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Zakończono wymianę wodomierzy mieszkaniowych
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Realizując zalecenia pokontrolne dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku w sprawie stosowania wodomierzy z wymaganymi dowodami legalizacji, SM „Jaroty” w dniu 10 lipca 2017 r. zawarła umowę Nr 68/TR/2017 na dostawę i wymianę wodomierzy
mieszkaniowych z firmą Capital Investment – Systemy Opomiarowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z terminem zakończenia
robót do 30 czerwca 2018 r. Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 16 maja
2017 r., przedstawiając najkorzystniejszą ofertę z ceną za dostawę i wymianę 1 szt. wodomierza „METRON” JS 1,6 – 39,80 zł brutto.
Do realizacji zamówienia wykonawca ostatecznie zgłosił trzech podwykonawców, którzy wykonywali montaż dostarczonych wodomierzy w mieszkaniach.
Ostatecznie realizację umowy przedłużono o miesiąc do 30 lipca 2018 r.
dokończenie na str. 2

Dzikie świnie pod oknami
Już coraz częściej dzika możemy spotkać nie tylko w lesie,
bowiem w całej Polsce jest wiele sygnałów o pojawiających się
dzikach na terenach osiedli mieszkaniowych. W Olsztynie także
zmagamy się z tym problemem, a zdaniem leśników, wszystko
to spowodowali szczególnie ci, którzy bezmyślnie dokarmiają
dzikie zwierzęta.

Szkody spowodowane przez dziki na zagospodarowanych terenach zielonych należących do SM „Jaroty”
dokończenie na str. 2

SPRAWOZDANIE
z działalności Administracji
Osiedla „Nagórki” w 2017 roku
Zasoby osiedla Nagórki w roku 2017 nie uległy zasadniczym zmianom. Administrowaniem przez Administrację Osiedla „Nagórki” objęte
były tereny oraz posadowione na nich budynki przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza, Sikorskiego 23 o łącznej powierzchni gruntu 376.281 m2. Zmniejszenie powierzchni gruntu w zasobach osiedla w stosunku do roku poprzedniego o około 3.615 m2 wynika
z wywłaszczenia na rzecz Gminy Olsztyn części działek przyległych do
planowanego przebiegu nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Krasickiego.
W zasobach osiedla znajduje się 68 budynków mieszkalnych
(w tym 19 wysokich), które składają się na 45 nieruchomości mieszkalnych oraz 21 pawilonów wolnostojących, w tym 3 stanowiące łączniki
pomiędzy bryłami budynków mieszkalnych wysokich przy ul. Murzynowskiego 7, 10 i 22 oraz jednym budynkiem socjalnym przy ul. Barcza 13.
Pawilony handlowo-usługowe i budynek przy ul. Barcza 13 posadowione
są na wyodrębnionych działkach gruntu i stanowią mienie Spółdzielni.
Na czynności zarządzania i administrowania nieruchomościami
składa się bardzo wiele różnych obowiązków. W 2017 r. Administracja
Osiedla „Nagórki” wykonywała niżej wymienione prace:
I. Czynności ogólnoadministracyjne:
1. W ciągu roku 2017 do administracji wpłynęło 1.281 różnego rodzaju
interwencji i wniosków złożonych w formie pisemnej, które zostały
z należytą starannością przeanalizowane i załatwione. Tematyka
spraw zgłoszonych do administracji jak zawsze była bardzo zróżnicowana. Zgłaszano przede wszystkim awarie, usterki, uwagi
dotyczące warunków zamieszkiwania i wnioski dotyczące spraw
eksploatacyjnych. Duża część korespondencji użytkowników lokali
kierowanej do administracji dotyczyła też między innymi:
• wniosków o wycięcie drzew lub wykonanie nasadzeń nowej roślinności w najbliższym otoczeniu;
• wniosków o wydanie warunków planowanego remontu mieszkania;
• zmian liczby osób zamieszkałych w lokalach.
2. Przyjęto i zrealizowano 358 zmian liczby osób zamieszkujących
w lokalach. W tym celu sporządzano stosowne zestawienia i przekazywano je do działu czynszów, celem dokonania odpowiedniej korekty wysokości opłat eksploatacyjnych naliczanych w zależności od
liczby zamieszkałych osób.
3. Łącznie do administracji wpłynęło 8.510 zgłoszeń różnego rodzaju
usterek, w tym:
• hydraulicznych – 1.853
• ślusarskich – 276
• stolarskich –115
• budowlanych – 544
ciąg dalszy na str. 3
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W poszczególnych miesiącach zamontowano następującą liczbę wodomierzy:
Miesiąc realizacji
umowy

sierpień 2017
wrzesień 2017
październik 2017
listopad 2017
grudzień 2017
styczeń 2018
luty 2018
marzec 2018
kwiecień 2018
maj 2018
czerwiec 2018
lipiec 2018
RAZEM:

NAGÓRKI
Liczba
wodomierzy
– szt.
1.242
1.778
1.762
1.562
848
2.230
542
585
838
643
157
45
12.232

Liczba
mieszkań
– szt.
351
482
478
438
234
603
149
157
236
176
44
12
3.360

Wykonanie umowy
JAROTY
Liczba
Liczba
wodomierzy
mieszkań
– szt.
– szt.
–
–
–
–
20
16
–
–
–
–
–
–
2 939
856
3 577
1 008
3 832
1 088
4 611
1 247
3 301
919
1 064
336
19.344
5.470

Ogółem zamontowano 41.362 szt. wodomierzy w 11.437
mieszkaniach.
Część mieszkańców dokonała wymiany wodomierzy we
własnym zakresie i takich lokali jest 318.
Pomimo iż każdy z użytkowników lokali został poinformowany pisemnie o planowanym terminie wykonania robót i zasadach
wnoszenia opłat za wymianę wodomierzy mieszkaniowych, które
zostały przyjęte w uchwale Nr 60/2017 Rady Nadzorczej z dnia
27 czerwca 2017 r., nie wymieniono wodomierzy w 256 mieszkaniach, co stanowi 2% zasobów mieszkaniowych. W tych przypadkach pozostaje już tylko możliwość wymiany wodomierzy we własnym zakresie.
Po 31 grudnia 2018 r. mieszkania, w których wodomierze nie
będą miały ważnej cechy legalizacyjnej będą traktowane jak mieszkania nie wyposażone w wodomierze, a tym samym użytkownicy
dokończenie ze str. 1

PIECZEWO
Liczba
Liczba
wodomierzy
mieszkań
– szt.
– szt.
–
–
–
–
–
–
587
170
1 243
323
2 032
532
1 982
529
2 621
694
589
157
487
138
222
58
23
6
9.786
2.607

lokali będą obciążani opłatami ryczałtowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z postanowieniami Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania
opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY”.
Ryczałt miesięczny na 1 osobę faktycznie zamieszkałą w danym lokalu ustalony jest w wysokości kosztu zakupu 5,4 m3 wody (w
tym 2,2 m3 na podgrzanie wody) i kosztów odprowadzania 5,4 m3
ścieków. Jeżeli w danym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba,
ryczałt nalicza się na jedną osobę. Ryczałtowe opłaty nie podlegają
dodatkowym rozliczeniom ani korektom. Dlatego warto zadbać o to,
aby przed końcem roku wodomierze zamontowane w mieszkaniu
były „legalne”.
Małgorzata Kotecka
Kierownik działu rozliczeń remontów i eksploatacji

Dzikie świnie pod oknami

Mieszkańcy osiedla Pieczewo, a konkretnie ul. Jeziołowicza,
skarżą się na grasujące pod ich oknami i wokół bloków dziki, które
w poszukiwaniu pożywienia zryły trawniki przed blokami. Dzik jest
zwierzęciem prowadzącym nocny tryb życia, jednakże w ostatnich
latach, jak wynika z obserwacji leśników, zmienia się na dzienny,
a powodem tego jest właśnie ich dokarmianie.
Budynki mieszkalne przy ul. Jeziołowicza znajdują się blisko
lasu. W pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 33, jeden budynek przy ul. Stramkowskiej, do którego uczęszczają młodsze dzieci
w wieku 6 – 10 lat oraz budynek przy ul. Jeziołowicza (uczniowie klas
IV –VIII i gimnazjaliści), a także blisko jest plac zabaw i boisko sportowe OSiR-u. Czy musi się coś stać, by podjęto właściwe interwencje?
Mieszkańcy zgłaszają problem nam, jednakże Spółdzielnia
nie posiada narzędzi prawnych, aby usunąć dziki z osiedla, bowiem dzik, jak i ogólnie zwierzęta, są własnością Skarbu Państwa.
W tej sprawie wystosowaliśmy pisma do Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności Urzędu Miasta
w Olsztynie. Na odpowiedź czekamy, jednakże w międzyczasie
dowiedzieliśmy się, iż teren leśny po dawnym poligonie nie należy
do Nadleśnictwa Olsztyn, ale stanowi własność Miasta. Żadne koło
łowieckie nie działa na tym terenie, więc odstrzał nie wchodzi w grę.
Skontaktowałam się z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Olsztynie, strażnikiem Kamilem Sułkowskim, który poinformował, iż
w ubiegłym roku dziki można było odławiać i wywozić je na obrzeża
miasta, jednakże w związku z afrykańskim pomorem świń jest mini-

sterialny zakaz migracji tych zwierząt. A zagrożenie istnieje i trudno
znaleźć sposób na jego rozwiązanie. Ścieżką biegnącą na skraju
lasu pieczewskiego przemieszczają się dzieci do szkoły i mieszkańcy okolicznych ulic, więc o spotkanie z dzikiem nietrudno, a jest on
jednym z najgroźniejszych leśnych zwierząt. Cóż zatem robić, jeśli
spotkamy się z nim oko w oko?
– Przede wszystkim należy zachować spokój – mówi strażnik
Kamil Sułkowski. – Nie drażnić i nie płoszyć, nie podchodzić do
niego, ani nie rzucać w niego żadnymi przedmiotami. Stać w bezruchu i spokojnie wycofywać się w przeciwnym kierunku, obserwując
zwierzę.
Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku, jego słabością
jest wzrok, gdyż zauważa tylko ruch, zatem dopóki problem
z dzikami istnieje, pamiętajmy o tych wskazówkach, mając nadzieję,
iż odpowiednie służby zaradzą problemowi dość szybko, bowiem
dni stają się coraz krótsze, zmrok zapada coraz wcześniej, a dziki
czują się na ul. Jeziołowicza jak u siebie. Szkoda, że ludzie tam
mieszkający takiego poczucia swobody nie mają. I tu szczególny
apel do mieszkańców – często otwarte drzwi stanowią zaproszenie
nie tylko dla dzików, ale także, zwłaszcza jesienią, dla wszelkich
gryzoni szukających przed zimą schronienia w naszych budynkach
– ZAMYKAJMY DRZWI! Po to zostały zainstalowane odpowiednie
z samozamykaczami i domofonami, by służyły naszemu
bezpieczeństwu.
Małgorzata Gieczewska
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• elektrycznych – 1.530
• domofonowych – 3.903 (cała Spółdzielnia)
• dotyczących utrzymania porządku i zieleni – 289.
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek
porządkowych, takich jak sprzątanie terenów osiedla i części wspólnych
budynków, w tym także sprzątania klatek schodowych. Likwidując skutki
wylania kanalizacji dodatkowo posprzątano korytarze piwnic pięciu budynków mieszkalnych i jedną komorę zsypową. W ramach utrzymania
czystości korytarzy piwnicznych z 11 budynków wywieziono zalegające
w nich zużyte meble i inne przedmioty pozostawione przez mieszkańców. Zgodnie z przyjętą procedurą, na wniosek większości mieszkańców nieruchomości przy ul. Barcza 33 i 35, Wańkowicza 24, Barcza 9
i 17, obowiązek utrzymania czystości w tych nieruchomościach przejęła
Spółdzielnia, podpisując stosowne umowy z podmiotami zewnętrznymi.
W nieruchomości przy ul. Barcza 10 – Wańkowicza 20, z uwagi na duże
zastrzeżenia do jakości wykonywanych usług, w ciągu roku dwukrotnie
zmieniano podmiot wykonujący te czynności. Łącznie na koniec 2017
roku w osiedlu Nagórki obowiązek utrzymania czystości Spółdzielnia
przejęła w 29 nieruchomościach, tj. w 50 budynkach. Zgodnie z przyjętą
zasadą koszty utrzymania czystości w nieruchomościach ponoszą użytkownicy lokali tych nieruchomości w opłatach eksploatacyjnych.
4. Na podstawie prawomocnych decyzji Wydziału Środowiska Urzędu
Miasta Olsztyna na terenie osiedla usunięto 29 drzew oraz zgodnie
z treścią decyzji na wycinkę zastępczo posadzono 26 nowych drzew.
5. Wykonując wyroki sądu do dyspozycji Spółdzielni w drodze eksmisji
przejęto 2 lokale użytkowe. Ponadto 15 lokali przekazano protokolarnie do użytkowania najemcom w ramach zawartych umów najmu
i 11 odebrano po rozwiązaniu umów oraz odebrano lokal zwolniony
przez MPEC po byłym węźle cieplnym w budynku przy ul. Barcza 12.
6. W 2017 roku rozwiązanych zostało 13 umów dzierżawy terenu na
osiedlu Nagórki i przygotowano oraz podpisano 12 nowych umów
dzierżawy z innymi dzierżawcami.
7. Czynnością stałą jest cykliczne rozliczanie rachunków za media na
poszczególne nieruchomości i obciążanie najemców lokali użytkowych za media zużyte na potrzeby wynajmowanych przez nich lokali. Dotyczy to należności za dostawę: wody – według faktur PWiK,
energii elektrycznej – według faktur Zakładu Energetycznego, gazu
– według faktur Zakładu Gazowniczego, c.o. i c.w. – według faktur
MPEC oraz za wywóz nieczystości – Gmina Olsztyn. W 2017 roku
wystawiono łącznie 803 faktury.
8. Na bieżąco przyjmowano reklamacje i zgłoszenia stanów wodomierzy oraz po zakończeniu kwartału rozliczano zużycie wody w lokalach.
9. W 2017 roku przeprowadzono uzupełniającą kontrolę wodomierzy
mieszkaniowych w 207 lokalach.
10. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego na bieżąco prowadzono
pełną dokumentację techniczną i książki obiektów budowlanych.
11. Na podstawie zawartej umowy o sprawowanie zarządzania nieruchomością wspólną w 2017 r. Spółdzielnia zarządzała wspólnotą
lokalową przy ul. Wańkowicza 26.
II. Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2017 roku
1. Roboty stolarskie:
– naprawy stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
– bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) okien na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego
użytku;
– przeglądy, naprawy i konserwacje urządzeń na placach zabaw,
w tym: kompleksowa naprawa zabawek, sukcesywna zmiana
sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie,
wymiana listew w ławkach, szpachlowanie pęknięć drewnianych
elementów, malowanie drewnianych elementów środkiem zabezpieczającym „Sadolinem” – 21 placów zabaw;
– naprawy i wymiany wyłazów dachowych – 6 szt.;
– wymiany zamków i wkładek w drzwiach pomieszczeń wspólnych
budynków – 28 szt.;
2. Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
– czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) z dachów budynków, zadaszeń wiatrołapów i kratek w wejściach do budynków
(wiosna, jesień);
– czyszczenie, naprawa i wymiana budek lęgowych dla ptaków;
– wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich (rynny,
rury spustowe, kosze, okapniki, parapety, inne elementy);
– udrażnianie rur spustowych;

– usuwanie przecieków;
– bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni
i opasek budynków,
– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego
sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach;
– bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków
i piwnic oraz samozamykaczy – 156 szt.;
– konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy
budynkach, barierek, balustrad z rur stalowych;
– malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na
placach zabaw i przy budynkach;
– wymiana płytek gresu na podestach wejściowych, montaż
odbojników przy drzwiach w częściach wspólnych;
– wymiana i uzupełnienie znaków drogowych i informacyjnych
– 12 szt.;
– czyszczenie koryt zlewowych dachów pogrążonych;
– wykonanie i montaż osłon wywiewników kanalizacyjnych
na dachach budynków;
– usuwanie rozszczelnień połączeń rur spustowych i rynien
dachowych;
– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
– naprawa opaski i cieków wodnych w obrębie budynku przy
ul. Orłowicza 23;
– wykonanie częściowego ogrodzenia działki przy ul. Sikorskiego 23;
– likwidacja przyczyny przecieku wody opadowej do budynku przy
ul. Barcza 45;
– odnowienie drzwi do kabin windy w budynku przy ul. Orłowicza 7;
– wymiana instalacji burzowej w budynku przy ul. Murzynowskiego 22;
– wykonanie i montaż zewnętrznej drabiny wyłazowej na dach
budynku warsztatów przy ul. Murzynowskiego 12;
– modernizacja schodów w korytarzu piwnicznym budynku przy
ul. Barcza 29;
– wykonanie i montaż oparć do ławek osiedlowych – 38 szt.;
– remont osłon śmietnikowych przy ul. Orłowicza 3, 4, 14, 15 oraz
Barcza 10 i 14A;
– remont pomieszczeń węzłów rozdzielczych c.o. w budynkach przy
ul. Orłowicza 16, 18 oraz dokończenie remontu w budynkach
przy ul. Orłowicza 3 i 5.
3. Roboty hydrauliczne:
– przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed,
w trakcie i po sezonie grzewczym – wszystkie budynki;
– wprowadzenie spustów wody do kratek ściekowych w remontowanych pomieszczeniach węzłów rozdzielczych;
– wyprowadzenie instalacji i zaworów odcinających instalacji wodnej z komórek piwnicznych na korytarze piwnic w budynku przy
ul. Orłowicza 2;
– montaż odpowietrzników na pionach instalacji c.o. i w grzejnikach;
– konserwacja instalacji ciepłej i zimnej wody oraz bieżące usuwanie
nieprawidłowości cyrkulacji ciepłej wody;
– usuwanie na bieżąco usterek centralnego ogrzewania w sezonie
grzewczym poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników, uzupełnianie zładu, usuwanie niesprawności grzejników i zaworów grzejnikowych;
– plombowanie i kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów;
– udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczeniem
studzienek rewizyjnych;
– udrażnianie studni i przykanalików burzowych;
– spawanie gałązek grzejnikowych, wymiana śrubunków;
– wymiana skorodowanych odcinków instalacji c.o. i gazu;
– wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody;
– uzupełnienie uszkodzonych izolacji na rurach centralnego ogrzewania w piwnicach budynków;
– naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach
zsypowych;
– odpłatne spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu
umożliwienia użytkownikom lokali wymiany grzejników i przeprowadzenia remontów mieszkań,
– wymiana grzejników i montaż termozaworów na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Barcza 5, 11A, 23, 27, 31, 33, 35, 41
i 45 oraz Murzynowskiego 22.
dokończenie na str. 6
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Klub Kultury „NA

GÓRCE”

ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na zajęcia w roku

2018/2019

Pracownia plastyczna – dzieci 7– 9 lat, czwartki godz.16.00
Pracownia muzyczna – nauka gry na gitarze – zapisy * Pianino – zapisy
Joga dla dorosłych – poniedziałki i środy, godz.19.00 – gr. zaawansowana, godz. 20.00 – dla początkujących
Koło baletowe – b
 alet klasyczny dla dziewczynek 5 – 12 lat,
poniedziałki i środy – dla początkujących godz.16.15, dla zaawansowanych godz.17.15
* Koło Filatelistów – spotkania w czwartki, od godz.17.00
* Fitness – wtorki i czwartki, godz.18.30 – 19.30 / KTT „MUZA” ul. Murzynowskiego 10C
* Gimnastyka dla seniorów 60+ – ćwiczenia usprawniające i wzmacniające, wtorki i czwartki, godz.10.30
* Rękodzieło dla dorosłych – zajęcia w wybraną sobotę miesiąca, godz.10.00
* Język angielski dla mam – czwartki, godz.18.45 – 19.45 – nabory
* Zumba – zajęcia dla młodzieży i dorosłych w czwartki, godz. 20.00
* Język angielski – zajęcia dla dzieci 3 – 4 lata, 5 – 6 lat, kl O, I, II, III, IV, V, VI, VII
* Związek Kombatantów RP i BWP – spotkania w 1 i 3 środę m-ca, godz. 15.00
* Klub Tańca Towarzyskiego „MUZA” ul. Murzynowskiego 10 – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
* Tango dla dorosłych – zajęcia we wtorki, godz.18. 30 – grupa początkująca, godz. 20.00 – grupa zaawansowana
* Klub Seniora – spotkania w poniedziałki, od godz. 15.00
* Koło Emerytów i Rencistów – spotkania 2 piątek m-ca, od godz. 15.00
*
*
*
*

Informacje i zapisy – w godz. 10.00–20.00, piątek w godz. 10.00–18.00

KLUB KULTURY „AKANT”
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia w roku 2018/2019
* Studio Tańca „FOCUS” – taniec towarzyski – wtorek, czwartek,
godz. 16.00 – 21.45
* Balet – poniedziałek, środa, godz. 15.50 – 17.55
* Zumba Salsa Fit – poniedziałek, godz. 18.00 – 18.55
* Zumba Fitness – środa, godz. 18.00 – 18.55
* Zumba Kids – czwartek, godz. 16.30 – 18.30
* Klub rekreacji ruchowej – poniedziałek, środa, godz. 20.00 – 21.00
* Aerobik – poniedziałek, środa, godz. 19.00 – 20.00
* Popping – poniedziałek, godz. 16.50 – 18.20
* Joga Kundalini – poniedziałek, godz. 18.30 – 19.30
* Taniec hip-hop – piątek, godz. 15.30 – 17.30
* Szkółka iluzji – czwartek, godz. 18.30 – 19.30
* Gimnastyka 60+ – wtorek, czwartek, godz. 11.50 – 12.50
* Angielski dorośli – do uzgodnienia * Angielski dzieci – do uzgodnienia
* Klub Muza – taniec towarzyski – poniedziałek, godz. 13.15 – 14.15
* Klub Malucha „Akancik” – poniedziałek, godz. 11.00 – 11.50
* Klub Seniora – III piątek każdego miesiąca, godz. 14. 00 – 18. 00
* Zajęcia teatralne – wtorek, godz. 17.00– 18.00
* Zajęcia rękodzieła – raz w miesiącu w sobotę, w godz. 10.00–14.00 – pierwsze spotkanie w dniu 20.10.18 r.
* Nauka gry na gitarze (zajęcia indywidualne) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 15.00–19.30
Informacje w Klubie „Akant”, ul. Kanta11, tel. 89 541 58 40
Klub „Akant” czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-20.00, w piątki w godz.10.00-18.00

JAROTY ∙
Joga Kundalini
w Klubie „Akant”
w poniedziałki o godz. 18.30

Kundalini Joga nazywana też jogą świadomości
lub esencją jogi – obejmuje wszystkie
znane techniki jogiczne:

asany, medytacje, mantry,
mudry, bandy i pranajamy
Joga Kundalini jest drogą osiągnięcia harmonii
między ciałem, umysłem i duszą (sumieniem).
Utrzymuje ciało w optymalnym zdrowiu fizycznym,
zwiększa pojemność płuc, pobudza krążenie,
wspomaga system hormonalny,
trawienny, immunologiczny i nerwowy.
Uczy przezwyciężać ograniczenia, odkrywać swój potencjał, pomaga zapanować nad stresem i problemami ze
snem,
daje poczucie bezpieczeństwa.
Małgorzata Brzóska

Nauczyciel Jogi Kundalini wg przekazu Yogi Bhajana
I Stopnia certyfikowana przez Kundalini Research Institute.

Tel. 691-065-605
e-mail: gosiab1605@gmail.com, (FB: Gosia Brzóska)
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SPRAWOZDANIE
z działalności Administracji Osiedla „Nagórki” w 2017 roku

Inne prace wykonywane przez zespół konserwatorów:

–– kwartalne zbieranie kartek ze stanami wodomierzy mieszkaniowych;
–– dokonywanie miesięcznych odczytów liczników ciepła;
–– naprawy bieżące i konserwacje instalacji wewnętrznych, z wyjątkiem instalacji elektrycznych, w biurowcu przy Wańkowicza 9,
klubach „Na Górce” i „Muza”.

III. Prace wykonane w systemie zleconym przez podmioty
zewnętrzne:
1. Wykonanie instalacji zasilającej do oświetlenia projektowanej
wiaty na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy budynku
Orłowicza 7 – 9.
2. Wymiana podzespołów dźwigów osobowych w budynkach przy
ul. Orłowicza 1 IV kl. i ul. Murzynowskiego 14 III kl.
3. Naprawa obróbek blacharskich na południowym szczycie budynku przy ul. Orłowicza 10.
4. Montaż lamp oświetleniowych w zejściach do korytarzy piwnicznych w budynku przy ul. Barcza 5.
5. Wykonanie cząstkowych napraw nawierzchni asfaltowych na terenie osiedla.
6. Wzmocnienie pobocza przy schodach za budynkiem przy
ul. Wańkowicza 18 i wzdłuż ulicy dojazdowej przed budynkiem
przy ul. Wańkowicza 16.
7. Likwidacja skutków pożaru w korytarzu piwnicznym budynku
przy ul. Barcza 19.
8. Likwidacja skutków pożaru osłon śmietnikowych w rejonie budynków przy ul. Barcza 7, 25 i 31 oraz Murzynowskiego 13.
9. Remont kinet studni kanalizacji sanitarnej oraz montaż zaworu
zwrotnego tej instalacji w budynku przy ul. Orłowicza 17B.
10. Opracowanie instrukcji ppoż. budynku przy ul. Barcza 12.
11. Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz opinii stanowiącej ocenę
wpływu projektowanej budowy zatok postojowych na istniejący
drzewostan przed budynkiem przy ul. Wańkowicza 10.
12. Wykonanie docieplenia ściany cokołu na przesunięciu brył budynku przy ul. Orłowicza 15.
13. Naprawa ubytków elewacji budynku przy ul. Orłowicza 10.
14. Doszczelnienie płyty balkonowej lokalu nr 98 w budynku przy
ul. Orłowicza 10.
15. Uzupełnienie kratek wentylacyjnych przestrzeni stropodachu
budynku przy ul. Wańkowicza 10, Murzynowskiego 14 i Orłowicza 10.
16. Wymiana przykanalika sanitarnego do budynku przy ul. Orłowicza 23 VII kl. i Orłowicza 7 II kl.

17. Wykonanie zadaszenia nad bocznym wejściem do budynku przy
ul. Wańkowicza 4.
18. Wykonanie zasilania awaryjnego w ciągu lamp oświetlenia
terenu przed budynkiem przy ul. Wańkowicza 20.
19. Wykonanie projektów rozbudowy zatok postojowych w obrębie
budynków przy ul. Barcza 5 i 7 oraz Orłowicza 31.
IV. Nadzór:

–– prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych
przez firmy zewnętrzne, tj. utrzymaniem na terenie Spółdzielni czystości, porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni, utrzymaniem zimowym, odśnieżaniem, konserwacją instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych budynków, konserwacją oświetlenia zewnętrznego i węzłów cieplnych;
–– egzekwowanie zapisów umów zawartych przez Spółdzielnię na
sprzątanie klatek schodowych, po stwierdzeniu nieprawidłowości;
–– prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja
planu remontów);
–– sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania
firmom zewnętrznym;
–– kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych wszystkich obiektów;
–– przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie
działania administracji Nagórki dla nowych dzierżawców;
–– przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac
projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym;
–– prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których
mowa wyżej;
–– ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych przez
użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia;
–– ewidencjonowanie usterek zgłoszonych przez użytkowników lokali;
–– nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej;
–– rozwiązywanie problemów dotyczących zamieszkania zgłaszanych
przez lokatorów osobiście i telefonicznie;
–– uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie obcym;
–– załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego, w tym
protokolarne przekazywanie terenu w celu wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu po zakończeniu robót;
–– wykonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych przez
firmy zewnętrzne;
–– organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu;
–– doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych
z remontami i modernizacjami mieszkań.
Czesław Ragin
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”

„WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC EDUKACYJNYCH POPRZEZ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

Nauka języka angielskiego dla dorosłych
Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu – 1 godzina w Klubach Kultury „Akant” i „Na Górce”
Informacje: telefon 601 058 868

Ogłoszenia mieszkaniowe
Zamienię M-4 – osiedle Jaroty na domek jednorodzinny. Tel. 795 707 681.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m², dwa pokoje z kuchnią, IV piętro
w bloku czteropiętrowym, przy ul. Murzynowskiego. Tel. 731 026 700.
Zamienię mieszkanie o pow. 36 m² – dwa oddzielne pokoje, przy
ul. Wańkowicza – na większe. Tel. 661 962 216.
Mieszkanie o pow. 36 m² – dwa oddzielne pokoje, przy ul. Wańkowicza
– zamienię na większe. Tel. 661 962 216.
Kupię mieszkanie do remontu lub zadłużone, najchętniej do 53 m².
Tel. 506 998 200.

Dwupokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 48,3 m², na parterze,
z zagospodarowanym ogródkiem przy balkonie – zamienię na czteropokojowe, na Jarotach, maksymalnie do II piętra. Tel. 728 945 019.
Kupię mieszkanie o pow. 25 m²–35 m² na terenie Olsztyna. Tel. 502
119 791.
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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UROKI JESIENI
Sierpień nie był zły, było i gorąco, i ciepło, i czasami groźnie mokro,
a z amerykańskich prognoz pogody wynika, że początek jesieni będzie już
chłodny.
1 września rozpoczyna się meteorologiczna jesień, ale z punktu widzenia astronomicznego jesień rozpocznie się wraz z równonocą jesienną
23 września. Lato nieuchronnie dobiega końca, a jesień już „wisi w powietrzu”. Czuć ją szczególnie wieczorami, które coraz częściej są chłodne i zawilgocone. Wśród drzew robi się coraz ciszej, ptaków jakby mniej. Przez
ostanie zimne noce komary też mniej dokuczają.
Powieje chłodem, ale po wielu miesiącach ciepełka, a czasem nawet za
dużego ciepła, mogliśmy się wygrzać i nałapać słoneczka i dobrze, bo druga
część roku, ta chłodniejsza, bywa na ogół ponura i kapryśna. Coraz częściej
martwimy się zimnem mającym nadejść od listopada do marca.
Mimo wszystko po takim lecie, uciechach, urlopach i wyjazdach jesteśmy
zrelaksowani i rozluźnieni, a przed nami przełom września i października,
który bywa często zdradliwy i zaskakuje wieloma zagrożeniami, a może też
będzie przysłowiowa złota polska jesień z piękną pogodą i wtedy wiele przed
nami wyzwań – pamiętajmy więc o bezpieczeństwie.
Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, możemy bez większych problemów jeździć do wielu krajów, a tam jesienie bywają piękne, ale mimo to,
jeśli tylko pogoda dopisze korzystajmy z bogactwa warmińsko-mazurskiej
przyrody, a przed nami do wyboru: grzybobranie, łowienie ryb lub zbieranie
dziko rosnących roślin i owoców, działki i grille. „Doładowujmy” nasze organizmy, korzystajmy z darów przyrody, jednak dla własnego bezpieczeństwa
pamiętajmy o zasadach zachowania się w tym okresie w lasach, na łąkach
czy nad wodą.
Rokrocznie o tym przypominam: pamiętajmy o trujących roślinach, grzybach i owocach, skażeniach opryskami i nawożeniami, o znaczeniu właściwego przygotowania ubioru i ekwipunku, apteczki, wody do picia i posiłku, jak
i kwestii pozostawienia komuś wiadomości, gdzie będziemy.
Przewidujmy i postępujmy zgodnie z zasadami działania w warunkach
terenowych. Na wodzie stosujemy sprawny sprzęt i wymagane zabezpieczenia, w lasach uważajmy z ogniem i pamiętajmy o żmijach, kleszczach
i komarach.
Mówimy – uroki jesieni, myśląc o tych pozytywnych jej stronach, że to
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami
powietrza z malejącą średnią dobową oraz stosunkowo dużymi w skali
roku opadami atmosferycznymi. W świecie roślin i zwierząt jest to okres
gromadzenia zapasów przed zimą, a w świecie ludzi?
Dla jednych to czas grzybów, a w naszym regionie szczególnie – i tu
uwaga na mogące występować zagrożenia: kleszcze, ukąszenia żmij i groźne zatrucia trującymi grzybami, w tym najgroźniejszym – muchomorem
sromotnikowym, bo zatrucia nim są z reguły śmiertelne. Podobnie jesienią
wiele roślin dostarcza nam mnóstwa dojrzałych owoców i nasion. Przy ich
zbieraniu również trzeba zachować ostrożność: jedne mogą być trujące, inne
po prostu skażone opryskami czy też kontaktem z emisją toksycznych środków produkcji znajdujących się w pobliżu rafinerii, zakładów chemicznych,
garbarni itp.
Zatruciom można zapobiec! Zarówno w kwestii grzybów, jak i owoców
czy nasion i wszelkich innych zbieranych roślin – wystarczy pamiętać:

DYŻURY

NIE ZBIERAMY NICZEGO, CZEGO NIE ZNAMY LUB NIE JESTEŚMY
PEWNI W 100%! Natomiast w kwestii kleszczy, żmij i innych zagrożeń na
łonie natury pisałem tak wiele, że tylko przypomnę generalną zasadę: właściwy ubiór, zabezpieczenie w niezbędne środki medyczne i kosmetyczne
i pamiętanie o mogących zdarzyć się zagrożeniach, a wybierając się gdzieś
– zostawmy o tym wiadomość komuś bliskiemu czy znajomemu (gdy długo
nie wracamy – zawiadomią o tym właściwe służby). Sami zabierzmy ze sobą
telefon komórkowy, jeśli coś się stanie lub zabłądzimy – zawsze nam pomogą służby: policja, straż leśna itp. – wystarczy zapamiętać numer policji 997
lub (w krytycznych sprawach) alarmowy 112.
Uroki jesieni, urokami, ale też zagrożeniami, to pora roku, która swoją
zmiennością może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców.
Wiatry, ulewy czy nawet niespodziewane śnieżyce, ba, nawet leżące na jezdni liście czy naniesione błoto, to realne zagrożenia. Pamiętajmy też o światłach, czasami te tzw. dzienne nie wystarczą, a i mało są widoczni piesi, których spotkamy i o zmierzchu, i w czasie szarug, bowiem nie wszyscy noszą
elementy odblaskowe i tu apel właśnie do pieszych: BĄDŹCIE WIDOCZNI
NA DROGACH! Każdy pieszy powinien mieć świadomość, że w kontakcie
z pojazdem jest z góry na straconej pozycji.
Jesień to i praca, i zbiory plonów, to też od niedawna dylematy z paleniem ognisk na działkach – w zasadzie nadal obowiązuje przepis, że palenie
ognia na działkach dozwolone jest dopiero od 1 X do 30 IV, ale wprowadzono wiele ograniczeń, nakazów i zakazów, dlatego sprawdzajmy informacje – szczegółowe przepisy, nakazy i zakazy powinny być opublikowane
na tablicach informacyjnych na działkach.
Jesień, to dzieci chodzące do szkoły, są trochę wyluzowane po wakacjach,
uważajmy na nie na drogach: wiele na ten temat pisałem zwracając uwagę na
szkolne zagrożenia, a raczej na wyczulenie nas, dorosłych, na zachowanie
się naszych dzieci czy wnuków w drodze do i ze szkoły – obserwujmy dzieci
i nie bądźmy obojętni na zagrożenia, jakie widzimy. To może i górnolotnie
zabrzmi, ale oby tak było, że „wszystkie dzieci są nasze”.
Wypoczynek i profilaktyka w warunkach kończącego się lata i początków
jesieni to jedno, a drugie to przygotowanie siebie, działki i mieszkania do
czekającej nas słotnej jesieni i możliwie srogiej zimy.
I choć nam szkoda lata – optymistycznie przyjmijmy jesień z całym jej
bogactwem natury pamiętając, że zawsze coś nas może zaskoczyć i to nie
jako anomalie, ale normalnie: deszcze, ochłodzenia na przemian z nawrotem
upałów, a i śniegiem nieraz sypnie, po czym złota polska jesień znowu do
nas się uśmiechnie.
Pięknej, pogodnej i bezpiecznej jesieni życząc – jak zawsze powtarzam:
zagrożenia bywały, są i będą, a nasze przewidywanie uchroni nas przed nimi
lub przynajmniej przed ich skutkami. Cdn.
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 15 października 2018 roku – pełni Piotr Andrzejczuk

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,
e-mail: 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 1000 egz.
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Patroni naszych ulic

Fryderyk Leyk
Urodził się 17 sierpnia 1885 r. w Szczytnie, w rodzinie Bogumiła i Karoliny z Różyńskich. W 1906 r. ukończył seminarium
nauczycielskie. Uczył się także księgarstwa i drukarstwa. Następnie, w Szczytnie i Ełku, prowadził księgarnie.

Źródło: Z archiwum WBP w Olsztynie

Ulica Fryderyka Leyka

Wcielony w 1914 r. do wojska niemieckiego dwa lata później
został zwolniony pod zarzutem podburzania żołnierzy.
Jako jeden z pierwszych rozpoczął agitację na rzecz polskości
Mazurów. W 1919 r., w obawie przed aresztowaniem, wyjechał do Polski. Został członkiem Komitetu Mazurskiego w Warszawie oraz Zrzeszenia Plebiscytowego Ewangelików Polaków, 19 listopada tegoż
roku stanął na czele założonego przez siebie Mazurskiego Związku
Ludowego. Przemawiając na wiecach w Warszawie, Lwowie, Toruniu
i Krakowie informował o sytuacji Mazurów w Prusach Wschodnich.
Kilka miesięcy przed plebiscytem powrócił do Szczytna i rozwinął działalność na rzecz przyłączenia Mazur do Polski. Wyróżnił się
jako wybitny i aktywny mówca oraz autor, pisanych w języku polskim
i niemieckim, ulotek, odezw i broszur. Publikował również, na łamach
szczycieńskiego „Mazura” i warszawskiego „Ewangelika” wiersze
patriotyczne. W okresie bezpośrednio poprzedzającym plebiscyt był
redaktorem „Masurische Volkszeitung”.
Po plebiscycie przeniósł się do Torunia, gdzie pracował w zarządzie Lasów Państwowych. Potem był kierownikiem wydziału
emigracyjnego konsulatów polskich w Lipsku (1924 – 1931) i Essen
(1931 – 1933). W 1928 r. założył Związek Polskich Robotników Rolnych w Niemczech środkowych, a w latach 1930 – 1933 był sekretarzem generalnym tego związku obejmującego już całe Niemcy. Gdy
w 1933 r. wzmogły się ataki na działaczy polskich w Niemczech i hitlerowcy grozili mu aresztowaniem, przeniesiony został do konsulatu
polskiego w Strasburgu (1933 – 1934). W lutym 1934 r. odwołano go
do kraju.
Do wybuchu wojny pracował w Ubezpieczalni Społecznej
w Poznaniu. Potem ukrywał się (pod pseudonimem Mirosław
Różyński) w Warszawie i Siedlcach, gdzie wstąpił do organizacji
podziemnej Polski Związek Wolności. Kierował w nim komórką
„Akcja Mazurska” oraz pisał artykuły do organu PZW – „Rodło”.
Wspólnie z innymi działaczami mazurskimi opracował memoriał
w sprawie przyszłości Mazur, który przedłożony został władzom
PKWN w Lublinie.
W sierpniu 1945 r. powrócił do Szczytna. W 1946 r. był Komisarzem Organizacyjnym Ubezpieczalni Społecznej na województwo
olsztyńskie. W latach 1947 – 1949 pracował jako kierownik Banku Lu-
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dowego i do 1954 r. w Polskich Zakładach Zbożowych. Prowadził
też działalność polityczną, społeczną i publicystyczną. Był prezesem
ZW PSL i członkiem Rady Naczelnej PSL, potem także prezesem
ZW SL w Olsztynie i długoletnim honorowym prezesem PK ZSL
w Szczytnie, radnym PRN w Szczytnie i WRN w Olsztynie. W latach
pięćdziesiątych musiał wycofać się z życia politycznego, został odsunięty ze wszystkich stanowisk, a nawet postawiony w stan oskarżenia. W roku 1956 został zrehabilitowany. W tym też roku przyjęto
go do ZLP.
Jest autorem wielu artykułów i wierszy drukowanych głównie
w prasie i powojennych antologiach regionalnych. Pozostawił również, głównie w rękopisie, wiele opracowań związanych z plebiscytem. Tylko część wspomnień ogłosił drukiem w czasopismach oraz
w formie książkowej: „Wspomnienia weteranów ruchu ludowego”
(praca zbiorowa) oraz „Pamięć notuje i utrwala”.
Zmarł 31 grudnia 1968 r. w Szczytnie.
Małgorzata Witkowska

