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ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 6 Statutu, uprzejmie zawiadamia, że
LV Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 17. 00 w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i asesora.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, wnioskowej, statutowej.
7. Informacja o odwołaniach od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za rok 2017 – dyskusja i podjęcie uchwał.
10. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2017 – dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni prowadzoną w 2016 roku.
12. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej.
13. Wybory uzupełniające członka Rady Osiedla „Nagórki”.
14. Zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Hanowskiego – dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Zbycie części działki przy ul. Boenigka 7 wraz z posadowionym na niej pawilonem – dyskusja i podjęcie uchwały.
16. Zbycie części nieruchomości lokalowej przy ul. Herdera 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz w prawie użytkowania wieczystego – dyskusja i podjęcie uchwały.
17. Zmiana Statutu – dyskusja, podjęcie uchwały.
18. Nadanie tytułów (wręczenie odznaczeń) „Chorąży SM „Jaroty”.
19. Przyznanie tytułów „Chorąży SM „Jaroty” – dyskusja i podjęcie uchwały.
20. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.
21. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd SM „Jaroty”
Sprawozdania będące przedmiotem obrad oraz protokół z lustracji są do wglądu dla członków Spółdzielni w pokoju nr 104 SM „Jaroty”,
ul. Wańkowicza 9, w godzinach pracy Spółdzielni na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, natomiast projekty uchwał na 14 dni.
Członkom Spółdzielni zgodnie z § 69 ust. 2 i § 70 ust. 1 Statutu przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
UWAGA:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, po okazaniu dowodu tożsamości, a więc także ci, którzy nabyli członkostwo w dniu 9 września 2017 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.,
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
(wymienione w art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Dz. U. 2013, poz. 1222 z późn. zm.) oraz pozostałe osoby po okazaniu oryginału dokumentów uprawniających do uczestnictwa w LV Walnym Zgromadzeniu.

w Domu Kultury SM „Jaroty”

Zapisy od 1 czerwca 2018 r. od godz. 10. 00!

I turnus 2 – 13 lipca 2018 r.
II turnus 16 – 27 lipca 2018 r.
III turnus 30 lipca – 10 sierpnia 2018 r.
IV turnus 13 – 24 sierpnia 2018 r.
W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci członków SM „Jaroty” w wieku od 7 do 12 lat
Informacje w Klubach w godz. 8. 00 – 15. 30: „Na Górce” tel. 89 543 55 99; „Akant” tel. 89 541 58 40
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NAGÓRKI

JAROTY

Osiedle Nagórki jest najstarszym osiedlem w zasobach naszej
Spółdzielni. Gdy na Nagórkach wprowadzali się kolejni mieszkańcy
do swoich nowych, długo oczekiwanych mieszkań – na terenach dzisiejszego osiedla Jaroty trwały jeszcze prace polowe.
Obecnie to już teren zamknięty pod względem inwestycyjnym.
Przez te niespełna czterdzieści lat na osiedlu wychowuje się już kolejne pokolenie olsztynian. Ogólny wygląd i kształt osiedla nie ulega
zasadniczym zmianom. Działania administracji ukierunkowane są
głównie na utrzymanie zasobów osiedla w dobrym stanie technicznym, zapewnieniu porządku i czystości oraz poprawianiu jego wyglądu estetycznego. Remontowane są klatki schodowe, korytarze
piwniczne, balkony i loggie, a w niektórych budynkach wymieniane
drzwi wejściowe, instalacje domofonowe czy lampy oświetlające
klatki schodowe.
Nie bez znaczenia pozostają również wysiłki zmierzające do
poprawy estetyki otoczenia budynków. Dziś trudno byłoby znaleźć
na osiedlu stare, nieestetyczne, niefunkcjonalne i niebezpieczne
urządzenia na placach zabaw, na których bawiły się dzieci pierwszych jego mieszkańców. Urządzenia na większości placów zabaw
zostały wymienione na nowe, bardzo ładne i bezpieczne, a w trosce
o zabezpieczenie na nich czystości i porządku – tereny placów zostały ogrodzone.

Administracja Osiedla „Jaroty” za pośrednictwem firm zewnętrznych realizuje zadania całoroczne w zakresie utrzymania czystości i porządku na osiedlu. Wnoszone przez mieszkańców uwagi
dotyczące niedociągnięć w tym zakresie są na bieżąco realizowane
i usuwane.
Skończył się sezon grzewczy, podczas którego odnotowaliśmy
bardzo wiele zgłoszeń mieszkańców o usterkach i awariach centralnego ogrzewania, polegających między innymi na zapowietrzaniu
się grzejników bądź ich całkowitym niegrzaniu, awariach zaworów
podpionowych lub zaworów przygrzejnikowych w mieszkaniach.
Wszelkie usterki były na bieżąco usuwane.
Na osiedlu trwają prace remontowe, tj. malowanie klatek schodowych, układanie terakoty na klatkach i w korytarzach piwnicznych
wraz z wymianą drzwi do korytarzy. Przy ul. Kanta 11 wkrótce zakończy się montaż nowych okien PCV i witryn aluminiowych, a następnie zamontowane zostaną nowe stalowe drzwi.

Administracja Osiedla „Nagórki” dostrzega bardzo duży i nieustannie narastający niedobór miejsc postojowych na osiedlu. Do
wybudowania większej liczby tych miejsc wykorzystuje się wszystkie
możliwe do przekształcenia w parking skrawki terenu. Jednak nie
wszyscy mieszkańcy podzielają ten pogląd. Działania administracji
w tej sprawie czasami napotykają na stanowczy sprzeciw mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na przekształcenie części terenów
zielonych w parkingi. Tak było między innymi na terenie jednej z nieruchomości przy ul. Wańkowicza.

Obecnie trwają na osiedlu prace remontowe rozpoczęte w roku
ubiegłym oraz intensywne czynności przetargowe zmierzające do
wyłonienia wykonawców prac zaplanowanych na rok bieżący.
Czesław Ragin

Trwa również wymiana wodomierzy mieszkaniowych. Obecnie
zostało wymienionych ponad 10. 000 szt., co stanowi ponad 50%
naszych zasobów. Wszelkie ewentualne problemy wynikłe podczas
tych pracach są na bieżąco rozwiązywane przez firmę wykonującą
wymianę lub administrację osiedla.
W ostatnim okresie stwierdzono również niedrożności sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Herberta 1 i Boenigka 40. Zostały one
zgłoszone do pogotowia wodociągowego, które wykonało czyszczenie i usunęło wszelkie zatory na instalacji. W tym miejscu chcielibyśmy prosić naszych mieszkańców o niewrzucanie do kanalizacji
sanitarnej ręczników papierowych, odpadów budowlanych i innych
materiałów, które mogą spowodować zator na poziomie lub w pionie
kanalizacyjnym, który z kolei może doprowadzić do wybicia nieczystości w piwnicy bądź ze zlewu lub muszli klozetowej w mieszkaniach
– głównie na najniższych kondygnacjach. W dniu 6 maja 2018 r. wystąpiła również awaria na przyłączu wodociągowym do budynku przy
ul. Jaroszka 1. Na zlecenie Spółdzielni służby pogotowia wodociągowego usunęły usterkę.
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Niestety, piękny majowy weekend nie dla wszystkich był okresem ciszy, spokoju i wypoczynku. W sobotę 5 maja 2018 r. na terenie
śmietnika zlokalizowanego przy ul. Wiecherta 6 interweniowała straż
pożarna. Powodem interwencji był pożar mebli zgromadzonych pod
ścianą wiaty śmietnikowej.

Przypuszczamy, że ktoś podpalił te meble, aby w ten sposób
„uatrakcyjnić” wypoczynek sobie, jak i okolicznym mieszkańcom
osiedla – dlatego też sprawą pożaru zajmuje się policja.
Robert Zdunek

Mając na uwadze obowiązki wynikające z wymogów sanitarnych, gwarantujące bezpieczne i przyjazne korzystanie z placów
zabaw przez najmłodszych mieszkańców osiedla, dokonano corocznej wymiany piasku w osiedlowych piaskownicach. Ponadto uprawnieni pracownicy administracji dokonali szczegółowych przeglądów
urządzeń zabawowych placów zabaw pod kątem ich bezpiecznego
użytkowania. Rozpoczęto również bieżące prace konserwacyjne
z uwzględnieniem priorytetu pilności napraw, w tym m.in. wymiany
uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów drewnianych konstrukcji, uzupełnianie elementów siedzisk piaskownic, konserwacje ruchomych elementów metalowych zawiesi, impregnacje oraz
zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzeń zabawowych,
a także konserwacje ogrodzeń placów zabaw i ławek, z uwzględnieniem naprawy względnie wymiany uszkodzonych elementów.
Ponadto w roku bieżącym w planie remontów przewidziano uzupełnienie urządzeń zabawowych na pięciu placach zabaw osiedla Pieczewo, tj. Wachowskiego 1, 3, 5; Gębika 2, 4, 8; Żurawskiego 1, 3, 5;
Turkowskiego 3, Wachowskiego 10, 12; Panasa 2, 4, 6.
Na bieżąco Administracja Osiedla „Pieczewo” realizuje zadania związane z konserwacją, naprawami oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla. W okresie wiosennym
szczególną uwagę kierujemy na estetykę budynków, tj. likwidację
poprzez zamalowywanie graffiti i bohomazów na ścianach budynków oraz uzupełnianie powstałych w okresie zimowym ubytków
okładzin schodów i podestów przed wejściami do budynków.

PIECZEWO
Tegoroczna słoneczna i ciepła wiosna wynagradza nam niezwykle długi i obfitujący w dużą ilość opadów okres jesienno-zimowy,
pozwalając na rozpoczęcie i kontynuowanie zaplanowanych założeń wynikających zarówno z planu remontów, jak również realizację
niezbędnych zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na
osiedlu oraz konserwacji terenów zielonych.
Mając na uwadze działania prewencyjne przeciwko pojawianiu
się gryzoni, w kwietniu systematycznie wykładano we wszystkich
budynkach mieszkalnych osiedla Pieczewo odpowiednie trutki, które zdecydowanie ograniczają populację niepożądanych „gości”. Na
początku maja rozpoczęto pierwszy w tym roku pokos traw – rozpoczynając od ul. Jeziołowicza, Panasa, Krasickiego. Prace związane
z koszeniem traw są i będą systematycznie kontynuowane na pozostałych terenach osiedla z odpowiednią częstotliwością, zależną od
warunków atmosferycznych wpływających na szybkość ich wzrostu.

dokończenie na str. 8
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Międzyszkolny Turniej Wiedzy
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„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ OMNIBUSEM”
25 kwietnia br. w Klubie Kultury „AKANT” odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy „I ty możesz zostać Omnibusem”, w którym
wzięły udział dzieci za szkół podstawowych z naszych osiedli. Przedstawiciele klas biorących udział w konkursie miały wspaniałe
wsparcie swoich koleżanek i kolegów. Impreza była kolorowa i pełna emocji.
Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

Klasy pierwsze:
I miejsce – zespół SP Nr 34 – o
 piekun Elżbieta Grochowska
„OMNIBUS 2018”,
II miejsce – zespół SP Nr 32 – opiekun Paula Gotowiec,
III miejsce – zespół SP Nr 25 – opiekun Katarzyna Wasiela.

Klasy trzecie
I miejsce – zespół SP Nr 32 – opiekun Bożena Dąbrowska
„OMNIBUS 2018”,
II miejsce – zespół SP Nr 34 – opiekun Justyna Smentoch.

Klasy drugie:
I miejsce – zespół SP Nr 33 – o
 piekun Mariola Prawdzik
„OMNIBUS 2018”,
II miejsce – zespół SP Nr 34 – opiekun Urszula Wawrzusiszyn.

V Konkurs Cukierniczy

JAROTY ∙

NR 5/2018

5

„CIASTO Z BLACHY”

Po raz piąty wraz z Radą Osiedla „Nagórki” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zaprosiliśmy mieszkańców naszych osiedli do
udziału w konkursie „Ciasto z blachy”.
Jury pod przewodnictwem Teresy Białej – inż. technologa żywności, członka Rady Nadzorczej SM „Jaroty” i członków komisji:
Romana Szostka – przewodniczącego Rady Osiedla „Nagórki”, Zofii Wysokińskiej – członka Rady Nadzorczej SM „Jaroty”, Danuty
Zabielskiej – członka Rady Osiedla „Nagórki” przyznało:
Grand Prix: Ryszardowi Markowskiemu – za ciasto „Wiśniowy sad” oraz I nagrodę: Mariannie Korgól – za ciasto
„Popapraniec”, II nagrodę: Czesławie Jabłońskiej – ciasto „Lion”, III nagrodę: Barbarze Kuźniewskiej – ciasto „Pijak”, IV nagrodę:
Karolinie Hyrkowskiej – ciasto „Szafirowa fala”.

Ponadto wyróżnienia otrzymali: Teresa Narwojsz – ciasto „Łaciate prince polo”, Urszula Ewertowska – ciasto „Kruche ciasto
z malinami” oraz Danuta Szemplinska za ciasto „Tort bezowy”.
Celem konkursu była aktywizacja i integracja mieszkańców, a także propagowanie domowego wypieku ciast oraz wymiana
doświadczeń kulinarnych z zakresu wypiekania ciast. Jury przy ocenie ciast brało pod uwagę walory smakowe i estetyczne wypieku
oraz kreatywność dekoracji i pomysłowość wykonania.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

XX Konkurs Ortograficzny

„DYKTANDO ‘2018”

W dniu 6 kwietniu 2018 r. w Klubie „Akant” odbyła się kolejna edycja konkursu ortograficznego „Dyktando ‘2018”. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz licealiści.
Jury konkursu w składzie: dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka – prof. UWM, dr Renata Makarewicz, dr hab. Joanna Szydłowska –
prof. UWM wyłoniło zwycięzców:

W grupie uczniów szkół podstawowych: I miejsce: Natalia Klimek, SP Nr 25, kl. VIIC; opiekun Adriana Piechota; II miejsce:
Oliwier Adamkowski, SP Nr 34, kl. VIIG, opiekun Renata Rejniak; III miejsce: Laura Puczkowska, SP Nr 30, kl. VIIF, opiekun Sylwia
Peczeniuk, Hubert Wasilewski, SP Nr 30, kl. VD, opiekun Dorota Staszewska, Milena Łazarczyk, SP Nr 30, kl. VIID, opiekun Alicja
Dobrzejewska-Zapał.
W grupie uczniów gimnazjów: I miejsce: Katarzyna Obolewicz, kl. IIIB SP 33 z oddz. gimnazjalnymi, opiekun Bogusława Okońska,
II miejsce Szymon Fabiszewski, kl. IIIG SP 33 z oddz. gimnazjalnymi, opiekun Dariusz Szafranek, III miejsce Diana Kwaśniewska, Gimnazjum nr 9, opiekun Małgorzata Suszek kl. IIIC.
W grupie uczniów liceów: I miejsce: Kamil Zielaskowski, LO V, kl. IE, opiekun Jolanta Moszczyńska.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Immanuel Kant

Portret Immanuela Kanta namalowany w 1768
roku przez Johanna Beckera

Ten światowej sławy filozof urodził się
w Królewcu w rodzinie rzemieślniczej. Jego
ojciec, Johann Georg, był rymarzem, matka
– Anna Regina z domu Reuter – pochodziła
również z rodziny rzemieślniczej.
Rodzice wcześniej wysłali swego syna
do szkoły: najpierw chodził on do szkoły szpitalnej, a od 8 roku życia do renomowanego
Collegium Fridericianum. W 1740 r., w wieku 16 lat, Kant rozpoczął studia filozoficzne,
matematyczne i fizyczne na Uniwersytecie
Królewieckim, które ukończył w roku 1746.
Po uzyskaniu magisterium na 9 lat wyjechał
z Królewca (później już nigdy nie opuszczał
tego miasta) i podjął pracę w charakterze
prywatnego nauczyciela. W 1754 r. wrócił
do Królewca, w 1755 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Królewieckim i został
zatrudniony na uczelni. Wkrótce habilitował
się i został prywatnym docentem, ponieważ
w katedrze filozofii nie było wolnego etatu.
Nominację na profesora otrzymał po 15 latach, w 1770 r.
Wykładał filozofię, matematykę, antropologię i geografię fizyczną. Miał opinię
świetnego wykładowcy: na jego wykłady
przychodzili niemal wszyscy studenci bez
względu na to, co studiowali, ludzie „z miasta”, a także goście z zagranicy.
Światową sławę przyniosły Kantowi
trzy dzieła, tworzące spójny system
krytyczny: Krytyka czystego rozumu, Krytyka praktycznego rozumu i Krytyka sądzenia.
Dowodził w nich, że poznanie rzeczywistości
zależy nie od niej samej, lecz od możliwości
poznawczych umysłu. Idee ponadzmysłowe,
takie jak Bóg, wolność, nieśmiertelność, są
koniecznymi pojęciami rozumowymi, gdyż
za ich pomocą realizuje się „rozum praktyczny”, umożliwiający człowiekowi podejmowa-

nie działań. Wynika z nich, jak to nazwał,
„imperatyw kategoryczny”, nakazujący postępowanie zgodne z zasadami moralności
(nie mogę się w tym miejscu oprzeć refleksji,
że wielu z naszych polityków powinno przed
objęciem jakiegokolwiek urzędu zapoznać
się obowiązkowo z filozofią Kanta).
W 1883 r. Immanuel Kant kupił dwupiętrowy dom z ogrodem przy ul. Księżnej (Prinzessinstrasse) nr 3, graniczący z zachodnim
skrzydłem zamku królewieckiego. Na parterze nowo zakupionego domu filozof urządził
dużą salę wykładową, w której gromadziło
się nieraz i 300 słuchaczy.
Kant był znany z niezwykle uregulowanego trybu życia. Służący budził go
codziennie rano o godz. 5. 00, przez dwie
godziny przygotowywał się do wykładów,
przy czym nigdy nie sporządzał notatek,
gdyż słynął z nieprawdopodobnej pamięci.
Jego wykłady trwały do godz. 10. 00. Do
godz. 13. 00 czytał lub pisał własne traktaty
filozoficzne. O 13. 00 siadał do obiadu, zawsze w towarzystwie przyjaciół. Przy stole
rozprawiano nie tylko o filozofii, ale również
o ekonomii, sztuce, literaturze, polityce
i bardziej zajmujących wydarzeniach dnia
codziennego. Gośćmi Kanta byli nie tylko
profesorowie i uczeni, ale także oficerowie,
kupcy i urzędnicy. Gospodarz był towarzyski, rozmowy prowadził z werwą i bardzo
dowcipnie. Uchodził powszechnie za człowieka wielkiej dobroci i życzliwości; wobec
kobiet był elegancki i szarmancki, doceniał
ich codzienną pracę domową. Nie ożenił
się, bo nie chciał ograniczać swojej wolności. Bezwzględnie przestrzegał głoszonych
przez siebie zasad moralnych, żył zgodnie
z tym, czego nauczał, np. nigdy nie kłamał,
u spotykanych osób szczególnie cenił uczciwość i rozsądek. Po otrzymaniu katedry, kiedy jego finanse znacznie się poprawiły, ubierał się starannie i zgodnie z panującą modą.
Po obiedzie, który trwał 2,5 godziny
i kończył się o godz. 15. 30, Kant wychodził
na spacer. Po dziś dzień opowiada się, że
według jego spacerów mieszkańcy Królewca regulowali swoje zegarki. Jest to jedynie piękna legenda. Tak naprawdę, jeśli
rozmowy przy stole przeciągały się, filozof
wychodził na spacer z mniejszym lub większym opóźnieniem. Raz jeden zrezygnował
z przechadzki, a stało się to w 1762 r., kiedy
otrzymał egzemplarz Emila Jeana Jacquesa
Rousseau i tak się zaczytał, że zapomniał
o bożym świecie. Dodam, że jego pokój zdobił tylko jeden portret, właśnie wspomnianego francuskiego myśliciela.
Innym razem pewien przypadkowo
spotkany zamożny przyjaciel zaproponował mu przejażdżkę powozem. Tego dnia
Kant wrócił ze spaceru późnym wieczorem,
bardzo niezadowolony. Od tego czasu odbywał swoje spacery zawsze samotnie.

Stały się one sławne nie tylko w Królewcu,
ale i w całym świecie.
Wróciwszy ze spaceru do domu pracował, spać kładł się punktualnie o 22. 00.
Gdy zmarł 22 lutego 1804 r., w całym
mieście zapanowała żałoba. Powszechnie
wiedziano, że jest sławnym człowiekiem
i prawie każdy – z jego długich spacerów –
znał go z widzenia.
Pochowany został przy wschodniej
ścianie katedry w tzw. Podziemnym grobowcu profesorskim. W 1904 r., w stulecie
śmierci Kanta, z inicjatywy profesorów Uniwersytetu Królewieckiego na murach zamku
zawieszono ufundowaną przez nich tablicę
z brązu ze znaną sentencją filozofa: „Niebo
gwiaździste nade mną i prawo moralne we
mnie”.
Słusznie Królewiec, choć nie zawsze
konsekwentnie, pamiętał o swojej największej umysłowości. Jeśli na świecie coś słyszano o tym mieście, to nieodmiennie kojarzono je właśnie z Immanuelem Kantem, zaś
Uniwersytet Królewiecki bez Kanta pozostałby jedynie jedną z dość licznych w Europie
prowincjonalnych uczelni.
Jeśli ktoś z Czytelników „Jarot” pragnąłby dowiedzieć się czegoś więcej zarówno
o Kancie, jak i o historii Królewca, odsyłam
do lektury dwóch pasjonujących książek:
Janusza Jasińskiego Historia Królewca
i Jerzego Serczyka Albertyna. Uniwersytet
w Królewcu (1544 – 1945). Ponadto Archiwum Państwowe w Olsztynie przechowuje
wiele cennych dokumentów dotyczących
uniwersytetu w Królewcu, m.in. można tam
obejrzeć napisany ręką Immanuela Kanta
rozkład zajęć dla studentów – słuchaczy
jego wykładów. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że w Olsztynie mamy najnowocześniejsze w Polsce archiwum, które organizuje dni
otwarte dla zwiedzających – warto się tam
wybrać i zobaczyć zupełnie unikalne dokumenty, o których pracownicy chętnie i kompetentnie opowiadają zainteresowanym
przeszłością naszej małej ojczyzny – Warmii
i Mazur i samego Olsztyna.
Danuta Jamiołkowska

Budynek SM „Jaroty” przy ul. Immanuela Kanta
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OPAMIĘTAJMY SIĘ!
Choć to pełnia wiosny, pięknie i zielono wokół, a … tu: wszędzie w naszych osiedlach, między blokami, na trawnikach i nawet
przy placykach zabaw dla dzieci – obłędny widok: tzw. miejsca dokarmiania ptaków – nie tylko resztki chleba, są i resztki jedzenia,
zupy, ziemniaki i sam nie wiem, co jeszcze. Te różnorodne formy
tzw. jedzenia leżą, śmierdzą i gniją, a nawet jak posprzątają je odpowiednie firmy, pojawiają się natychmiast nowe.
Na ten widok nie tylko zbiera się na wymioty, ale budzi się złość
i rodzi pytanie: ludzie, co wy robicie, co was opętało? Tak jest i jesienią, i zimą (bez względu na to, czy ona lekka, czy mroźna),
także wiosną i latem miejsca tego pseudo-dokarmiania ptaków są
stale „czynne”. A przecież i ornitolodzy, i wszelkie służby, autorytety naukowe apelują i przekonują, że dokarmianie ptaków powoduje
nie tylko zaśmiecanie naszego otoczenia, ale jest niebezpieczne
dla samych ptaków. Dokarmianie specjałami z domowych kuchni
szkodzi ptakom, a nawet może spowodować ich śmierć.
Tak, niestety dokarmiamy bezmyślnie, tylko po co? Aby zamanifestować swoją pseudo-dobroć, jakie to mamy dobre intencje i wielkie serce – dzielimy się z „mniejszymi bliźnimi” – bzdura
i fałsz, ba, głupota i złośliwe sprowadzanie na nas wszystkich zagrożeń ze strony ptaków dokarmianych, a w konsekwencji przyzwyczajających się do bytowania w bezpośredniej bliskości z nami. To
zagrożenie fundujemy sobie sami dokarmiając zwłaszcza gołębie,
którym czynimy właściwie krzywdę, one powinny żywić się w swoim naturalnym środowisku, ale nie chlebem i innymi nienaturalnymi
pokarmami, jakie im dajemy, wprowadzając je w ten sposób do
naszych osiedli i uzależniając od nas. Tak, sami przez dokarmianie gołębi w dużych skupiskach budynków powodujemy nadmierne
ich rozmnażanie, gnieżdżenie się w stropodachach, w kominach,
na balkonach i parapetach. Czynimy źle dla ptaków, czynimy źle
dla nas wszystkich – ptaki przyzwyczajają się, szukają pożywienia, które im dawaliśmy i siadają na balkonach, parapetach okien,
brudzą tam odchodami, ale zagrożenie to nie tylko to, że brudzą,
ale fakt, że przesiadują w tych odchodach właśnie na naszych parapetach. Bowiem, zwłaszcza gołębie przesiadujące na naszych
parapetach, stwarzają największe zagrożenie – przenoszą one
poza zawartymi w odchodach (pozostawianych na parapetach)
wieloma bakteriami, grzybami i innymi zarazkami, najgroźniejszą
formę kleszcza – to tzw. obrzeżek gołębi.
Pasożyt ten żeruje na tych ptakach, a kiedy te przyzwyczajone przez nas do dożywiania przesiadują na parapetach i balkonach – przedostaje się do mieszkań, gdzie w dzień przeczekuje
we wszelkiego rodzaju zakamarkach, szczelinach i zagłębieniach
w ścianach i podłogach, a w nocy atakuje ludzi. Lekarze ostrzegają, że ten mało znany kleszcz może być bardzo groźny dla zdrowia
człowieka. Obrzeżek gołębi przypomina kleszcza leśnego, także
wkłuwa się w ciało, ale sam, kiedy się pożywi naszą krwią – odrywa się, ukrywa i nadal zagraża – jak pluskwa – żeruje tylko nocą
i to jest bardzo istotne zagrożenie, bo inne tzw. leśne kleszcze atakują w dzień, po wkłuciu się w ciało pozostają tam i łatwo je wykryć
i usunąć, zaś obrzeżka gołębiego właściwie nie widzimy i często
będziemy mówić np. „coś w nocy pogryzło moją córeczkę”?!
Alergie i objawy choroby odkryjemy czasami zbyt późno,
a przyczynę (obrzeżka gołębiego) bardzo rzadko. Obrzeżki są
aktywne od wczesnej wiosny (od końca marca) do października,
a najbardziej agresywne, bo są wygłodniałe – wiosną po zimowej
diapauzie.

Opamiętajmy się, zacznijmy słuchać fachowców i przewidujmy
to zagrożenie, bo mówiąc kleszcz, zawsze utożsamiamy to pojęcie
z pajęczakiem żyjącym w lasach, parkach i zieleńcach, mało zaś
wiemy o kleszczu żyjącym wokół nas – w osiedlach, ba, w naszych
mieszkaniach – to właśnie kleszcz przenoszony przez gołębie –
ww. obrzeżek gołębi.
Ślina obrzeżków gołębich wprowadzana podczas ukłucia i pobierania krwi wywołuje silne reakcje miejscowe i ogólne. W miejscu
wkłucia pojawia się bladoczerwona plamka krwotoczna, a następnie biały pęcherzyk, potem silne zaczerwienienie. Jednocześnie
może pojawić się silna opuchlizna, rozszerzająca się na okoliczne
części ciała. Obserwowano opuchliznę całej ręki, a nawet połowy ciała po ukłuciach w ramię. Groźne bywają ukłucia w policzek
(opuchniecie twarzy, jamy nosowo-gardłowej), co utrudnia połykanie i oddychanie. Zmiany skórne utrzymują się długo, a w miejscach uszkodzenia skóry może dochodzić do infekcji bakteryjnych.
Zmianom miejscowym towarzyszą reakcje ogólne, takie jak: duszność, przyspieszenie tętna i oddechu, zawroty i bóle głowy, omdlenia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego objawiające się
bólami brzucha i biegunkami. Może wystąpić także podwyższona
temperatura do 39°C, podenerwowanie, niepokój, brak apetytu, nudności, a nawet utrata przytomności. Znane są przypadki
wstrząsu anafilaktycznego po ukłuciach obrzeżków, który może
zakończyć się śmiercią. Obrzeżki mogą utrzymywać i przenosić
inne zarazki, grzyby i bakterie, istnieją potwierdzone sugestie, że
obrzeżek jest nosicielem krętków Borrelia burgdorferi, wywołujących boreliozę, a także przenosi inne wirusy, w tym kleszczowego zapalenia mózgu. Dopowiem jeszcze, że kleszcz obrzeżek jest
najgroźniejszym roztoczem, które zagraża człowiekowi w domu,
kiedy tam się dostanie jest niezwykle uporczywy, może chować się
w szczelinach i otworach mieszkania nawet do 3 lat, często wiele
dni czy tygodni potrafi przetrwać bez pożywienia.
Z uwagi na zagrożenie zarówno zakażeniami wirusowymi,
bakteryjnymi czy grzybowymi, w tym i epidemią ptasiej grypy, jak
również możliwym kontaktem z kleszczem gołębim – obrzeżkiem,
apeluję o zaniechanie dokarmiania wszystkich ptaków, a szczególnie gołębi – pozostawmy przyrodę jej naturalnym prawom
– LUDZIE OPAMIĘTAJMY SIĘ!
Piszemy o ewentualnych skutkach dokarmiania ptaków, w tym
zwłaszcza gołębi w naszych osiedlach nie po to, by straszyć, lecz
by uświadomić konieczność ograniczenia tego zjawiska w trosce
także o zdrowie i życie tych stworzeń, jak i zdrowie wszystkich nas
– mieszkańców.
Poza obrzydliwymi „paśnikami” ptaków, całe nasze osiedla
były i są zas... zapaskudzone odchodami psów. Wszelkie akcje,
uświadamianie itp. nic nie dają i nie dadzą, dopóki sami się nie
OPAMIĘTAMY. Przecież widzimy jak wyprowadzający psy zachowują się w naszych osiedlach, zacznijmy zwracać im uwagę, to
nasze prawo, bo psie odchody to nie tylko sprawa estetyki, to też
zagrożenie wieloma chorobami odzwierzęcymi – zakaźnymi i pasożytniczymi.
Pięknej, bezpiecznej wiosny życząc jeszcze raz apeluję –
w obliczu zagrożeń, które sami sobie fundujemy, które są tuż obok
nas OPAMIĘTAJMY SIĘ!
Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz
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PIECZEWO – c.d.
W ostatnim okresie pracownicy Administracji Osiedla „Pieczewo” zakończyli prace remontowe związane z naprawą i odnowieniem osłony śmietnikowej uszkodzonej w następstwie zaprószenia
ognia i dewastacji mienia Spółdzielni, które miało miejsce w obrębie
Żurawskiego 21, 23. Pomimo podjęcia czynności przez Komendę
Miejską Policji sprawcy zdarzenia do dnia dzisiejszego nie zostali
ustaleni.
Aktualnie na osiedlu prowadzone są różnego rodzaju prace remontowo-budowlane, realizowane przez firmy zewnętrzne wyłonione
w toku postępowań przetargowych lub wyboru ofert rozstrzygniętych
w 2017 i 2018 r. Obecnie realizowane są roboty budowlane związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach Sikiryckiego 3,
Turkowskiego 21, 23, 25. Za wszystkie związane z tym utrudnienia
przepraszamy oraz dziękujemy za wyrozumiałość.
Przypominamy również, iż w zasobach mieszkaniowych osiedla Pieczewo w ramach podpisanej umowy na udostępnienie nieruchomości firma Orange Polska S. A. jako operator, zakończyła prace
związane z wykonaniem wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej na potrzeby świadczenia i podnoszenia jakości usług telekomunikacyjnych, na czym skorzystają mieszkańcy naszego osiedla,
zyskując możliwość dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań
technologii przesyłowych.
Finalizujemy na osiedlu Pieczewo prace związane z wymianą
wodomierzy mieszkaniowych, w odniesieniu do których obszerne
informacje i wyjaśnienia zostały zamieszczone w naszym miesięczniku „Jaroty” Nr 1 (261) /2018. Niestety, pomimo kilkukrotnie wystosowanych zawiadomień, ponad stu właścicieli względnie użytkowników mieszkań znajdujących się w zasobach osiedla Pieczewo nie
podjęło próby kontaktu z administracją w celu uzgodnienia terminu
dokonania wymiany wodomierzy nieposiadających ważnych cech
legalizacyjnych.
Mając to na uwadze raz jeszcze prosimy właścicieli i użytkowników mieszkań, w których nie została wykonana wymiana wodomierzy mieszkaniowych nieposiadających ważnych cech legalizacyjnych o osobiste przybycie do siedziby Administracji Osiedla
„Pieczewo”, pok. nr 5 przy ul. Jeziołowicza 11 w Olsztynie lub kontakt telefoniczny pod nr. 89 543 55 57 do dnia 8 czerwca 2018 r.
w celu uzgodnienia ostatecznego terminu wykonania tych czynności. Ewentualnie wymiana wodomierzy może być wykonana własnym staraniem i na własny koszt w terminie do 30 czerwca 2018 r.
W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie wykonania wymiany
do administracji w celu dokonania odbioru i zaplombowania wodomierzy (w dniu odbioru należy okazać zdemontowane wodomierze
w celu zewidencjonowania i spisania ich stanu).

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Sprzedam lub zamienię – na Warszawę, dzielnica Wesoła – osiedle Zielona – mieszkanie o pow. 48 m² na Jarotach, II piętro. Tel. 500 373 708.
Kupię mieszkanie do 48 m², 2-pokojowe, na osiedlu Nagórki lub Jaroty.
Tel. 537 052 137.
Kupię dom w okolicy Olsztyna. W rozliczeniu może być mieszkanie
o pow. 40 m² na Nagórkach w nowym budownictwie. Tel. 733 711 381.
Sprzedam własnościowe M-5 o pow. 71,4 m², IV piętro w bloku 4-piętrowym, na Pieczewie. Tel. 600 234 116.
Kupię mieszkanie o pow. ok. 30 – 40 m², 2 pokoje, może być aneks kuchenny, na parterze, I lub II piętrze, ewentualnie w budynku z windą na
wyższym piętrze. Tel. 607 430 201.
Sprzedam M-4 o pow. 60 m² (3 pokoje) lub zamienię na mniejsze z dopłatą – II piętro, po remoncie, duży balkon. Tel. 664 959 088.

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

Niestety, w większości wciąż pozostają bez remontu, stare wyeksploatowane i zniszczone chodniki miejskie położone m.in. wzdłuż
głównych ulic osiedla Pieczewo, znajdujące się na terenach Gminy
Olsztyn. W związku z tą sytuacją, a także z powodu innych podnoszonych kwestii dotyczących terenów osiedla Pieczewo będących
w zarządzaniu przez Gminę Olsztyn lub inne podmioty, w tym jedno z najistotniejszych zagadnień dotyczących braku miejsc postojowych, podobnie jak w latach ubiegłych na wniosek Rady Osiedla
w dniu 11 maja 2018 r. odbył się przegląd terenów osiedla Pieczewo
z udziałem przedstawicieli m.in. Zarządu Dróg Zieleni i Transportu, Wydziału Środowiska Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej.
W trakcie ww. przeglądu poza najpilniejszymi potrzebami remontowo-inwestycyjnymi w imieniu mieszkańców przedstawiciele Administracji i Rady Osiedla „Pieczewo” przedstawili wiele najistotniejszych
spraw dotyczących m.in. przechowywania i wywozu odpadów komunalnych, przeciwdziałania aktom wandalizmu, bezpieczeństwa,
jak również estetyki i konserwacji terenów zielonych należących do
Gminy Olsztyn, na których – naszym zdaniem – pokosy traw odbywają się z niewystarczająca częstotliwością.
Sądzimy i oczekujemy, iż ZDZiT oraz Gmina Olsztyn mając
całościowy ogląd sytuacji podejmą właściwe działania i zrealizują
najpilniejsze potrzeby mieszkańców oraz uwzględnią w założeniach
finansowych zasadność realizacji podniesionych potrzeb. Jak będzie naprawdę, przekonamy się w niedalekiej przyszłości.
Wszystkie wnoszone przez mieszkańców uwagi i spostrzeżenia za pośrednictwem Administracji Osiedla „Pieczewo” przekazywane są do właściwych komórek organizacyjnych Spółdzielni.
Leszek Chamerski

DYŻURY

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 czerwca 2018 roku
– pełni Małgorzata Sztąberska

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców
w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt)
w godz. 14. 00–17. 00 w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.

