacji w 2017 r.
– remont 9 osłon śmietnikowych – wykonywała jedna firma;
– wymieniono 14 szt. stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach
mieszkalnych przy ul. Boenigka 36, Malewskiego 6, Jaroszyka 1
oraz w lokalach użytkowych przy ul. Burskiego 18, Jaroszyka 3,
Jaroszyka 14 – wykonywały 2 firmy;
– wymieniono stolarkę okienną w 3 lokalach usługowych przy
ul. Jaroszyka 3, Burskiego 18 i Burskiego 2 – wykonała jedna firma;
– wykonano zmianę systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych przy ul. Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7 i w pawilonie przy u. Jaroszyka 14 – wykonywała jedna firma;
– wykonanie nasadzeń w rejonach budynków przy ul. Boenigka 46,
48, 50, 52, Burskiego 16, Burskiego 8, 10, Burskiego 20, 22, Malewskiego 1 – 5, Jaroszyka 1, Malewskiego 7, Leyka 9 – 15, Leyka
2, 4, 6, 8,-12, Pieczewskiej 4 – 8, Kanta 32 – 34, 56, Jaroszyka 24,
Jarockiej 49,51;
– wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacji rocznych
i pięcioletnich, w tym instalacji gazowej, wentylacji oraz instalacji

elektrycznych w obiektach należących do Spółdzielni, jak i będących w zarządzaniu.
Prowadzono również nadzór nad robotami
w systemie zleconym:
– wymiana poziomu kanalizacyjnego w poziomie piwnic w budynku
ul. Burskiego 20;
– wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Boenigka
30A;
– wymiana niedrożnego przykanalika sieci sanitarnej do budynku
Boenigka 16;
– wykonanie map do celów projektowych przebudowy zatok parkingowych przy ul. Herdera 4 i 17;
– wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową zatok parkingowych przy ul. Herdera 4 i 17;
– wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu nasadzeń zamiennych przy realizacji zatoki parkingowej ul. Herdera 4;
– wymiana kaset domofonowych na kasety z wybieraniem cyfrowym w budynkach przy ul. Malewskiego 8, 10, 12, Janowicza 10,
Wiecherta 25, 27, Hanowskiego 12, 14 oraz we Wspólnocie Mieszkaniowej Kanta 40D;
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji schodów zewn. w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3;
– opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych pawilonów przy ul. Herdera 13 i Jaroszyka 8;
– przestawienie słupa oświetleniowego Kanta 40C;
– wykonanie drenażu ochronnego i izolacji ścian piwnic budynku
przy ul. Boenigka 8;
– zamknięcie dylatacji budynku przy ul. Janowicza 4 IV klatka oraz
docieplenie narożnika kl. VI z zamknięciem dylatacji;
– docieplenie narożników budynków przy ul. Piotrowskiego 11 i Mroza 8;
– wykonanie drenażu ochronnego budynku przy ul. Mroza 29 wraz
z izolacją ścian piwnic od strony wejść do budynku wraz z wycinką
kolidujących drzew;
– wykonanie drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Boenigka 24A od strony balkonowej;
– wykonanie izolacji ścian piwnic w obrębie wiatrołapu II klatki w budynku przy ul. Boenigka 34A;
– wykonanie remontu ramp wyładowczych do lokali przy ul. Wilczyńskiego 6C;
– wykonanie przebudowy schodów wejściowych do lokali B i C budynku przy ul. Wilczyńskiego 19;
– malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu garażu wielostanowiskowego przy ul. Mroza 14;
– montaż drzwi zewnętrznych do lokalu przedszkola w pawilonie
przy ul. Jaroszyka 3;
– wymiana niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej w poziomie
piwnic w budynku przy ul. Malewskiego 7;
– wymiana odcinka wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i przykanalika sieci sanitarnej w budynku przy ul. Leyka 28;
– usuniecie przyczyny zalewania lokalu usługowego w poziomie
piwnic budynku przy ul. Malewskiego 18;
– dokonywanie przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów dotyczącymi m.in. zacieków, zawilgoceń, nieprawidłowej
wentylacji, remontów;
– przygotowywanie danych do planu remontów na rok 2017;
– 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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Osiedle Nagórki
Chociaż wakacje dobiegły końca, lecz lato zarówno to kalendarzowe, jak i astronomiczne jeszcze się nie skończyło. Znawcy pogody
twierdzą, że to jeszcze nie koniec pogodnych dni, mimo iż już teraz
zdarzają się bardzo zimne noce. Od kilku lat mniej więcej w połowie
września następowało uruchomienie ogrzewania budynków. Zależy
to jednak od wielu różnych czynników. Składają się na nie między
innymi panujące warunki atmosferyczne, temperatury powietrza za
dnia i w nocy oraz prognozy na najbliższe dni. Koniec sierpnia i początek września jest okresem przygotowania instalacji grzewczej do
jej uruchomienia. Wszystkie administracje naszej Spółdzielni – jak
co roku – wystosowały odpowiednie apele do mieszkańców o przygotowanie także instalacji mieszkaniowych. Są to działania wyprzedzające, polegające głównie na rozkręceniu zaworów przygrzejnikowych do pozycji pełnego otwarcia, co pozwala na równomierne
rozprowadzenie czynnika grzewczego w całej instalacji budynkowej
oraz jej odpowietrzenie poprzez automatyczne zawory odpowietrzające, zainstalowane w lokalach usytuowanych na ostatnich kondygnacjach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaraz po uruchomieniu
zawory ponownie wyregulować według własnego uznania. Ma to
bardzo duże znaczenie w pierwszej fazie uruchamiania instalacji.
Okres wiosenno-letni był bardzo pracowity zarówno dla podmiotów gospodarczych wykonujących zadania na rzecz naszego
osiedla, jak i dla służb technicznych administracji. Dobra, letnia pogoda sprzyja wypoczynkowi, ale wielu mieszkańców osiedla poświęciło go na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w swoich
mieszkaniach. Bardzo często pracownicy administracji dokonywali
zrzutu wody z instalacji centralnego ogrzewania w celu umożliwienia
wymiany grzejników lub wykonania prac szpachlarsko-malarskich
czy związanych z ułożeniem płytek na ścianach.
W ramach realizacji prac przyjętych wcześniej w planie remontów na rok bieżący konserwatorzy administracji wykonali remont
śmietników przy ul. Barcza 10, Wańkowicza 22, Orłowicza 9 i 15.
Przeprowadzono konserwację i naprawę urządzeń zabawowych na
placach zabaw. W wielu budynkach uzupełniono otulinę izolacyjną
rurażu instalacji c.o., jak również zamontowano zawory grzejnikowe
i nowe grzejniki na niektórych klatkach schodowych. W wielu budynkach osiedla wymieniono część starych, plastikowych kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu na nowe metalowe. W wyniku
sierpniowych, gwałtownych opadów deszczu zostały zalane dwa
szyby windowe i kilka mieszkań w budynku przy ul. Orłowicza 8. Odpowiednie służby techniczne natychmiast przystąpiły do usuwania
skutków tego zdarzenia, a powiadomieni przedstawiciele ubezpieczyciela do likwidacji szkód w poszczególnych lokalach.
Wielokrotnie na łamach miesięcznika pisaliśmy o aktach wandalizmu i wybrykach chuligańskich na osiedlu. W pierwszym półroczu bieżącego roku wandale ponownie dali o sobie znać. Tym razem
ich ofiarą padły osłony śmietnikowe przy ulicy Barcza 7, 16, 25 i 45
oraz przy ul. Murzynowskiego 13, które zostały zniszczone przez
podpalenie. Zniszczeniu uległy nie tylko osłony, ale także pojemniki na śmieci stanowiące własność firmy REMONDIS. Sprawcę lub
sprawców tego czynu może jednak czekać niemiła niespodzianka,
gdyż sprawy te zostały przekazane organom ścigania, a te prowadzą
intensywne działania w celu wykrycia i ukarania wandali.
Od dłuższego czasu obserwuje się postępujący wzrost świadomości społecznej w zakresie utrzymania porządku w miejscu
swojego zamieszkania. Brak konsensusu w tym zakresie wśród
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości i jednoczesny brak
możliwości wyegzekwowania tych prac od opornych sąsiadów, jest
powodem szukania rozwiązania sytuacji właśnie poprzez zlecenie
czynności sprzątania nieruchomości przez Spółdzielnię. Do Administracji Osiedla „Nagórki” nieustannie napływają kolejne wnioski
o przejęcie przez Spółdzielnię obowiązków utrzymania czystości
klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w poszczególnych nieruchomościach. Dotyczy to także ładu i porządku w pomieszczeniach
przeznaczonych do wspólnego korzystania. Na prośbę mieszkańców, zgodnie z regulaminem używania lokali i porządku domowego,
w zasobach Spółdzielni zostały przeprowadzone działania związane

z oczyszczeniem takich pomieszczeń w budynkach przy ulicy Orłowicza 1, 2, 3, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 33, 35, Murzynowskiego 4, 6, 7, 8,
10, 17, 22, Wańkowicza 6, 8, 12, 14, 22 oraz przy ul. Barcza 10, 15,
17, 18, 19, 23, 25, 33, 35, 41, 45.
Sezon wykonywania prac remontowych jest wciąż w pełni,
w związku z czym nadal trwa realizacja robót zaplanowanych na
rok bieżący. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku wykonano
już między innymi: modernizację instalacji ppoż. w budynku przy
ul. Barcza 5, malowanie klatek schodowych w budynkach przy
ul. Murzynowskiego 22, Barcza 5, 31, 33, 35, Barcza 45, remont posadzek korytarzy piwnic w budynkach przy ul. Orłowicza 1, Murzynowskiego 8, 13, 15, 17, Wańkowicza 12, Barcza 25, 15, 21, ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w budynkach przy
ul. Orłowicza 14, Wańkowicza 22, wymianę kaset domofonowych
na cyfrowe w budynkach przy ul. Wańkowicza 8, Wańkowicza 12,
Barcza 8, 15, 21, 25, wymianę drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych w budynkach przy ul. Barcza 17, 19, 23 oraz nowy chodnik
do budynku Orłowicza 17B. Zrealizowano także wiosenne nasadzenia roślin przy ulicy Orłowicza 23 i 21 i Murzynowskiego 7 oraz
uzupełnienia urządzeń na placach zabaw między innymi przy ulicy Wańkowicza 6, Barcza 18, 29, 33, Orłowicza 1, 3, 5, 9. Dobiegają
końca także prace związane z wykonaniem ogrodzeń placów zabaw
przy ulicy Barcza 18, 7, 9 oraz wymianą starych zestawów zabawowych między innymi na placu przy ul. Orłowicza 1, 3 czy Barcza 18.

Lista opisanych powyżej wydarzeń i działań różnych służb na
rzecz mieszkańców i dla ich dobra jest znacznie dłuższa. Osiedle
mieszkaniowe jest organizmem tętniącym życiem, na którym nieustannie coś się dzieje. Jedynie ograniczona ilość miejsca na łamach miesięcznika nie pozwala na opisanie wszystkiego, co się
wydarzyło.
Czesław Ragin
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”
dokończenie na str. 6–7
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dokończenie ze str. 5

Osiedle „Pieczewo”
Administracja Osiedla „Pieczewo” na bieżąco realizuje zadania
związane z konserwacją, naprawami oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla. Bezzwłocznie podejmowane
są działania w odniesieniu do zgłoszeń obejmujących dewastację
mienia Spółdzielni. Najczęstsze zgłoszenia dotyczą bohomazów
na elewacjach budynków i osłonach śmietnikowych oraz zniszczeń
ogrodzeń placów zabaw.
Aktualnie na osiedlu prowadzone są różnego rodzaju prace remontowo-budowlane przez firmy zewnętrzne. Na rzecz Spółdzielni realizowane są w bieżącym roku prace budowlane związane z przebudową systemu zasilania w ciepło i wodę mającą na celu m.in. likwidację
grupowego węzła cieplnego przy ul. Świtycz-Widackiej 1A, zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Panasa 8, 10; Krasickiego 11; Świtycz-Widackiej 1 oraz Panasa 12 – przedszkole. Ze względu na duży zakres prac remontowych, tj.: budowa nowych pomieszczeń technicznych
w piwnicach, zajęcie terenów zielonych, wykopy ziemne, a także przerwy w dostawie mediów – występują utrudnienia, z którymi mieszkańcy
powyższych budynków muszą się zmierzyć. Za wszystkie utrudnienia
z góry przepraszamy oraz dziękujemy za wyrozumiałość. Powyższa
modernizacja zaprocentuje w niedalekiej przyszłości przyczyniając się
do stopniowego ograniczania kosztów stałych oraz zwiększy komfort
użytkowania i obsługi urządzeń kompaktowych węzłów cieplnych.

Na rzecz Gminy Olsztyn Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi dużą inwestycję, polegającą na remoncie głównej
sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ulic Gębika 24, 26, 28, Sikiryckiego 2, 4. Prace prowadzone są metodą wykopową, zgodnie
z zatwierdzonym projektem technicznym. Przeprowadzony remont
usprawni działanie sieci i wyeliminuje niekontrolowany wyrzut ścieków do budynków mieszkalnych. W miejscach zdemontowanych
starych chodników do celów ww. remontu układane są nowe płytki
typu POLBRUK, w kosztach których partycypuje Spółdzielnia. Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności w obrębie terenu, na
którym prowadzone są prace.

Na podstawie uzyskanej decyzji dokonano wycinki drzew, tj.
14 szt. topoli, rosnących w okolicy budynków Panasa 2, 4 oraz Krasickiego 1, 3 wzdłuż zatoki postojowej. W zamian wykonano nasadzenia zastępcze.

Ponadto w budynkach mieszkalnych ul. Żurawskiego 11 i 13
prowadzone są prace remontowe związane z układaniem na posadzkach korytarzy piwnicznych płytek terakotowych. Obecnie trwają także roboty związane z ogrodzeniem placu zabaw przy ul. Turkowskiego 2–ul. Gębika 9, 11.

W zasobach mieszkaniowych osiedla Pieczewa, w ramach
podpisanej umowy na udostępnienie nieruchomości, firma Orange
Polska S. A. jako operator prowadzi prace związane z wykonaniem
wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Z przykrością wspominamy o incydencie dewastacji mienia
Spółdzielni w obrębie Turkowskiego 15, dotyczącym zniszczenia
osłony śmietnikowej w wyniku zaprószenia ognia. Powyższe zdarzenie niezwłocznie zostało zgłoszone dyżurnemu Komendy Miejskiej
Policji, która podjęła czynności zgodnie z kompetencjami.
Dodatkowo, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych
mieszkańców osiedla, realizowane są prace związane z naprawą
i konserwacją zestawów zabawowych i piaskownic. Dokonywane
są również konserwacje ławek, poprzez wymianę zużytych listew,
a także z uwagi na prośby mieszkańców montowane są oparcia.
Za pośrednictwem Zakładu Konserwacji i Zieleni „KRZAK” realizujemy całoroczne zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na osiedlu oraz pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych.
Wszystkie wnoszone przez mieszkańców uwagi i spostrzeżenia za
pośrednictwem Administracji Osiedla „Pieczewo” są przekazywane
do bieżącej realizacji.
Leszek Chamerski
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”
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Osiedle Jaroty
W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów zielonych, otaczających
budynki mieszkalne należące do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, zawarta została umowa na realizację 19 zadań, wśród których
11 wykonywanych jest na osiedlu Jaroty, tj. przy ul. Mroza 8 – ul. Piotrowskiego 11, ul. Janowicza 26, ul. Burskiego 13, 14, ul. Boenigka
1A, 3 – siłownia, ul. Boenigka 3, 11, 42, ul. Leyka 5 – ul. Hanowskiego 1, 3, 2, 4, ul. Wiecherta 35. Termin umowny zakończenia ww.
prac ustalony został na 30 października 2017 r. Dzięki realizacji tych
zadań osiedle zyska na wyglądzie, bowiem przybędzie wiele uporządkowanych rabat z różnorodnymi i kolorowymi roślinami, które
będą odpowiednio komponowane przez architekta krajobrazu. Dlatego też administracja osiedla zwraca się do wszystkich planujących
lub dokonujących we własnym zakresie nasadzeń drzew i krzewów
o konsultację z przedstawicielami Spółdzielni w celu uzgodnienia
właściwych miejsc. Samodzielne i nieprzemyślane sadzenie przez
mieszkańców dużych drzew i krzewów w pobliżu budynków mieszkalnych nie tylko utrudnia właściwe zagospodarowanie terenu przez
Spółdzielnię, ale może również w przyszłości bardzo niekorzystnie
wpłynąć na infrastrukturę techniczną – uszkodzenie lub utrudnienie
w dostępie do niej, zacienienie mieszkań bądź uszkodzeń infrastruktury podziemnej.
Z inicjatywy licznej grupy mieszkańców budynków: Boenigka
36, 38, 40, 42, 44 na terenie przy ul. Boenigka 42 i 44 urządzona
została przez Spółdzielnię plenerowa siłownia z urządzeniami fitness, takimi jak: wioślarz, twister, prasa nożna, wyciąg górny, steper
i drabinka. Teren wokół urządzeń zabezpieczony został estetycznymi matami. Siłownie plenerowe są szybko rozwijającym się trendem
na świecie przeznaczonym dla osób w każdym wieku. Ćwiczenia na
tych urządzeniach pomagają chętnym nie tylko prowadzić zdrowy
i aktywny tryb życia, ale jest to również doskonałe miejsce na zawieranie sąsiedzkich znajomości.

W osiedlu Jaroty na bieżąco realizowane są prace remontowe
ujęte w planie remontów na 2017 rok. Jesteśmy w trakcie układania płytek terakoty na klatkach schodowych budynków Herdera 17,
24, Kanta 1 oraz wymiany na klatkach schodowych opraw oświetleniowych na nowe LED z czujnikiem ruchu. Na budynku przy
ul. Boenigka 2 prowadzone są prace związane z remontem płyt balkonowych.
W większości zrealizowane zostały roboty związane z przełożeniem chodników na kostkę polbrukową. Pozostało przełożenie
chodników przy budynkach Mroza 8, Piotrowskiego 11 oraz wykonanie dwóch zatok postojowych przy ul. Janowicza 19 i Mroza 30.
Zakończone zostały prace związane z wymianą rynien i rur
spustowych wraz z montażem ław kominiarskich na budynkach przy
ul. Wilczyńskiego 6A-F, uzupełnieniem i wymianą urządzeń zabawowych na placach zabaw, malowaniem klatek schodowych budynków
przy ul. Janowicza 22, 24.
Na budynkach naszego osiedla firma Orange wykonuje światłowodową instalację telekomunikacyjną. Na części budynków prace
zostały już zakończone. Na budynkach Burskiego 20, 22, 32 prowadzone są prace związane z modernizacją zasilania budynków
w ciepło.
Robert Zdunek
Zastępca kierownika Administracji Osiedla „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie M-3 o pow. 48,4 m², na III piętrze
z dużym balkonem, ul. Herdera, Jaroty. Tel. 667-70-70-95.
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. 60 m², III piętro, po remoncie,
przy ul. Malewskiego 4. Tel. 510 111 520.
Sprzedam M-4 o pow. 59,5 m² na Pieczewie – lub zamienię
na mniejsze, na parterze lub I piętrze. Tel. 882 516 087.
Sprzedam M-4 o pow. 60,4 m², przy ul. Boenigka, II piętro.
Tel. 506 829 045.
Kupię kawalerkę w Olsztynie. Tel. 570 535 454.
Sprzedam kawalerkę na Zatorzu. Tel. 698 778 146.
Kupię kawalerkę na I piętrze lub parterze w okolicy Jarot, Pieczewa lub Nagórek. Tel. 698 778 146.
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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Ksiądz Jan Hanowski
Kapłan, wielki patriota, duchowy przywódca swoich parafian, urodził się 1 lutego 1873 r. w Mątkach koło Jonkowa. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 stycznia 1900 r. po ukończeniu Seminarium Duchownego we Fromborku. Jako młody wikariusz
rozpoczął pracę w polskich parafiach w Sztumie i w Straszewie na Powiślu.
W roku 1913 został mianowany proboszczem parafii w Gietrzwałdzie. Andrzej Samulowski, warmiński poeta, na powitanie nowego proboszcza ułożył specjalny wiersz, z którego warto zacytować niewielki fragment:
Twe owce Cię dziś witają
Zacnego swego pasterza
I pieczy się Twej oddają
Ucz nas… naszego pacierza!
Pragniem Twej miłości, serca
Bo wróg strasznie się rozsrożył:
Ducha… wiarę w nas uśmierca…
Chcemy być, czym nas Bóg stworzył
Wiersz jest aż nadto czytelny. Miejscowi
Polacy, doznający nieustających szykan niemieckich, liczyli, że ich nowy proboszcz będzie
zdecydowanie przeciwstawiał się germanizacji.
I tak też się stało. Ks. Hanowski brał czynny
udział w życiu religijnym ludności polskiej, organizując m. in. pielgrzymki do gietrzwałdzkiego
sanktuarium, połączone z polskimi śpiewami.
Najtrudniejszym okresem w życiu ks. Jana
Hanowskiego była jego praca w parafii św. Jakuba w Olsztynie, którą objął w 1924 roku. Jako proboszcz i dziekan tej parafii zyskał sobie wielkie
uznanie olsztyńskiej społeczności, zaś w czasie
wojny nie zaprzestał odprawiania dodatkowych

Tablica poświęcona osobie ks. Jana Hanowskiego
– obrońcy olsztyńskich kościołów.

nabożeństw w języku polskim; wspierał polskich robotników przymusowych w Prusach Wschodnich, utrzymując z nimi bliskie kontakty.
Wykazał wiele troski o kościoły i zabytki sztuki sakralnej w diecezji warmińskiej, osobiście interweniując u ówczesnych władz woskowych Olsztyna, aby opuszczając miasto oddziały wojskowe nie
burzyły kościołów. W 2003 roku, z okazji 650-lecia stolicy Warmii
i Mazur na ścianie wewnątrz katedry pw. św. Jakuba wmurowano
tablicę upamiętniającą księdza proboszcza Jana Hanowskiego,
z przedstawionymi sylwetkami olsztyńskich kościołów, stojących
wśród płonących budynków miasta.

Ulica ks. Jana Hanowskiego

W 1945 r. ks. prałat Jan Hanowski jako wikariusz generalny
dwukrotnie zarządzał diecezją warmińską. Do końca życia pracował
w parafii św. Jakuba, przez 68 lat będąc wzorem gorliwego kapłana.
Zmarł w Olsztynie 10 lipca 1968 r. w wieku 95 lat i został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku do swej rodzinnej parafii
w Jonkowie.
Danuta Jamiołkowska
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Jesień, oby bezpieczna
Niestety, to już definitywny koniec lata, bowiem z meteorologicznego
punktu widzenia 1 września rozpoczęła się jesień, która potrwa przez całe
trzy miesiące i zakończy się wraz z ostatnim dniem listopada. W najbliższych
tygodniach będziemy obserwować, jak nadchodzą kolejne odmiany jesieni,
a nie wszyscy wiedzą, że są ich w sumie aż cztery. Porównajmy je i dowiedzmy się, czym się od siebie różnią.
Jesień meteorologiczna: pomiary i obserwacje pogody ujawniły, że
u nas ta jesień jest mokra i zimna, a nasłonecznienie bywa mniej niż średnie. Nie znaczy to jednak, zwłaszcza w obecnym – jakże zmiennym układzie
klimatyczno-pogodowym – że nie „trafią” się nam ładne dni przysłowiowej
polskiej jesieni.
A jak twierdzą wytrawni turyści i entuzjaści grzybobrania, koniec lata
i początek jesieni, to podobno najpiękniejszy okres roku, przed nami może
być jeszcze wypoczynek na łonie natury, raj dla grzybiarzy, wędkarzy i działkowców.
Przebywając jednak teraz nad wodą czy nieważne gdzie, zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie, o zagrożeniach ze strony owadów, kleszczy i żmij,
jak i o prozaicznych niebezpieczeństwach związanych z pobytem na łonie
przyrody.
Jesień astronomiczna: oprócz jesieni meteorologicznej znamy także jesień astronomiczną, która w tym roku rozpoczęła się 22 września o 22:01,
jest to dzień zrównania się dnia z nocą, a także moment najszybszego skracania się dnia z doby na dobę, na tle całego roku. Dzień później powitamy
także jesień kalendarzową, która przypada – niezmiennie – bez względu na
to, kiedy wypada jesień astronomiczna, w dniu 23 września. Jest też pojęcie
jesieni klimatologicznej, zwanej również jesienią termiczną, a charakteryzuje się ona niskimi średnimi temperaturami o różnicach od 5 do 15 st. C.
Przyrodnicy uparcie wymieniają też jesień fenologiczną – potocznie zwaną
przyrodniczą, która cechuje się zmianą koloru liści na drzewach oraz coraz
częstszym ich opadaniem na ziemię.
Jakakolwiek by to była forma czy odmiana jesieni, zawsze jesień to jesień i trzeba przyjąć ją z całym dobrem „inwentarza”. Pamiętajmy o zimnych
wieczorach i porankach, o zaskakujących opadach deszczu, na zmianę
z ciepełkiem jesiennego słoneczka. Wszystko, co nas czeka w tym okresie,
to naturalne i cyklicznie powtarzające się corocznie sytuacje pogodowe, więc
odbierajmy je bez emocji, a jedynie przewidujmy: wszelkie anomalie klimatyczno-pogodowe, zagrożenia wynikające z pory roku, istoty stanu rozwoju
cywilizacyjnego i wszelkie inne. Tak, przewidujmy różne wersje ubierania się,
zwłaszcza dzieci i naszych seniorów, zabezpieczajmy się na wypadek ochłodzeń czy niespodziewanych opadów deszczu.
Idzie za tym przewidywanie zagrożeń zarówno pieszym, jak i kierowcom, bowiem różnie to bywa. Pewnie znowu usłyszę, że się powtarzam, ale
dodam: kierowcy pamiętajcie o zmianie opon na zimowe i miejcie wyobraźnię
– słabo widać pieszych ubranych na ciemno w deszczu, mgle i pod wieczór,
szczególnie teraz w porze jesienno-zimowej. Uważajmy na wszelkie niedogodności drogowe (dziury i wykopy, objazdy i oznakowania, a jest ich teraz
w naszym mieście wiele); zwolnijmy, pamiętajmy o światłach, ale nie o tych
„dla picu” – niby dziennych – z diodek, ale o zwykłych krótkich, przy których
widać, gdzie jedziemy i kto jest współużytkownikiem ruchu drogowego.
Piesi i rowerzyści pamiętajcie, że nie jesteście ze stali, a jakże często
ryzykujecie: wbieganie na jezdnię przy ograniczonej widoczności (wjeżdżają
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tak samo rowerzyści), poruszanie się pieszych poboczami – nie z tej strony,
bez oznakowania, dotyczy to też, a nawet zwłaszcza rowerzystów – wszyscy: piesi, rowerzyści i kierowcy pojazdów mechanicznych jesteśmy takimi
samymi użytkownikami ruchu drogowego i wszystkich nas obowiązują te
same przepisy i zasady ruchu drogowego, z tą różnicą, że kierowca pojazdu
mechanicznego (samochodu) jest „zabezpieczony” strefą zgniotu, a pieszy,
rowerzysta i motocyklista ma tylko „strefę uderzenia”.
Jest też akurat w tym roku kolejny problem – szkolny, to reforma systemu
edukacji. Poza wieloma dotychczas wprowadzanymi ta, choć kontrowersyjna, jest faktem i dotyczy zapewne nas wszystkich, tak rodziców, jak i babć
oraz dziadków, tak nieocenionych w pomocy zabieganym rodzicom. Na co
zwrócić uwagę znając wszystkie problemy obecnego szkolnictwa: mnogość
zmian w programach, w liczbie i jakości podręczników, w braku szkolnej służby zdrowia, zajęć sportowych z prawdziwego zdarzenia, nie mówiąc o szeroko rozumianych zajęciach pozalekcyjnych, dzieciakach szwendających się
nie tam gdzie trzeba czy znajdujących się w warunkach zagrożenia!
Po prostu bądźmy wyczuleni na wszystko, co dotyczy naszych pociech
i wspierajmy się – ważna jest pomoc sąsiedzka i baczna obserwacja wszystkich, bo choć zabrzmi to jak slogan: „wszystkie dzieci są nasze”! Gdy widzimy, że gdzieś komuś dzieje się krzywda, nieważne czy swojemu, czy obcemu interweniujmy, powiadamiajmy odpowiednie służby.
Jeśli mówimy, że to już jesień, to w domyśle miejmy nadchodzącą zimę.
Zabezpieczmy działki i to zarówno te ogrodowe, jak i rekreacyjne. Opady
deszczu czy potem śniegu mogą poczynić wiele szkód, jeśli nie zabezpieczymy zabudowy, upraw i urządzeń działkowych, podobnie delikatnych roślin
przez przemarznięciem. Pamiętajmy jednak, aby prace na działkach wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa własnego, jak i sąsiadów.
W naszych osiedlach, żeby nie mówić w naszych blokowiskach, też jest
wiele do zabezpieczenia przed jesienno-zimowymi wichurami i opadami. To
nie tylko mycie okien, zabezpieczenie parapetów i balkonów, ale właśnie
przewidywanie, że przedmioty pozostawione na balkonach, a niezabezpieczone mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić ogromne zagrożenie dla
innych, mogą uszkodzić okna, samochody na parkingach czy ranić, a nawet
zabić człowieka! Bacznie przyglądajmy się, jak zabezpieczone będzie przed
tymi szarugami nasze otoczenie: śmietniki, place zabaw, dojścia i przejścia
w terenie. Jeśli widzimy niedopatrzenia czy zaniedbania interweniujmy w administracjach i wszelkich innych podmiotach odpowiedzialnych za porządek
i bezpieczeństwo – to nasze prawo i obowiązek.
Jesień bywa czasami piękna i słoneczna, nawet w październiku, jak mówią ostatnie prognozy, możemy liczyć na trochę pogodnych dni, potem ma
nastąpić załamanie pogody z pojawieniem się pierwszych opadów śniegu
i śniegu z deszczem. Przewidujmy więc i przygotowujmy się do słotnej jesieni
i zimy, jakiekolwiek będą, te pory roku zawsze są dla nas uciążliwe i niosą ze
sobą wiele zagrożeń. Cytując zaś z pamięci z kultowej komedii „Sami swoi”
… „czas było przywyknąć…” – życzę bezpiecznej jesieni! Cdn.
Starszy 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: 16 października 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 8000 egz.
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