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Na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy
wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
życzymy radości płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa,
niech przemienia nasze serca i obdarza wszelkimi łaskami.
Niech będzie to czas odpoczynku w rodzinnym gronie,
wypełniony szczęściem i miłością najbliższych.

dr Roman Przedwojski – prezes Zarządu SM „Jaroty”
Bogusława Gadziała – przewodnicząca Rady Nadzorczej
Rady Osiedlowe Nagórek, Jarot i Pieczewa
oraz Redakcja miesięcznika „Jaroty”

Plan remontów w 2018 roku
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
W dniu 13 marca 2018 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przedłożył Radzie Nadzorczej projekt planu remontów na 2018 rok w zasobach Spółdzielni. Po rozpatrzeniu projektu Rada Nadzorcza, działając na podstawie przepisów Statutu
Spółdzielni, podjęła uchwałę o jego zatwierdzeniu. Wcześniej
projekt planu był omawiany i opiniowany na posiedzeniach poszczególnych Rad Osiedlowych.
Plan remontów sporządzony został przy założeniu, że odpisy na fundusz remontowy pozostaną jeszcze w takiej samej
wysokości jak w 2017 roku. Jednocześnie zwiększono środki funduszu remontowego w nieruchomościach budynkowych
mieszkalnych o 0,20 zł/m²/m-c poprzez częściowe przesunięcie
środków z funduszu zgromadzonego na remonty w nieruchomościach stanowiących niezabudowane mienie Spółdzielni. Potrzeby remontowe w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych
mają znacznie wyższy stopień pilności od potrzeb występujących na mieniu Spółdzielni, dlatego dokonano w bieżącym roku
częściowego przeniesienia środków w wysokości 1. 642. 437,07
zł na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych.
Przekierowanie środków pozwoliło na utrzymanie stawki odpisu
na fundusz remontowy w niezmienionej wysokości.
W bieżącym roku planowane wydatki z funduszu remontowego wynoszą 14. 623. 890,00 zł i będą przeznaczone na remonty w trzech obszarach:

1) w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych w wysokości 12. 040. 491 zł;
2) w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni,
obejmujących lokale użytkowe zlokalizowane poza nieruchomościami budynkowymi za 599.044,00 zł;
3) mienie Spółdzielni obejmujące infrastrukturę zlokalizowaną na terenach niezabudowanych budynkami mieszkalnymi
za 1. 984. 355 zł. Tę infrastrukturę stanowią m.in.: chodniki, schody terenowe, miejsca parkingowe, urządzenia na placach zabaw, drogi osiedlowe, pożarowe, osłony śmietnikowe, roślinność
i trawniki, oświetlenie zewnętrzne.
Struktura rzeczowa zakresów remontowych w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych przedstawia się w ten
sposób, że najwyższym kwotowo zakresem będzie malowanie
88 klatek schodowych i układanie terakoty na schodach i podestach w 48 klatkach schodowych. Następnie zaplanowano wykonanie m.in.: docieplenia trzech budynków przy ul. Wilczyńskiego
i jednego budynku przy ul. Mroza 10; remont 438 balkonów i loggii; wymianę 101 szt. drzwi wejściowych do budynków; montaż
1.773 szt. lamp oświetleniowych LED; malowanie elewacji siedmiu budynków na osiedlu Jaroty; wymianę 101 szt. kaset domofonowych na cyfrowe; wykonanie stabilizacji gruntu pod ławami
fundamentowymi budynku Kanta 12.
ciąg dalszy na str. 2
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Plan remontów w 2018 roku
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Szczegółowe zakresy remontowe, jak również remonty zaplanowane na mieniu Spółdzielni przedstawia poniższe zestawienie.
Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych, polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu nierówności,
szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych
wraz z montażem opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Boenigka 17 (z wymianą okienek piwniczGębika 11, 28 (z wymianą stolarki drzwiowej
Orłowicza 23 (bez wymiany stolarki okiennych),
do korytarzy piwnicznych)
nej)
Hanowskiego 8
Jeziołowicza 23 (z wymianą drzwi płycinoBarcza 37, 39, 41
Janowicza 4 (bez wymiany stolarki okienwych do górnych rewizji komór zsypowych
nej), 10
oraz suszarni, drzwi stalowych ppoż. do
Herberta 8, 10, 12, 14, 16, 18
korytarzy piwnicznych, do pomieszczeń maMroza 10
szynowni dźwigów oraz oddzielające ciągi
Kanta 22A, 22B (bez wymiany stolarki)
komunikacyjne na ostatnich kondygnacjach,
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
drzwi stalowych do pomieszczeń techniczMroza 12, 14
nych na korytarzach klatek schodowych
ostatnich kondygnacji, bez wymiany stolarki
okiennej)
Sikiryckiego 5
Stramkowskiej 7 (bez wymiany stolarki
okiennej)
Wachowskiego 14 (z wymianą stolarki
drzwiowej do korytarzy piwnicznych, bez
wymiany stolarki okiennej)
Turkowskiego 6 (z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych)
Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25
Wilczyńskiego 1, 3 (bez wymiany opraw
oświetleniowych LED)
Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Herdera 11
Gębika 13, 26
Kanta 9, 30, 48, 52, 54, 56
Wachowskiego 3
Herberta 8, 10, 12
Stramkowskiej 7
Mroza 22, 33
Turkowskiego 2, 5, 9
Wiecherta 6
Sikiryckiego 3
Remont posadzek w korytarzach piwnicznych i wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
Wykonanie wylewki samopoziomującej
Ułożenie terakoty wraz z wymianą drzwi do Ułożenie terakoty wraz z wymianą drzwi do
korytarzy piwnicznych:
i malowanie farbą przemysłową:
korytarzy piwnicznych:
Sikiryckiego 1
Wańkowicza 8
Burskiego 2, 4, 6
Krasickiego 1, 3, 5
Leyka 14, 16, 18, 20, 22, 24
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Herdera 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Gębika 8A (bez wymiany stolarki drzwiowej),
Kanta 26, 32, 34, 36, 38,
16, 18, 22
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Wachowskiego 6, 8
Burskiego 14, 16, 18
Sikiryckiego 6, 8 oraz 2, 4 (bez wymiany
Wiecherta 13, 23, 31, 35
stolarki drzwiowej)
Wilczyńskiego 6D, 6E
Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych:
Wiecherta 13
Wymiana opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych
Jeziołowicza 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15
Murzynowskiego 1, 3, 5
Boenigka 1, 1A, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 22, 24A, 24B, 26, 28, 30, Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15
Stramkowskiej 1, 3, 5
32, 42, 44
Gębika 1, 3, 5, 14, 20
Leyka 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 26, 28, 30, 32
Świtycz – Widackiej 14, 16
Hanowskiego 1, 3
Sikiryckiego 6, 8,12
Jaroszyka 10, 12
Turkowskiego 13, 15
Pieczewska 4, 6, 8
Wiecherta 8, 11, 17, 19
Kanta 26, 36, 38
Janowicza 3, 32, 34
Kanta 11 – klub „AKANT”
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych Wymiana okien na klatkach schodowych:
Gębika 2
do budynków:
do budynków:
Żurawskiego 9 – wymiana stolarki okiennej
Boenigka 4
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Wiecherta 3
7 szt., stolarki drzwiowej 1 szt.
Barcza 8, 15, 21, 25
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Wilczyńskiego 6A, 6B
Burskiego 18 – wymiana stolarki okiennej
w salonie fryzjerskim (4 szt.)
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Wymiana drzwi zewnętrznych do budynków:
Boenigka 1, 1A, 3
Herdera 1, 4
Kanta 38, 48
Leyka 19
Herberta 3, 4, 5
Mroza 20A, 20B, 20C, 20D, 20E
Piotrowskiego 11A, 13, 15
Wiecherta 3, 17
Burskiego 2 – wymiana 3 witryn okiennych
Jaroszyka 3 – wymiana drzwi – 1 szt, stolarki okiennej – 3 szt.
Kanta 11 – wymiana stolarki 15 szt. i drzwiowej 4 szt.
Montaż cyfrowych kaset domofonowych
Boenigka 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Leyka 9, 11, 13, 15, 26, 28, 30, 32
Hanowskiego 2, 4
Herdera 1
Janowicza 3, 4, 5, 32, 34
Remont loggii i balkonów

Jeziołowicza 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15
Żurawskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18,
Stramkowskiej 11

PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Orłowicza 2, 8, 16, 18 (wszystkie balkony
w budynkach)
Barcza 14A mieszkania: 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15,
16, 21, 22, 23, 24

Boenigka 14, 16, 20, 26 – (wszystkie balkony Turkowskiego 21 m 16, 18, 20
Wilczyńskiego 3 m 19
w budynkach),
Jeziołowicza 16 m 20
Boenigka 34A m 9, 29
Jeziołowicza 14 m 20
Boenigka 36 m 28
Jeziołowicza 8 m 9
Boenigka 44 m 9
Stramkowskiej 11 m 19
Burskiego 12 m 7, 9
Żurawskiego 4 m 9
Herberta 5 m 3, 4, 5, 6, 7, 8; Herberta 2
Żurawskiego 6 m 14, 16, 18, 19, 20
(wszystkie balkony w budynku)
Żurawskiego 14 m 7
Hanowskiego 7 m 3, 6, 9
Herdera 1 m 19
Wiecherta 13 m 18
Wiecherta 17 m 3
Wiecherta 16 m 16
Wiecherta 18 m 30
Herdera 6 – m 15, 17, 19
Kanta 3 m 29
Mroza 22 m 9
Mroza 37 m 14, 16, 19
Janowicza 3 m 48
Wilczyńskiego 17A m 6, 7
Docieplenie budynków mieszkalnych i pawilonów, remonty elewacji budynków
Boenigka 1, 1A, 3 – malowanie elewacji
frontowej, półszczytu i szczytu
Boenigka 1, 1A, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 22, 24A, 24B, 26, 28, 30,
32 – malowanie konstrukcji zadaszeń wejść
do budynków
Jaroszyka 24, 49, 51 – remont elewacji wraz
z malowaniem
Wiecherta 8 – oczyszczenie mechaniczne
z mikroorganizmów oraz malowanie elewacji
w obrębie mieszkań 2, 4, 6, 8 – 85 m2
Mroza 10 – docieplenie ścian zewnętrznych
– 972 m2
Wilczyńskiego 17, 17A – docieplenie stropu
nad przejściem między budynkami
Jaroszyka 3 – docieplenie stropodachu
granulatem z wełny mineralnej
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Docieplenia budynków:
Wilczyńskiego 15, 17, 19
Wiecherta 15
ciąg dalszy na str. 4
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Plan remontów w 2018 roku
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Wykonanie instalacji solarnej

PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Barcza 8, 10

PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Burskiego 20, 22, 32
Jeziołowicza 14, 16, 18, 17, 19, 20, 22, 23,
Jaroszyka 16, 18, 20
Sobocińskiego 1, Krasickiego 11, Panasa 8,
Hanowskiego 7
10, Świtycz-Widackiej 1
Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk)

Murzynowskiego 8 – wykonanie nawierzchni
chodnika wraz ze schodami terenowymi od
północnej strony budynku – 58 m2
Murzynowskiego 1 – 17 połączenie ciągów
komunikacyjnych – 108 m2
Murzynowskiego 22 – wymiana nawierzchni
chodnika od strony północnej i zachodniej –
380 m2
Barcza 35 – remont schodów terenowych –
40 m2

Turkowskiego 5 – 38 m2
Boenigka 40 – 9 m2
Sikiryckiego 5 – 186 m2
Boenigka 42, 44 – przełożenie schodów
Gębika 24, 26, 28, Sikiryckiego 2, 4 – przeterenowych – 13 m2
łożenie – 263 m2 i ułożenie nowych chodniBurskiego 2, 4, 6, 14, 16, 18 – ułożenie
ków – 18 m2
nowego chodnika – 19 m2
Gębika 9, 11, Turkowskiego 2 – 390 m2
Wiecherta 11, 13 – 220 m2
Panasa 6 – 40 m2
Herdera 7, 9, 11 – 175 m2
Herdera 14, 16, 18 – 110 m2
Herdera 19, 21 – 78 m2
Herdera 22, 24 – 68 m2 + 40 m2
Janowicza 10 – przełożenie chodnika wraz
ze schodami – 25 m2 i ułożenie nowego
chodnika – 45 m2
Kanta 22A, 22B – ułożenie nowego chodnika 33 m2 + 55 m2
Janowicza 4 – ułożenie nowego chodnika –
60 m2
Wykonanie zatok parkingowych, naprawa i przebudowa dróg dojazdowych

Wańkowicza 6 – dokumentacja na wykonanie 28 stanowisk przed budynkiem
Barcza 15, 21, 25 – dokumentacja i wykonanie drogi pożarowej
Murzynowskiego 16 – 20 i 22 – dokumentacja
na wykonanie 47 stanowisk
Barcza 18 – dokumentacja na wykonanie
15 stanowisk
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Barcza 5, 7 – przebudowa drogi z tyłu
budynku Barcza 7– 260 m2 i wykonanie 10
stanowisk parkingowych
Orłowicza 31 – 21 stanowisk

Mroza 32, 34 – naprawa dróg dojazdowych
wraz z wpustami deszczowymi – 40 m2
Mroza 29, 31 – naprawa drogi dojazdowej
60 m2
Jaroszyka 3 – ułożenie kostki betonowej na
zapleczu pawilonu 90 m2

Panasa 2 – 10 stanowisk – 123 m2

Remont osłon śmietnikowych
Orłowicza 21
Wańkowicza 16
Orłowicza 9 – wykonanie wiaty śmietnikowej punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

Boenigka 20 – 22
Leyka 2 – 4 – 6
Herdera 14 – 16 – 18
Janowicza 5
Wilczyńskiego 19
Remonty placów zabaw
Wymiana i uzupełnienie urządzeń na placu
Murzynowskiego 3 – uzupełnienie urządzeń Boenigka 42 – 44; Leyka 1 – 3–Herberta 9
i ogrodzenie placu zabaw
–Jaroszyka 2 – 4 – 6; Kanta 7 – montaż urzą- zabaw: Wachowskiego 1 – 3 – 5,
Gębika 2 – 4 – 8,
Orłowicza 21 – ogrodzenie placu zabaw
dzeń siłowo-rekreacyjnych,
Panasa 2 – 4 – 6,
Barcza 17 – 19; Barcza 9 – uzupełnienie
Boenigka 11 – 19; Boenigka 36 – 38 – 40;
i wymiana urządzeń na placach zabaw
Wiecherta 1 – 3 – 7–Herdera 1 – uzupełnienie Turkowskiego 3-Wachowskiego 10 – 12 – 14,
Żurawskiego 1 – 3 – 5
i wymiana urządzeń na placach zabaw
Kanta 40 – ogrodzenie placu zabaw
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Janowicza 2, 4 – wykonanie drenaży placów
zabaw
Zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenia roślinne)
Orłowicza 7
Orłowicza 5

Boenigka 1, 1A, 3 częściowo na mieniu
Boenigka 42, 44
Hanowskiego 12, 14
Jaroszyka 22, Leyka 19 częściowo na
mieniu
Leyka 26, 28, 30, 32
Herdera 6
Kanta 42, 44
Kanta 22A, 22B

Gębika 9, 11
Gębika 24, 26
Turkowskiego 6
Sikiryckiego 3, 5
Wachowskiego 2, 4

dokończenie na str. 6
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„Olsztyn – nasze miasto”
W lipcu ubiegłego roku na Starym Mieście w Olsztynie odbył się plener osób zrzeszonych w Pracowni Plastycznej Klubu
„Na Górce” pod nazwą „Olsztyn – nasze miasto”. Wzięły w nim udział: Teresa Andruszkiewicz, Wiesława Barańska, Małgorzata
Jasińska, Beata Kwiatek, Małgorzata Macha i Danuta Michałowicz. W imieniu autorek prac zapraszamy na wystawę poplenerową,
która eksponowana jest w „Galerii Korytarzowej” Klubu „Na Górce”. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

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 dnia 23 kwietnia 2018 r.
w godz. 10. 00 – 20. 00, w piątki w godz. 10. 00 – 18. 00
Prezentacja wypieków i ocena jury
nastąpi w dniu 28. 04. 2018 r. o godz. 11. 00

DYKTANDO ‘2018
Zapraszamy do udziału
w konkursie ortograficznym
który odbędzie się 6 kwietnia 2018 r.
w następujących kategoriach wiekowych:
* szkoły podstawowe
* ponadpodstawowe
* dorośli
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela
Klub „Akant”, ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40
w godz. 10. 00–20. 00, piątek godz. 10. 00–18. 00
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Plan remontów w 2018 roku
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Pozostałe roboty remontowe

Orłowicza 7 (kl. IV), Murzynowskiego 7
(kl. III) – wymiana tablicy sterującej dźwigu
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Wańkowicza 9 – remont pomieszczeń
biurowych
Wańkowicza, Barcza numery parzyste –
modernizacja oświetlenia zewnętrznego
z podziałem na dwa obwody

Boenigka 40, Kanta 5, 7 – wykonanie izolacji
ścian piwnic wraz z drenażem
Kanta 12 – wzmocnienie ław fundamentowych
Wilczyńskiego 6 A – remont ramp w lokalach użytkowych Janowicza 7 – wykonanie
ogrodzenia posesji – 210 mb
Boenigka 18A – wzmocnienie fundamentu
pawilonu wraz z naprawą ścian
PRZENIESIENIE Z 2017 ROKU:
Herdera 20, 22, 24, Kanta 1, Herdera 26,
Herdera 13 – montaż regulacyjnych zaworów podpionowych
Mroza 20A, 20B – remont schodów wejściowych do budynku wraz z naprawą ścian
bocznych schodów i przełożeniem sięgaczy
z kostki polbruk
Jaroszyka 21, Jarocka 49, 51 – wymiana
przykanalika sanitarnego
Jaroszyka 3 – malowanie klatki schodowej

Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni
Należy zauważyć, że w ostatnim okresie nie ma komu remontować, bowiem firmy nie stają do przetargów lub ich oferty są za drogie.
W naszej Spółdzielni skala nierozstrzygniętych przetargów na roboty remontowe zaczyna być coraz większym problemem. Zdarza się często, że nikt nie składa ofert lub zgłasza się jeden wykonawca, który proponuje cenę wyższą nawet o 100 procent od zakładanego kosztu
robót. Dlatego zmuszeni jesteśmy wielokrotnie rozpisywać przetargi na nowo, co kosztuje, a wiele przetargów jest unieważnianych w części
lub w całości. W bieżącym roku pierwszy przetarg nieograniczony na remonty, w tym malowanie klatek schodowych w 20 budynkach, został
ogłoszony 23 stycznia. Po rozstrzygnięciu postępowania wyłoniono wykonawców do malowania klatek schodowych tylko w 11 budynkach.
W tym przypadku kolejny raz zachodzi konieczność rozpisania przetargu.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Kupię M-2 o pow. ok. 50 m², w okolicy ulic: Herdera, Wiecherta lub Kanta. Tel. 883 310 709.
Sprzedam mieszkanie o pow. 32,3 m², przy ul. Gotowca 7.
Tel. grzecznościowy 503 326 408 (p. Janka).
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon,
łazienka z oknem, na Jarotach – zamienię na mieszkanie
o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
Sprzedam mieszkanie M-4 w zasobach SM „Jaroty”,
o pow. 60,1 m², przy ul. Herdera, trzy oddzielne pokoje
i kuchnia, mieszkanie do remontu, IV piętro. Tel. 509 621 661.
Sprzedam mieszkanie własnościowe M-3 o pow. 48,4 m2,
parter, Jaroty, ul. Wiecherta. Tel. 609 299 798.

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
Kupię miejsce garażowe przy ul. Orłowicza 17B
lub wynajmę. Tel. 731 240 286.

Z okazji Dnia Kobiet w Klubie Kultury „Na Górce” odbyło się
uroczyste spotkanie Koła Seniorów, podczas którego życzenia
Paniom złożył Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla
„Nagórki” SM „Jaroty” – współorganizator spotkania.
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Wiosennie i świątecznie
Końcówka lutego dała nam się we znaki sporymi mrozami, ale to i dobrze, bo wymroziło wszystko, co złe, a teraz śmiało do porządków wiosennych.
Zapewne, jak co roku, niektóre zasady bezpieczeństwa w tym okresie
będę powtarzać, ale jak to pokazuje życie – tak trzeba! Wiosna ma to do
siebie, że tak jak budzi się przyroda, tak i my z zapałem zabieramy się na
wszystkich frontach do prac wszelkich – i w domu, i na działkach, a jako że
święta w tym roku przypadają trochę wcześniej, będzie temu towarzyszyć
szał zakupowy i przygotowawczy – przedświąteczny w kuchniach.
Pamiętajmy jednak, że choć teoretycznie mamy już wiosnę, to różna
ona może być, bowiem to tzw. przełom marcowo-kwietniowy, więc zarówno
pogoda, jak i nasze działania mogą nieść za sobą wiele zagrożeń, dlatego
zwracajmy jak zawsze 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 wszelkich sprzątaniach, myciu okien, balkonów czy parapetów
– traktujmy 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 i środki myjące i czyszczące, bowiem są 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, a przy tym dobrze zastosować swoiste
odkażalniki, bo w odchodach ptactwa mogą być bakterie, wirusy i przetrwalniki pasożytów. Używajmy do tych prac właściwych środków ochronnych
i przestrzegajmy instrukcji ich stosowania;
– pamiętajmy, że przy wszelkich pracach wiosennych, w mieszkaniach
czy na działkach, do malowania, konserwacji i napraw stosujemy różne środki, narzędzia i preparaty – ostrożność i rozwaga, to gwarancja bezpieczeństwa. Pamiętajmy przy tym, aby chronić przed nimi dzieci i kobiety w ciąży.
W tym miejscu (co z uporem powtarzam rokrocznie) przypomnę
szczególne zasady bezpieczeństwa przy pracach na działkach wraz z nowymi przepisami dotyczącymi palenia na nich ognisk.
Wiosna na działkach to okres intensywnych prac, ale pamiętajmy: ogniska na działkach wolno palić od 1 października do 30 kwietnia, ale to
teoria, bo od paru lat obowiązują nowe przepisy w ogóle normujące palenie
ognisk wszędzie i 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 – tak sobie – dla „magii” wspólnego ogniska, 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

DYŻURY

na swoim terenie, co wówczas również obowiązuje działkowców. W takim
wypadku naruszenie norm podlega karze grzywny, stąd planując ognisko –
dla ogniska, jako takiego i gdziekolwiek, należy się uprzednio upewnić,
czy nie naruszamy przepisów miejscowych i dopełnić nakazanych procedur,
zezwoleń itp.
Jeszcze jedno ważne zdanie do działkowców - zachowujcie wszelkie
zasady bezpieczeństwa przy wiosennych opryskach na działkach, wszystkie
preparaty i inne środki, a nawet nawozy mineralne niewłaściwie stosowane
mogą działać szkodliwie.
Wielkanoc w tym roku przypada wcześniej, stąd jak zawsze przypominająco zajmę się 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.
Spodziewajmy się, że z wiosną służby miejskie i administracji będą na
bieżąco reagować – to sprzątać po zimie, to posypywać znowu piaskiem
chodniki, jeśli zamrozi i będą „ślizgawki”, ale sami musimy przewidywać zagrożenia możliwych anomalii i występowania to przymrozków, a to deszczu
czy śniegu w najbardziej niespodziewanym czasie. W nocy może przymrozić, nad ranem mogą występować mgły, a potem słoneczko. Dobierajmy
więc ubrania tak, aby zabezpieczały nas i dawały pełny komfort działania
w każdych warunkach – nie tylko mróz może doprowadzić do wychłodzenia
organizmu czy odmrożeń – wilgotne powietrze, opady śniegu czy deszczu
oraz przejmujące wiatry – nawet przy niewielkich minusowych czy lekko plusowych temperaturach zagrażają podobnie!
Nie przesadzajmy też ze zbyt szybką wymianą opon z zimowych na letnie, a tak w ogóle uwaga na drogi: po zimie są dziury, ba, często zalane
wodą i nie widać, w co wpadamy, a poza tym chlapiemy na pieszych (jadąc
nie słyszymy ich „pozdrowień”!). Sypnie śniegiem, ściśnie mróz czy opadnie
mgła - powinniśmy przewidywać i uważać, zmniejszyć prędkość jazdy i dostosować ją do warunków atmosferycznych panujących na drodze.
Mówi się, wiosna to najbardziej radosna pora roku, no i powiedzmy, że
mamy wiosnę, czekają nas święta Wielkanocne, jak będzie tak będzie – i tak
będzie to już wiosna! Zacznie się okres spacerów, wyjazdów za miasto, na
działkę czy nad wodę i do lasu. Niech dzięki naszemu przewidywaniu będzie to wiosna bezpieczna – wtedy zawsze będzie radosna.
Dlatego przewidujmy wszystko – starajmy się żyć bezpiecznie, ale
i cieszmy się tym, co również czasem mile zaskakując przynosi nam każdy
kolejny dzień. Życzę bezpiecznej wiosny, zdrowych i wesołych świąt. 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 kwietnia 2018 roku – pełni Aniela Ostrowska

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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Trzynastka w liczbach...
Wszystkim nowym i tym, którzy o nas „zapomnieli” przypominamy, że wciąż tu jesteśmy. A kto? A co?
Biblioteka pełna nowości, miejsce spotkań Akademii Rękodzieła, Klubu Trzynastkowych Moli Książkowych dla naszych
najmłodszych.
Rok 2017 to około 3.100 czytelników i 61. 000 wypożyczeń, 108 imprez zorganizowanych przez bibliotekę dla 1. 915 użytkowników, bo
nie tylko wypożyczamy, ale również organizujemy zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci ze żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.
Uczestniczymy w festynach (Święto ulicy Wilczyńskiego czy też Dni Rodziny), organizujemy zajęcia edukacyjne w czasie ferii i wakacji.

Zapraszamy do nas nowych czytelników. Dla najmłodszych, dzieci i seniorów (powyżej 60 lat) przygotowaliśmy bezpłatne karty biblioteczne.
W ubiegłym roku księgozbiór wzbogacił się o 851 nowych książek dzięki darom rzeczowym od czytelników i akcji „Wrzuć złotóweczkę,
będzie na nową książeczkę”. W naszej ofercie posiadamy tez audiobooki. Zapraszamy.
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia 13, ul. Sikiryckiego 9
tel. 89 543 13 15, www.biblioteka13.blogspot.com

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Nr 33
19 lutego 2018 r. budynek Szkoły Podstawowej Nr 33, przy ul. Jeziołowicza 2, gościł osoby zainteresowane ofertą naszej
szkoły. Uczniowie i nauczyciele przygotowali różnorodne atrakcje. Starannie opracowana trasa zwiedzania obejmowała wszelkie
aspekty działalności szkoły. Głównymi punktami programu były występy utalentowanych młodych aktorów Teatru Światło i Cień,
który od lat jest chlubą naszej placówki oraz koncert muzyczny.

Odwiedzający z dużym zainteresowaniem przyglądali się również doświadczeniom i eksperymentom naukowym prezentowanym
przez uczniów w pracowniach biologii, chemii i fizyki. Mieli też możliwość wykazania się w tworzeniu rymowanek, łamigłówkach językowych, quizach matematycznych oraz wzięcia udziału w konkurencjach sportowych. Trasa wędrówki po szkole obejmowała także
stoiska prezentujące edukacyjne projekty, prace uczniów, pomoce
naukowe, akcje bardzo prężnie działającego wolontariatu, PCK
i Koła Miłośników Turystyki. Kolejną atrakcją i jednocześnie wyzwaniem były zmagania w grach PS3 oraz XBOX w czytelni szkolnej.

Celem przedsięwzięcia było umożliwienie potencjalnym członkom naszej społeczności poznania pełnej oferty edukacyjnej szkoły,
wczucia się w atmosferę, a także przekonanie niezdecydowanych,
że naprawdę warto do nas dołączyć.
Dzień Otwartych Drzwi był niezwykle udany. Przybliżył gościom zasady funkcjonowania szkoły oraz pokazał, że jest to miejsce,
gdzie można rozwijać wszechstronne zainteresowania, realizować
pasje, a także zdobywać nowe doświadczenia i poznawać świat,
a przede wszystkim samego siebie.
Małgorzata Niedzielska

