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NAGÓRKI
Początek roku 2019 to dobry czas na podsumowanie roku ubiegłego. Poza sprawami oczywistymi, związanymi z administrowaniem zasobami, warto przytoczyć to, co trwale podwyższa standard
naszych budynków oraz terenów, na których są położone. W roku
2018 udało się zrealizować znaczną część założeń planu remontów.
Zakończono proces remontu płyt balkonowych budynków docieplanych w 2002, kiedy to w zakresie remontu budynków nie przewidywano wymiany izolacji płyt. Takim remontem w 2018 r. objęte były
budynki przy ul. Orłowicza 2, 8, 16, 18, w których łącznie występuje
237 płyt balkonowych. Dodatkowo remontem objętych było 15 szt.
loggii i 2 balkony w budynku Barcza 14A.

przy ul. Wańkowicza i Barcza (numery parzyste). Trudność tej inwestycji polegała przede wszystkim na jednoczesności wykonywania
prac przez dwie odrębne firmy: jednej działającej na zlecenie Spółdzielni oraz drugiej na zlecenie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu
(działającego z ramienia Gminy Olsztyn). W ramach tej inwestycji zostały oddzielone obwody administrowane przez Spółdzielnię od obwodów gminnych. Jest to ściśle powiązane z własnością poszczególnych terenów na osiedlu. Wydzielone zostały też słupy oświetleniowe
służące wyłącznie budynkom wchodzącym w skład wspólnot. Analogiczna do wykonania modernizacja pozostała jeszcze jedynie na
obszarze w pobliżu budynków przy ul. Barcza (numery nieparzyste).
Kolejny znaczący zakres prac, jaki został wykonany w ubiegłym
roku, to wymiana drzwi wejściowych do budynków przy ul. Murzynowskiego 1, 3, 5; Wańkowicza 8, 12; Barcza 8, 15, 21, 25. W sumie
wymieniono 43 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych. Nowe
drzwi, oprócz poprawy estetyki, są znacznie lepsze pod względem
technicznym. Zostały wykonane z profili stalowych, dzięki czemu są
odporniejsze na wszelkie usterki związane z odkształceniami oraz
aktami wandalizmu. W dalszym ciągu trwa proces wymiany opraw
oświetleniowych na klatkach schodowych, dlatego też w budynkach
przy ul. Murzynowskiego 1, 3, 5 zamontowane zostały energooszczędne oprawy oświetleniowe LED sterowane czujnikami zmierzchu i ruchu. Oprawy takiego typu pobierają pięciokrotnie mniej energii elektrycznej, a dodatkowo zapalają się wyłącznie w miejscach,
gdzie jest taka potrzeba, nie zaś jak poprzednio na całej klatce.
W całym zakresie wykonanych prac remontowych nie sposób
pominąć też wymiany tablic sterowych dźwigów osobowych w budynkach Murzynowskiego 7 (klatka III) i Orłowicza 7 (klatka IV) oraz
remontu posadzek piwnicznych w budynku przy ul. Wańkowicza 8.
ciąg dalszy na str. 2

Podobnie wyglądała realizacja zadania związana z malowaniem klatek schodowych, które na osiedlu zostały zakończone wraz
z wykonaniem remontu w budynkach przy ul. Barcza 37, 39, 41. Warto podkreślić, że pierwsze kompleksowe remonty ścian klatek zostały wykonane w 2006 r., dlatego też obecnie niektóre z nich powtórnie
wymagają już takiego remontu.
Ważnym wykonanym zakresem prac w ubiegłym roku była wymiana kabli i słupów oświetlenia zewnętrznego w obrębie budynków

Wolne lokale użytkowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 03; fax 89 543 55 45; www.smjaroty.pl
posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia przy ul.:
• Orłowicza 1A - pow. ok. 421,00 m2 (parter po byłej wymiennikowni i hydroforni)
• Orłowicza 12 - pow. ok. 484,50 m2 (parter)
• Orłowicza 31 - pow. ok. 134,00 m2 (parter)
• Murzynowskiego 22D - pow. ok. 283,00 m2 (parter po byłej wymiennikowni)
• Barcza 11A - pow. ok. 276,00 m2 (parter po byłej wymiennikowni)
• Burskiego 30A - pow. ok. 45,00 m2 (parter po byłej hydroforni)
• Wilczyńskiego 6A - pow. ok. 77,00 m2 (piwnica)
• Jeziołowicza 21 - pow. ok. 371,00 m2 (parter i piętro)
• Świtycz-Widackiej 1A - pow. ok. 103,00 m2 (przyziemie po byłej
wymiennikowni)
• Świtycz-Widackiej 1A - pow. ok. 60,00 m2 (przyziemie po byłej
hydroforni)
• Sikiryckiego 9 - pow. ok. 33,00 m2 (I piętro)
• Sikiryckiego 9 - pow. ok. 17,00 m2 (I piętro)
• Sikiryckiego 9 - pow. ok. 38,00 m2 (parter)
• Sikiryckiego 10 - pow. ok. 141,00 m2 (parter)
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Z prac zewnętrznych, jakie były wykonywane w ramach planu
remontów, należy przytoczyć ogrodzenie placów zabaw zlokalizowanych pomiędzy budynkami przy ul. Orłowicza 21 – 29 oraz na południowym szczycie budynku Murzynowskiego 3. Ogrodzenie placów
wpływa na poprawę wymogów sanitarnych, ale i upilnowanie małych
pociech staje się znacznie łatwiejsze.
Pomimo że większość nawierzchni chodników na osiedlu już
dawno została wymieniona, nadal istnieją pojedyncze miejsca,
w których należy to wykonać. W zeszłym roku wymieniona została
nawierzchnia chodnika za budynkiem Murzynowskiego 22 oraz ułożony został nowy chodnik w miejscu istniejącego przedeptu łączącego budynki przy ul. Murzynowskiego 1 – 17. Nowy ciąg komunikacyjny to nie tylko poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego, ale
też spełnienie wniosku zamieszkałych w tym rejonie mieszkańców.
Niektóre z zakresów planu remontów były wykonywane poprzez konserwatorów Spółdzielni. Do takich prac należy remont
osłon śmietnikowych w pobliżu budynków przy ul. Wańkowicza 16
i Orłowicza 21. Osłony śmietnikowe, oprócz nowej kolorystyki, zyskują wyrównaną wewnątrz posadzkę oraz opaskę zabezpieczającą
przed zabrudzeniem na skutek opadów atmosferycznych. Prace te
zapewne w znaczny sposób przyczyniają się poprawy estetyki i wizerunku osiedla. Podobnym aspektem kierowaliśmy się przy malowaniu dolnych części szczytów budynków oraz znacznej części
już wyremontowanych osłon śmietnikowych. Zdołaliśmy pomalować
około 30 szczytów oraz zdecydowaną większość osłon śmietnikowych. Jednak z przykrością przyjęliśmy informację, że część tych
prac została zniweczona powtórnymi bohomazami wandali. Wszystkie akty wandalizmu zostały zgłoszone Policji, dlatego też osoby,
które mogą pomóc w ujęciu wandali prosimy o kontakt.

leśnicy, zwierzęta te przychodzą na osiedla w celu pozyskania „łatwego pokarmu”, dlatego też warto zaapelować do wszystkich mieszkańców o niedokarmianie zwierząt, które w naturze żyją jako dzikie.

Ostatnią kwestią, którą warto przytoczyć naszym Czytelnikom
jest nietypowe zgłoszenie, jakie wpłynęło do Administracji Osiedla
„Nagórki” 3 grudnia 2018 r. Mieszkanka osiedla zgłosiła, że w pobliżu cokołu budynku Orłowicza 31 słyszalne są odgłosy kota, który
nie może się wydostać. Zgłoszenie od mieszkanki otrzymali również
przedstawiciele Straży Miejskiej. Podczas rozpoznania okazało się,
że zwierzę znalazło niewielki otwór i prawdopodobnie chcąc się
schronić weszło do środka, tym samym trwale zostało tam uwięzione. Dopiero powiększenie otworu przez naszych konserwatorów
wraz z zaangażowaniem mieszkanki i strażników miejskich pozwoliło
uwolnić zwierzę. Gratulujemy postawy i czujności mieszkance osiedla oraz dziękujemy za pomoc okazaną ze strony Straży Miejskiej.
Nowy Rok oraz święta Bożego Narodzenia upłynęły w spokoju,
tego też życzymy naszym mieszkańcom na cały 2019 rok.
Tomasz Swędrowski
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”

JAROTY

W ramach corocznego Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, organizowanego przez Gminę Olsztyn, każde z osiedli może
otrzymać dofinansowanie w wysokości 110.000,00 zł na realizację przedsięwzięć wynikających z inicjatywy mieszkańców danego
osiedla. Oczywiście musi to być poprzedzone złożeniem odpowiedniego projektu dotyczącego terenów gminnych oraz poparciem
mieszkańców w czasie wyznaczonym przez Gminę. Szczegóły tego
przedsięwzięcia można znaleźć na stronie internetowej www.obo.
olsztyn.eu. W ramach takiego właśnie projektu (złożonego w roku
2017) na południowym szczycie budynku Barcza 10 powstała na naszym osiedlu „siłownia klatkowa STREET - WORKOUT system drążków, lin i dipów”. Obecnie jest to już trzecie miejsce na osiedlu, gdzie
można zadbać o formę i kondycję. Każda inwestycja poprawiająca
atrakcyjność, estetykę lub kwestie techniczne na osiedlu jest mile
widziana, dlatego już dziś warto pomyśleć nad kolejnymi projektami.
Ze spraw bieżących warto wspomnieć, że naszego osiedla nie
ominęły wizyty dzikich zwierząt leśnych - a mianowicie stada dzików.
Aż trudno w to uwierzyć, że w środku miasta takie właśnie wizyty mają
miejsce, jednak efekty tych wizyt w postaci zrytych trawników są widoczne w obrębie budynków Wańkowicza 8, 10, 12, 14. Jak zapewniają

Olsztyn słynie nie tylko z pięknej przyrody i czystego powietrza,
ale również z tego, że w okolicznych lasach można spotkać przeróżne gatunki zwierząt. I to właśnie te zwierzęta, a konkretnie dziki
przyczyniły się w ostatnim czasie do „rozsławienia” naszego miasta.
Stada wędrujących dzików po dzielnicach Olsztyna stały się dużym
problemem nie tylko dla służb miejskich, ale również i dla wszystkich
administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
W październiku i listopadzie ubiegłego roku osiedle nasze
przeżyło dosłownie inwazję tych zwierząt. Stada dzików liczące od
kilku do kilkunastu osobników wędrowały przez nasze tereny siejąc
strach wśród ludzi i spustoszenie na osiedlowych trawnikach i rabatach. Zryte nawierzchnie trawników, zdeptane i połamane krzewy to
codzienny widok w tym okresie.
Przerażenie mieszkańców budziły zwłaszcza dziki, które podchodziły w pobliże wejść do budynków i pod okna mieszkań. Codziennie pracownicy Administracji Osiedla „Jaroty” odbierali po kilka
telefonów od mieszkańców w tej sprawie. Niestety, zgłaszanie tego
problemu do Straży Miejskiej nie przynosiło oczekiwanego rezultatu,
gdyż dziki pomimo każdorazowego ich przegonienia przez strażników miejskich do pobliskiego lasu, wracały dnia następnego ponownie w te same miejsca. Łapanie tych zwierząt i wywożenie do innych
wyznaczonych miejsc jest zabronione, gdyż w związku z afrykańskim pomorem świń obowiązujące w kraju przepisy zakazują ich
przemieszczania w inne miejsca.
Z naszych obserwacji wynika, że dziki przychodzą na tereny
osiedla zachęcane przez samych mieszkańców, którzy rozkładają
resztki pokarmów przy śmietnikach, na trawnikach lub wręcz wyrzu-
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cają je wprost z okien swoich mieszkań. Dlatego też, dopóki sami
mieszkańcy nie uświadomią sobie, że tak nie należy robić – problem
nie zniknie.

Osiedle Jaroty jest osiedlem zieleni, na terenie którego jest
dużo drzew zarówno młodych, jak i starych. Działania podejmowane
przez AO „Jaroty” mają na celu zachowanie jak najlepszego ich stanu zdrowotnego. Im zdrowsze drzewo, tym większy jego dobroczynny wpływ na środowisko, a w konsekwencji na mikroklimat osiedla
i komfort życia jego mieszkańców.
Jednakże przycinanie drzew jest czasem konieczne ze względu na utrzymanie ich w dobrej kondycji lub bezpieczeństwo otoczenia. Zatem prace te powinny być przeprowadzane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jako cięcia:
• kompensacyjne, umożliwiające regenerację po uszkodzeniu mechanicznym, np. przez roboty budowlane,
• redukcyjne, zmniejszające obciążenie korony po utracie korzeni,
• wykonywane ze względów bezpieczeństwa,
• korygujące - zmniejszające rozmiar drzewa w razie kolizji z infrastrukturą lub budynkami,
• sanitarne martwych lub zamierających gałęzi.
W ubiegłym roku na terenie osiedla Jaroty wykonane zostały w tym zakresie przycinki drzew rosnących na nieruchomościach
między innymi przy ul. Herdera 4, Herdera 26, Kanta 26 – 36 – 38,
Kanta 40B, Kanta 22A, Kanta 7, Mroza 10, Herberta 5, Jaroszyka 6.
Pod koniec ubiegłego roku wykonane zostały również wycinki
drzew zgłaszane przez mieszkańców między innymi przy ul. Wiecherta 6 i Herberta 7.

W ostatnim okresie na osiedlu wystąpiło kilka awarii wodociągowych, sieci ciepłowniczej i kanalizacji sanitarnej. Awarie wodociągowe wystąpiły m.in. przy budynku Wiecherta 17, 19, Herdera 1,
Boenigka 54, Janowicza 10, awaria sieci ciepłowniczej wystąpiła
przy budynku Boenigka 38, natomiast na początku stycznia wystąpiła awaria sieci kanalizacji sanitarnej w okolicach budynku Jaroszyka 24. Wszystkie awarie zostały przez odpowiednie służby usunięte
w trybie pilnym.
W związku z nastaniem zimy i po uruchomieniu centralnego
ogrzewania konserwatorzy administracji na bieżąco usuwali usterki
poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników, usuwanie niesprawności zaworów grzejnikowych oraz ustawianie przepływów.
Na osiedlu Jaroty zakończone zostały największe roboty objęte
umowami z 2018 r., tj. docieplenie budynków wielorodzinnych przy
ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19, naprawa posadowienia budynku przy
ul. Kanta 12, malowanie elewacji budynków przy ul. Boenigka 1, 1A, 3,
remonty wszystkich balkonów przy ul. Boenigka 14, 16, 20, 26, Herberta 2, wykonanie izolacji fundamentów i drenaż przy budynkach
ul. Kanta 5, 7, docieplenie pawilonu usługowego przy ul. Wiecherta
15.
Poza powyższym końca dobiegły remonty chodników i sięgaczy do budynków oraz ogrodzenie terenu i placów zabaw.
Zakończony został kolejny rok, w którym modernizujemy instalację domofonową, montujemy nowe oprawy oświetleniowe z czujką
ruchu i zmierzchu. Pomimo okresu zimowego trwają wewnętrzne
roboty, tj. malowanie klatek schodowych, układanie terakoty na klatkach schodowych i układanie terakoty w korytarzach piwnicznych.
Od stycznia rozpoczęły się roboty m.in. przy ul. Hanowskiego 8
i Herdera 9. Zakończone zostały również roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne budynków.
Robert Zdunek
Zastępca kierownika Administracji Osiedla „Jaroty”

PIECZEWO
Końcówka jesieni i początek kalendarzowej zimy 2018/2019
pokazały, iż pomimo zdecydowanie wyższych temperatur normą
w naszym klimacie staje się duża zmienność warunków atmosferycznych. Występuje prawdopodobieństwo nagłych spadków temperatur i nasilenie opadów atmosferycznych, co może powodować
uciążliwości w komunikacji pieszej oraz konieczność zachowania
większej ostrożności, dlatego też firmy sprzątające oraz zajmujące
się obsługą i utrzymaniem zimowym ciągów komunikacyjnych osiedla Pieczewo postawione są w stan najwyższej gotowości, mającej
na celu usuwanie i minimalizację skutków zimy, w tym najbardziej
zdradliwych efektów gołoledzi i marznącego deszczu.

Na bieżąco Administracja Osiedla „Pieczewo” realizuje zadania związane z konserwacją, naprawami oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla. W okresie zimowym
dokończenie na str. 6
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Mikołajki ‘2018
w Klubach Kultury „Na Górce” i „Akant”
Do dzieci w Klubie „Na Górce” Mikołaj przyjechał 1 grudnia ub. roku, natomiast 2 grudnia ub. roku odwiedził dzieci w Klubie „Akant”.
Nie przyjechał z pustymi rękoma, ale z pełnym workiem niespodzianek i zachęcał dzieci oraz ich rodziców do wspólnej zabawy.

Dzieci śpiewały piosenki Mikołajowi, tańczyły z kukiełkami w korowodzie karnawałowym, brały udział w różnych zabawach, które zakończyły się sesją fotograficzną z głównym bohaterem tego dnia – Mikołajem.
Ponadto dzieci w Klubie „Na Górce” odwiedzili „Mikołaje” z Rady Osiedla „Nagórki” z koszami pełnymi słodyczy. Było nie tylko bardzo
słodko, ale przede wszystkim radośnie i wesoło.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Słodkie spotkania z Mikołajem
Mikołaj z workiem czekolad w świątyni Matki Boskiej Fatimskiej to już tradycja, na którą rokrocznie czekają dzieciaki z tej parafii i nie tylko. W grudniu ubiegłego roku Mikołaj dwukrotnie spotkał się z dziećmi – na Mikołajki, które obchodzone były w niedzielę,
9 grudnia ub. r. - po dwóch Mszach św. Mikołaj w pięknym stroju biskupim wręczał dzieciom czekolady oraz 14 grudnia ub. r., gdy
z Laponii przyjechał ten najprawdziwszy i również obdarowywał słodkościami.

Podczas tego spotkania, którego organizacją zajął się niestrudzony ks. Marian Matuszek oraz Rada Osiedla „Pieczewo” na czele z jej przewodniczącą Haliną Mikulską - świątynia, chociaż był to
dzień powszedni, była pełna ludzi, szczególnie tych najmłodszych,
którzy nie mogli doczekać się Mikołaja. Gościem honorowym spotkania była wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch,
a uroczystość uświetnił występ dziecięcego zespołu parafialnego
„Maryjne Słowiki”.

Dzieci obdarowane zostały czekoladami ufundowanymi przez
Radę Osiedla „Pieczewo”, Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” oraz
osoby prywatne z osiedla Pieczewo, natomiast Mikołaj pysznym
sękaczem, a towarzysząca mu tłumaczka słodkim „Mrowiskiem” od
przewodniczącej Rady Osiedla „Pieczewo”.
Małgorzata Gieczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe
Mieszkanie dwupokojowe o pow. 47,3 m², osiedle Nagórki, ul. Murzynowskiego – zamienię na trzypokojowe o pow. 64,4 m² z dopłatą.
Tel. 792 407 998.
Kupię mieszkanie za gotówkę, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Kupię kawalerkę - chętnie na Nagórkach, ale może być też w innym rejonie. Tel. 604 485 245; e-mail: izii@poczta.onet.pl
Mieszkanie gminne na umowę najmu na Nagórkach o pow. 85 m², III piętro – zamienię na dwa mieszkania jednopokojowe (ok. 20 m²)
oraz dwupokojowe (ok. 35 m²), do II piętra, na umowy najmu. Tel. 660 588 870.
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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szczególną uwagę kierujemy na zapewnienie bieżącej sprawności
instalacji centralnego ogrzewania, w tym usprawnianie działania
grzejników w lokalach mieszkalnych. Przypominamy, że za sprawność prawidłowego działania instalacji centralnego ogrzewania
w lokalach mieszkalnych, w zakresie określonym w obowiązujących
regulaminach, odpowiada Spółdzielnia, dlatego też wszelkie uwagi
i zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości grzejników należy kierować
do administracji. Podejmowane są również działania w odniesieniu
do zgłoszeń obejmujących dewastację mienia Spółdzielni. Najczęstsze zgłoszenia dotyczą bohomazów na elewacjach budynków i osłonach śmietnikowych oraz zniszczeń ogrodzeń i furtek placów zabaw.
Zgodnie z założeniami planu remontów na rok 2018 na osiedlu realizowane są różnego rodzaju prace remontowo-budowlane
przez firmy zewnętrzne, wyłonione w toku postępowań przetargowych rozstrzygniętych w 2018 r. Obecnie realizowane są roboty
budowlane związane z malowaniem klatek schodowych w budynku
Jeziołowicza 23. Niestety, obecna trudna sytuacja na rynku usług
budowlanych, związana m.in. z brakiem odpowiedniej liczby osób
wykwalifikowanych i jednocześnie zainteresowanych podjęciem pracy przy robotach remontowo-budowlanych, przełożyła się również
na trudności realizacyjne firmy wykonującej prace w ww. budynku,
czego skutkiem jest przekroczenie planowanego terminu realizacji
robót. W związku z tą sytuacją chcielibyśmy przeprosić wszystkich
mieszkańców budynku Jeziołowicza 23 za zaistniałe i przedłużające
się w czasie utrudnienia, równocześnie dziękując za zrozumienie.
Z deklaracji uzyskanych od wykonawcy robót wynika, iż zwiększenie
liczby osób przewidzianych do realizacji zadania oraz zintensyfikowanie działań w zakresie nadzoru, koordynacji i organizacji prac powinno doprowadzić do zakończenia robót nie później niż do końca
stycznia br.

Na początku stycznia rozpoczęliśmy malowanie klatek schodowych w budynku Wachowskiego 14 oraz układanie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w budynku Turkowskiego 5,
jak również układanie terakoty na posadzkach korytarzy piwnicznych w budynku Sikiryckiego 2.
Wspomniana trudna sytuacja na rynku usług budowlanych
ma również swoje odzwierciedlenie w coraz mniejszej liczbie oferentów przystępujących do postępowań przetargowych ogłaszanych
przez Spółdzielnię, co bezpośrednio przekłada się na zdecydowany
wzrost cen oferowanych usług budowlanych.
Mając na uwadze powyższe oraz zasadność doprowadzenia
do uzyskania jak najkorzystniejszych ofert cenowych, w przypadku
niektórych zakresów robót istnieje uzasadniona potrzeba przeprowadzenia kolejnych powtórzeń postępowań przetargowych, co może
powodować, iż część zakresów robót przewidzianych do realizacji
w roku 2018 będzie przesunięta do realizacji na rok 2019. Jednym
z przykładów powyższej sytuacji mogą być planowane roboty związane z wymianą i montażem opraw oświetlenia LED na klatkach
schodowych w budynkach osiedla Pieczewo, objętych planem remontów na rok 2018 w budynkach: Jeziołowicza 1, 3, 5, 7, 9, 6, 8, 10,
12, 13, 15, Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, Stramkowskiej 1, 3, 5,
Gębika 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, Sikiryckiego 12, Świtycz-Widackiej
14, 16, Turkowskiego 13, 15, Sikiryckiego 6, 8, w przypadku których
uzasadnione rozstrzygnięcie drugiego postępowania przetargowego
nastąpiło 21 grudnia 2018 r., a zatem faktyczna realizacja ww. zakresu robót przewidziana będzie do końca I kwartału 2019.
Wszystkie wnoszone przez mieszkańców uwagi i spostrzeżenia za pośrednictwem Administracji Osiedla „Pieczewo” przekazywane są według kompetencji do rozpatrzenia oraz bieżącej realizacji.
Leszek Chamerski
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

Spotkanie wigilijne na Nagórkach
W niedzielę 16 grudnia 2018 roku – podobnie jak w latach ubiegłych – na placu przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” spółdzielcza Rada
Osiedla „Nagórki” wraz z członkami Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 10 „Nagórki” zorganizowała spotkanie wigilijne dla mieszkańców Nagórek. Organizatorzy przygotowali wigilijny poczęstunek z tradycyjnymi potrawami, a Mikołaj obficie częstował zebranych cukierkami.
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Styczeń i luty – szykuj buty
Zima jako taka z dawniejszych czasów kojarzy nam się ze śniegiem,
siarczystym mrozem, gołoledzią i wiatrem, a do takich warunków byliśmy
przystosowani, bo tak bywało na przestrzeni wielu, wielu lat. Ostatnio zaś
przez kolejne lata różnie z tą zimą bywało, ale czy tak, czy inaczej ta pora
roku to zima i czy mroźna, czy chlapowata, to i tak zima z wieloma niedogodnościami i zagrożeniami.
Prognozy bywają różne i zmienne, a realnie, jaka ta zima będzie trudno wyrokować. Pamiętajmy jednak, że przed nami jeszcze luty, który potrafi
zaskoczyć i jak mówi przysłowie „idzie luty szykuj buty” – przewidujmy wiec
różnorakie scenariusze pogodowe i związane z tą porą roku zagrożenia.
Jeśli posypie śniegiem czy po roztopach zamarznie możemy się spodziewać, że drogowców znowu „zaskoczy” i sami wtedy uważajmy, jak chodzić czy jeździć – wszak przewidywanie nie boli, tylko jego brak.
Śnieg, mróz i zawieje były, są i będą lub mogą być i będą nieodśnieżone
- lub zbyt późno - drogi, chodniki i dojazdy, śliskie schody, podjazdy i wejścia,
a zalegający śnieg odpowiedzialni dostrzegają albo i nie – my dostrzegajmy
na czas i reagujmy. Wsłuchujmy się w medialne prognozy pogody – mają
obecnie niemal 90-procentową sprawdzalność, wystarczy właściwie się
ubierać, przewidywać zagrożenia i reagować na zmienne warunki pogodowe.
Zima i ta mroźna, i taka lżejsza to przede wszystkim liczne upadki i złamania, czasem banalne potłuczenia, zwichnięcia i skręcenia, ale zdarzają
się i poważne kontuzje. Uważajmy na to wszystko, co może nam zagrażać
- a to śliskie chodniki, schody i poręcze, dziury lub wystające spod błota
pośniegowego zdradliwe druty i inne przeszkody. Trzeba się też właściwie
ubierać, a dotyczy to zwłaszcza dzieci i ludzi starszych. Nie zapominajmy
również o zabezpieczeniu skóry twarzy przed zimnem i wiatrem, bo nie tylko
mróz zagraża, wystarczy chłód i wilgotne powietrze, a do tego wiatr, który
podstępnie potęguje objawy zimna.
W tym okresie często dochodzi do wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji również do odmrożeń. Może się to zdarzyć każdemu, chociaż oczywiście najbardziej narażeni na wychłodzenie są ludzie bezdomni, pozbawieni
dachu nad głową, szukający schronienia w nieogrzewanych altanach gdzieś
na działkach, w ruderach domów czy piwnicach.
Czasami widzimy takie przypadki i nie reagujemy, nie chodzi o to,
abyśmy sami zajmowali się powiedzmy „podejrzanym” osobnikiem, często
brudnym czy śmierdzącym, kimś leżącym w śmieciach czy jakiejś obskurnej
ruderze, wystarczy zawiadomić odpowiednie służby – po prostu wezwać policję lub straż miejską.
Ważne jest przewidywanie – w czasie obfitych opadów śniegu, jeśli to
nie jest sprawa pilna, pozostańmy w domu, a jeśli już musimy wyjść na zewnątrz, ubierzmy się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadommy kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz o przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia.
Zachowujmy ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym
terenie, zwracajmy uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach
budynków itp., natomiast kiedy musimy w tych jakże trudnych warunkach jechać samochodem, zachowujmy szczególne zasady bezpieczeństwa, choć
zachęcam w trudnych warunkach lepiej czasami skorzystać z komunikacji
publicznej.
Bywa, że w czasie jazdy diametralnie zmieniły się warunki pogodowe
i utknąłeś w drodze - nie panikuj i pozostań w samochodzie, nigdy nie szukaj
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sam pomocy, chyba że pomoc jest widoczna w odległości do ok. 100 m. Najlepiej wezwać pomoc, gdy czas unieruchomienia samochodu przedłuża się,
a nie widać innych użytkowników drogi, przecież teraz nawet dzieci posiadają
telefony komórkowe. W takich sytuacjach dopuszczalne, a nawet celowe jest
wybranie numeru ratunkowego 112 (pamiętajmy o ładowarkach do telefonów
komórkowych, a są też zestawy do podłączenia ich w samochodzie!).
Zanim będziemy wzywać pomoc czy czekać na pomoc innych użytkowników drogi pamiętajmy, aby w okresie zimowym posiadać w samochodzie
przewody rozruchowe. Ktoś podjedzie „sprawniejszym” samochodem i widząc was w zaspie ze zgaszonym silnikiem może przy pomocy tych przewodów uruchomić silnik waszego samochodu, nie zawsze trzeba „brać was na
hol”, a jeśli jednak okaże się to konieczne - to chyba nie trzeba przypominać,
aby zawsze posiadać linkę holowniczą i trójkąt ostrzegawczy (zawsze w czasie holowania musi on być widoczny z tyłu pojazdu, np. na półeczce przy
tylnym oknie), o posiadaniu zimowych opon już nawet nie wspomnę.
Zima, nawet kiedy jest taka sobie jak to ostatnio bywało, kusi – zwłaszcza zamarzniętymi stawkami czy jeziorami, kusi nie tylko dzieci i młodzież,
którzy chcą się poślizgać, a dorośli amatorzy wędkowania spod lodu nałapać
ryb. Tak, to wielkie przyjemności, ale pod warunkiem, że ten lód jest na tyle
gruby, żeby był bezpieczny. Bywa i tak, że lód jest gruby, ale wchodząc na
taflę lodową, zwłaszcza gdy jest ona pokryta nawianym śniegiem, nie zauważymy przerębli wykutych poprzedniego dnia przez wędkarzy podlodowych,
tam lód jest słabiutki, a wpadnięcie do przerębla to często tragedia.
Są też miejsca gdzie, mimo że na całym jeziorze lód jest gruby, tam jest
cieńszy i kruchy, trzeba pamiętać, że w wypadku załamywania się tafli lodu,
trzeba natychmiast położyć się płasko na lodzie i poruszać się tylko w pozycji
leżącej. Zaś w wypadku, gdy pod kimś załamie się lód, trzeba działać bardzo
szybko i zdecydowanie. Osoba, która znalazła się w wodzie praktycznie nie
ma szansy na przeżycie bez pomocy innych osób. Pomoc osobie poszkodowanej polega głównie na wyciągnięciu jej na powierzchnię. Można użyć do
tego różnych przedmiotów, np. gdy ktoś ma długi szalik, sznur czy złączone
paski może podczołgać się na długość rzutu i starać się podać poszkodowanemu drugi koniec. Jeszcze lepiej, gdy w pobliżu znajdzie się jakaś drabina
lub szeroka i w miarę długa deska, co pozwoli bezpieczniej dotrzeć jak najbliżej do pechowca znajdującego się w lodowatej wodzie.
Zima, zimą, a życie biegnie swoim torem, musimy chodzić do pracy,
dzieci do szkoły, są zakupy i inne wyjścia, a to na spacer lub na działkę, by
sprawdzić, czy coś tam się nie stało – przewidujmy, co nas może w czasie
takiej drogi spotkać, zostawiajmy informację, gdzie idziemy i kiedy wrócimy.
Życzę szczęśliwego i bezpiecznego Nowego Roku, wesołego karnawału
z właściwie stosowanymi fajerwerkami, ze zdrowymi a bezpiecznymi wyprawami i spacerami, nie życzę, aby trzeba było wzywać pomocy, a jeśli już, to
jak zawsze przypominam niezbędne do zapamiętania numery telefonów:
Policja – 997, Straż Pożarna – 998, Pogotowie – 999 i telefon alarmowy
przy wszelkich poważnych zdarzeniach 112. 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: 18 lutego 2019 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,
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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Wigilia seniorów

Tradycyjnie w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koła nr 13 „Pieczewo” spotkali się 21 grudnia 2018 r. w Klubie „Akant” na corocznej Wigilii.

Wzięli w niej udział wzięli zaproszeni goście: Halina Zaborowska-Boruch – wiceprezydent Olsztyna, Jolanta Piechocka i Piotr Wałecki
– wiceprezesi Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Halina Mikulska
– przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo”, ks. prałat Marian Matuszek – proboszcz parafii Matki Boskiej Fatimskiej oraz przedstawiciele
PZERiI Zarządu Okręgowego: Tadeusz Szanter – przewodniczący, Stanisława Borysiuk – pracownik biura i Jan Łożyński – honorowy członek
Zarządu Okręgowego PZERiI.
Uroczystość wigilijną rozpoczęto kolędą „Wśród nocnej ciszy”
w wykonaniu chóru „KANTATA” Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku
oraz zebranych seniorów i gości, a następnie przewodnicząca Koła
nr 13 „Pieczewo” Alicja Chrościcka przywitała zaproszonych gości i zebranych seniorów. Tradycja Wigilii gromadzi nas przy wigilijnym stole,
integruje i wprowadza w atmosferę cudownej wigilijnej nocy zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Oficjalne życzenia złożyła Halina Zaborowska-Boruch, a następnie
ks. prałat Marian Matuszek przybliżył istotę świąt Bożego Narodzenia,
złożył życzenia, po których wszyscy podzielili się opłatkiem.
Spotkanie seniorów na wieczerzy wigilijnej, przy pięknie zastawionych stołach tradycyjnymi wigilijnymi potrawami było możliwe dzięki
zaangażowaniu wielu członków naszego koła i dużemu wsparciu Haliny
Mikulskiej, przewodniczącej Rady Osiedla „Pieczewo”.
Na spotkaniu nie zabrakło mikołajkowych upominków. Ks. Marian
wręczył pamiątkowe obrazki, a przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo” obdarowała seniorów owocami i słodyczami. Podczas
wieczerzy, w nastrojowej atmosferze, przy zapalonych świecach
i w podniosłym nastroju śpiewano kolędy.
Zarząd Koła nr 13 „Pieczewo” dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji Wigilii dla seniorów naszego koła.
Przewodnicząca Koła nr 13 „Pieczewo” dziękuje seniorom, którzy
pomogli w organizacji Wigilii, w której wzięło udział 96 osób.
Alicja Chrościcka

Patroni naszych ulic

Stanisław Murzynowski
Pisarz i działacz reformacyjny, autor pierwszej polskiej ortografii, żył w latach (ok.) 1528 – 1553. Pochodził ze średniozamożnej
rodziny szlacheckiej herbu Ogończyk w ziemi dobrzyńskiej, ale większość swojego krótkiego życia spędził w Królewcu. Tu skończył ufundowane przez księcia Albrechta studium particulare, które było zaczątkiem przyszłego uniwersytetu. Z Królewca wyjechał
na uniwersytet do Wittenbergi, studiował także we Włoszech.
Był wybitnym humanistą – świetnie znał
język łaciński, grecki i hebrajski. Po studiach
wrócił do Królewca, gdzie rozpoczął działalność pisarską i przekładową w duchu reformacyjnym.
Niewiele osób wie, że Stanisław Murzynowski położył ogromne zasługi dla rozwoju
języka polskiego w XVI wieku. Każdy uczeń
w Polsce zna doskonale dwuwiersz ojca polskiego piśmiennictwa, Mikołaja Reja:
A niechaj narodowie wżdy postronni
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Warto więc przypomnieć szczególnie
interesującą i cenną wypowiedź Stanisława
Murzynowskiego, dotyczącą języka polskiego, zawartą w jego dziele pt.: Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze,
wydanym w Królewcu w 1551 roku (kolejne
wydanie: Olsztyn 1974 i Olsztyn 1986).
Przy tym nie wstydzę się dlatego za
nie [czyli pisanie], iż to jest polskie, a nie łacińskie. Bo jako Żydzi, Grekowie, Łacinnicy
i insze narody swymi języki czystych a poważnych i zbawiennych rzeczy dosyć popisali, którym się dziś wszyscy dziwujemy, tak
nie wiem, przecz bychmy tegoż i my Polacy

językiem naszym dokonać nie mogli, gdybyśmy braciej naszej, którzy obcych języków
nie umieją, ku zbawieniu, cnocie, rozumowi,
sławie i pożytkowi serdecznie pomóc chcieli,
jakośmy wszyscy [po]winni.
Słowa te wyszły spod pióra młodego,
bo zaledwie 23-letniego człowieka, który
znając biegle kilka języków, podejmuje trud
pisania w języku ojczystym. W swych utworach Murzynowski używa obrazowych, dynamicznych określeń, a jego styl dowodzi
wielkiego wyczucia językowego.
Bezsprzecznie jego największą zasługą dla języka polskiego jest napisanie traktatu ortograficznego pt.: Ortografia polska
to jest nauka pisania i czytania języka
polskiego (1551 r.).
Wielka szkoda, że ten wszechstronnie
wykształcony człowiek, miłośnik i propagator języka polskiego w czasach, kiedy ludzie
wykształceni powszechnie posługiwali się
łaciną, zmarł tak młodo, bo mając zaledwie
25 lat. Gdyby żył dłużej, historia literatury
polskiej wzbogaciłaby się zapewne o niejedno jego dzieło.
Danuta Jamiołkowska

