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SPRAWOZDANIE
z działalności Administracji Osiedla „Nagórki” w 2018 r.
Zasoby osiedla Nagórki w roku 2018 nie uległy 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. 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 i 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 2018 do Administracji wpłynęło 1. 195 różnego
rodzaju wniosków o interwencję złożonych w formie pisemnej,
które zostały z należytą starannością przeanalizowane i załatwione. Tematyka spraw zgłoszonych do Administracji była
bardzo zróżnicowana. Zgłaszano przede wszystkim awarie,
usterki, uwagi dotyczące warunków zamieszkiwania i wnioski
dotyczące spraw eksploatacyjnych. Duża część korespondencji kierowanej do Administracji od użytkowników lokali dotyczyła między innymi:
• wniosków o wycięcie drzew, regulację istniejącej roślinności
lub wykonanie nowych nasadzeń w najbliższym otoczeniu;
• wniosków o wydanie warunków planowanego remontu
mieszkania;
• zmian liczby osób zamieszkałych w lokalach.
2. Przyjęto i zrealizowano 368 zmian odnośnie 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. 067 zgłoszeń różnego rodzaju usterek, w tym:
• hydraulicznych – 1. 327;
• ślusarskich – 396;
• stolarskich – 124;

• budowlanych – 508;
• elektrycznych – 1. 578;
• domofonowych – 3. 929 (cała Spółdzielnia);
• dotyczących utrzymania porządku i zieleni – 205.
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców
usterek porządkowych, takich jak sprzątanie terenów osiedla i części wspólnych budynków, w tym także sprzątania klatek schodowych. Dodatkowo - likwidując skutki wylania kanalizacji - posprzątano korytarze piwnic ośmiu budynków mieszkalnych i dwie komory
zsypowe. W ramach utrzymania czystości korytarzy piwnicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”

dokończenie na str. 2–3

posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia przy ul.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Orłowicza 1A - pow. ok. 421,00 m2 (parter po byłej wymiennikowni i hydroforni)
Orłowicza 31 - pow. ok. 134,00 m2 (parter)
Orłowicza 12 - pow. ok. 550,00 m² (parter)
Murzynowskiego 22D - pow. ok. 283,00 m2 (parter po byłej wymiennikowni)
Barcza 11A - pow. ok. 276,00 m2 (parter po byłej wymiennikowni)
Boenigka 12A - pow. ok. 58,00 m2 (piwnica)
Burskiego 18 - pow. ok. 16,00 m2 (parter)
Janowicza 21 - pow. ok. 179,00 m2 (parter)
Wilczyńskiego 6A - pow. ok. 77,00 m2 (piwnica)
Żurawskiego 4A - pow. ok. 20,00 m2 (parter)
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)
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w 8 budynkach wywieziono zalegające w nich zużyte meble i inne
przedmioty pozostawione przez mieszkańców. Zgodnie z inicjatywą
mieszkańców ośmiu budynków dokonaliśmy rozpoznania w kwestii
przejęcia obowiązku utrzymania czystości na klatkach schodowych,
jednakże ze względu na brak wymaganej większości zainteresowanych sprawa sprzątania nadal pozostała w obowiązku mieszkańców.
Łącznie na koniec 2018 roku na osiedlu Nagórki obowiązek
utrzymania czystości na klatkach schodowych 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 30 drzew,
tym samym w ramach nasadzeń zastępczych zgodnie z treścią
decyzji na wycinkę zastępczo posadzono 13 nowych drzew.
5. W 2018 r. w ramach zawartych umów najmu przekazano 12
lokali do użytkowania najemcom oraz 15 odebrano po rozwiązaniu umów.
6. W 2018 roku zawartych zostało 8 umów dzierżawy z przeznaczeniem na czasową sezonową sprzedaż na terenie osiedla
Nagórki.
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 2018 roku wystawiono łącznie
786 faktur.
8. Na bieżąco przyjmowano zgłoszenia dotyczące reklamacji
i stanów wodomierzy oraz po zakończeniu kwartału rozliczano
zużycie wody w lokalach.
9. W 2018 roku w miarę konieczności przeprowadzono uzupełniającą kontrolę wodomierzy mieszkaniowych oraz dwukrotnie
odczyty kontrolne wodomierzy budynkowych.
10. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego na bieżąco prowadzono pełną dokumentację techniczną i książki obiektów budowlanych.
11. Realizując zalecenia pokontrolne dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, dotyczącego stosowania rozliczania wody
wyłącznie na podstawie wodomierzy posiadających aktualne
cechy legalizacji, już w roku 2017 rozstrzygnięto przetarg na
dostawę i wymianę wodomierzy mieszkaniowych w zasobach
Spółdzielni, natomiast cały proces ich wymiany był kontynuowany jeszcze w roku 2018. Ze zwycięzcą przetargu - firmą „Capital Investment - Systemy Opomiarowania Sp. z o.o.” w Warszawie - podpisano umowę o dostawę i wymianę wszystkich
wodomierzy mieszkaniowych w Spółdzielni. W osiedlu Nagórki
w czasie realizacji umowy przez ww. firmę wymieniono 12. 232
wodomierze w 3. 320 lokalach mieszkalnych. Proces wymiany
został zakończony, jednakże należy zaznaczyć, że wymiana
wodomierzy wymagała zdwojonych wysiłków ze strony Administracji związanych z wyjaśnianiem wszelkich wątpliwości i usuwaniem utrudnień oraz rozliczaniem wody w lokalach, gdzie
ten proces przebiegał w trakcie okresu rozliczeniowego.
12. Na podstawie zawartej umowy o sprawowanie zarządzania
nieruchomością wspólną w 2018 Spółdzielnia zarządzała
wspólnotą lokalową przy ul. Wańkowicza 26.
II Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2018 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, naprawa i konserwacja 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;
– wymiana zamków i wkładek w drzwiach pomieszczeń wspólnych budynków - 21 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 – 172 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 16 szt.;
– czyszczenie koryt zlewowych dachów pogrążonych;
– naprawa opaski i cieków wodnych w obrębie budynków;
– 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;
– likwidacja napisów (graffiti) poprzez malowanie części ścian budynków i wiat śmietnikowych;
– poprawa części nawierzchni na parkingu za budynkiem przy
ul. Murzynowskiego 22;
– wykonanie i montaż nowej piaskownicy na placu zabaw w obrębie budynków Murzynowskiego 3 – 5;
– montaż siatki ogrodzeniowej oddzielającej boisko od placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Wańkowicza 14 – 20;
– poprawa stanu technicznego schodów terenowych między budynkami przy ul. Barcza 27 – 29;
– wykonanie i montaż oparć do ławek osiedlowych – 29 szt.;
– remont osłon śmietnikowych przed budynkiem przy ul. Orłowicza 21 oraz Wańkowicza 16;
– remont pomieszczeń węzłów rozdzielczych c.o. w budynku przy
ul. Wańkowicza 10.
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 budynkach
przy ul. Orłowicza 8, 10, 35; Wańkowicza 6, 8, 10; Barcza 18, 21;
– 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,
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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 37, 39.

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. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Orłowicza 4.
2. Usprawnienie dźwigu osobowego po zalaniu I klatki schodowej
budynku przy ul. Orłowicza 2.
3. Naprawa systemu oddymiania budynku mieszkalnego oraz
systemu z czujnikami GAZEX w garażach podziemnych przy
ul Orłowicza 17B.
4. Modernizacja instalacji domofonowej w pierwszej klatce schodowej budynku przy ul. Orłowicza 17B.
5. Badanie termowizyjne dwóch ścian zewnętrznych budynku
przy ul Orłowicza 17B.
6. Likwidacja przyczyny przecieków poprzez zmianę sposobu podziału loggii pomiędzy mieszkaniami nr 19 i 20 w budynku przy
ul Barcza 13.
7. Budowa wiaty na odpady selektywne na północnym szczycie
budynku przy ul. Orłowicza 7.
8. Przestawienie kolidującego słupa oświetleniowego na północnym szczycie budynku przy ul. Orłowicza 7.
9. Wykonanie zasilania w energię elektryczną wiaty na odpady selektywne na północnym szczycie budynku przy ul. Orłowicza 7.
10. Usunięcie skutków pożaru osłony śmietnikowej (tj. wyburzenie
i odbudowanie) w pobliżu budynku przy ul. Barcza 21, 25.
11. Docieplenie fragmentu powierzchni dachu IV klatki budynku
Orłowicza 2.
12. Uzupełnienie kratek do przestrzeni stropodachu metodą alpinistyczną w budynkach przy: ul. Barcza 3, Wańkowicza 16, Orłowicza 1, 2, 7, 8, 10, 35 oraz Murzynowskiego 7.
13. Uzupełnienie liter, cyfr oraz klucza w nazwach i logach metodą
alpinistyczną w budynkach przy ul. Wańkowicza 10, 16, 24, Orłowicza 29, 35 oraz Murzynowskiego 7, 13, 14, 22.
14. Doszczelnienie metodą alpinistyczną ścian elewacyjnych w budynkach przy: ul. Orłowicza 35, Wańkowicza 6, Wańkowicza
16, Murzynowskiego 22.
15. Poszerzenie wjazdu wraz z wymianą krawężnika od strony zaplecza pawilonu przy ul. Murzynowskiego 16.
16. Naprawa 41 szt. uziomów instalacji odgromowej na budynkach
wysokich na osiedlu Nagórki w zasobach SM „Jaroty”.
17. Wymiana linki ogranicznika prędkości dźwigu osobowego
w budynku przy ul. Orłowicza 17B kl. II - zgodnie z zaleceniami
Urzędu Dozoru Technicznego.
18. Wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Orłowicza 4 zgodnie z zaleceniem

NR 8/2019

3

pokontrolnym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
19. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Orłowicza 4
zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

IV Nadzór:
– prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych
przez firmy zewnętrzne, tj. utrzymanie na terenie Spółdzielni
czystości, porządku, koszenie traw i pielęgnacja zieleni, utrzymanie zimowe, odśnieżanie, konserwacja instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków, konserwacja 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;
– prowadzenie książek obiektów dla budynków i placów zabaw;
– uczestnictwo w przeglądach osiedli;
– 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 realizowanym przez firmy zewnętrzne;
– załatwianie formalności i rozliczanie prac realizowanych przez
firmy zewnętrzne, 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.
Tomasz Swędrowski
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”
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Wakacje w spółdzielczych Klubach Kultury „Na Górce” i „Akant”

Warsztaty w BWA – „Collage”

Zabawy nad jeziorem
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Planetarium

Fabryka Przygód

Papugarnia

Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Rada Osiedla „Pieczewo” i ks. prałat Marian Matuszek
gwarantują wspaniałą zabawę podczas

XII Biesiady Pieczewskiej
która odbędzie się 22 września 2019 r. (niedziela), w godz. 14. 00 – 17. 00
na terenie parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej, przy ul. Bajkowej 15
W programie konkursy z nagrodami i zabawy rekreacyjno-sportowe oraz wiele innych wspaniałych atrakcji,
w tym V Bieg Parafialny w różnych kategoriach wiekowych

Przyjdź i baw się razem z nami!
Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie za gotówkę, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
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.
Kupię za gotówkę mieszkanie o pow. 35-65 m², na piętrach najlepiej I-III. Może być zadłużone lub z problemami prawnymi.
Tel. 518 827 571.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m², przy ul. Jeziołowicza – Pieczewo. Tel. 507 055 235.
Sprzedam M-4 o pow. 64,6 m², dwa balkony, gotowe do zamieszkania. Tel. 604 506 892.
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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W KLUBIE TAŃCA TOWARZYSKIEGO
„FOCUS” TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE

W Klubie Kultury „Akant”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
już od 20 lat zajęcia tańca towarzyskiego prowadzą
Agnieszka i Krzysztof Dąbkowscy.
Tańczą dzieci i dorośli – od 6 roku do 60+ włącznie.
Zajęcia odbywają się w grupach:
początkujących, rekreacyjnych i turniejowych.

Trenerzy Agnieszka i Krzysztof Dąbkowscy

Pary sportowe seniorów to finaliści Mistrzostw Polski FTS w kategorii Senior II
oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski FTS w kategorii Senior III.

Młodzież i dzieci zrzeszona w Klubie Tańca Towarzyskiego „FOCUS” odnosi
sukcesy w skali wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej
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Przełom lata i jesieni
Wstępne przewidywania wskazują na to, że sierpień będzie pogodniejszy niż niemal cały lipiec, a wrzesień, jako miesiąc z pogranicza lata i jesieni,
może nam dostarczyć jeszcze wiele atrakcji.
We wrześniu zapanuje sucha pogoda, a w wielu regionach będzie nawet
bardziej słonecznie niż w środku lata. Temperatury także będą wyższe niż
zazwyczaj we wrześniu. Suche okresy nie utrzymają się jednak na dłużej,
gdyż już w październiku powróci kilka tygodni nieco bardziej deszczowej
aury, zwłaszcza w zachodniej Polsce, a potem przyjdzie listopad, gdzie deszczu będzie nieznacznie mniej, ale polarne powietrze przyniesie chłodniejsze
dni i pod koniec listopada może nawet spaść śnieg.
Tak czy inaczej kończy się lato, a zaczyna jesień i związane z tym okresem problemy, o których jak zawsze z uporem będę przypominał. I tak – wracająca i bulwersująca wszystkich co roku sprawa palenia ognisk na działkach
i gdzieś na łonie przyrody, bo to fajnie tak jesiennie pogawędzić przy ognisku.
Czy i kiedy na terenie swojej działki mogę spalać w ognisku
i co? Zgodnie regulaminu ROD, który stanowi, iż „dopuszcza się spalanie
pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki,
jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów
prawa miejscowego”. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia
w okresie od 1 maja do 30 września, a wolno od 1 października do
30 kwietnia. W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania
się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów, nie wolno też palić ognisk. I tu uwaga: gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na
swoim terenie, co również obowiązuje działkowców. Informacje na ten temat
znajdują się w formie ogłoszeń na tablicach poszczególnych ROD – należy
się zapoznać i upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych, a tym
samym - narażamy się na poważne sankcje finansowe.
Co trzeba zrobić, by w Olsztynie lub w okolicach legalnie rozpalić
ognisko? Z zebranych informacji wynika, że w Olsztynie nie ma zakazu
rozpalania ognisk, jeśli ognisko będzie rozpalone «zgodnie z prawem», a to
«zgodnie z prawem» zawiera w sobie:
1. Lasy Miejskie – w lesie nie wolno! A jeżeli, to w wyznaczonych
miejscach.
2. Lasy Państwowe - uzgodnić miejsce z nadleśnictwem.
3. Wszelkie inne miejsca - ogniska wolno palić za zgodą właściciela,
zawsze i wszędzie w zgodzie z przepisami:
1. Jeśli jest to miejsce publiczne, to impreza przy ognisku obowiązkowo
bezalkoholowa (ustawa o trzeźwości)!
2. Dla rozpalenia ognia wymagana jest zgoda właściciela. Czasami
warto ją mieć na piśmie. Bo bywa, że osoby postronne zgłaszają się do:
Policji, Staży Pożarnej lub Miejskiej z wnioskiem o interwencje i brak pisemnej zgody może oznaczać... koniec ogniska, a często grzywnę.
3. Komendy PSP nie są organami wydającymi zezwolenia na
palenie ognisk. Całkowitą odpowiedzialność ponosi właściciel, zarządca
lub użytkownik obiektu lub terenu w trybie i na zasadach określonych
w przepisach.
Zalecenia w zakresie przygotowania miejsca i bezpiecznego palenia ognisk: miejsce powinno być wydzielone i okopane lub obłożone kamieniami, nadzorowane przez osobę dorosłą od momentu rozpalenia ogniska
do całkowitego jego ugaszenia, powinien być zapewniony podręczny sprzęt
gaśniczy lub inny sprzęt i środki (łopata, piasek, woda) do natychmiastowego

DYŻURY

ugaszenia ogniska.
4. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów ZABRONIONE
JEST rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez
właściciela lub zarządcę lasu.
Przełom lata i jesieni to nie tylko działkowe i ogniskowe zasady bezpieczeństwa, tu znowu się powtarzam: to koniec wakacji, to wiele obowiązków
związanych z przygotowaniem naszych pociech do nowego roku szkolnego, ba, w tym roku edukacyjna „rewolucja” nasiliła się i zapętliła – jeszcze
trwają poszukiwania wybranej czy wymarzonej szkoły. Jedne dzieciaki pójdą
po prostu do następnej klasy, inne do nowej szkoły, w nowe otoczenie, środowisko rówieśnicze i profil nauki. Zadbajmy o to, aby nie pogłębiać stresu
u dzieci, które „walczyły” o szkołę - po prostu przygotujmy dzieciaczki normalnie jeśli chodzi o ubiór, wyposażenie i podręczniki, a w trakcie obserwujmy i reagujmy.
Pamiętajmy też o przebadaniu dzieci po powrocie z wakacyjnych szaleństw. Szkolna służba zdrowia już od dawna nie istnieje lub jest jedynie jej
namiastką. I choć wielu z nas właśnie jesienią będzie spędzać urlopy czy
ich końcówki, nie zapominajmy, że dzieciaki rozpoczęły kolejny rok szkolny. Nawał pracy, coraz to nowsze wyzwania absorbujące nas rodziców, nie
zawsze pomoc ze strony rodziny czy innej opieki – niesie ze sobą zagrożenia: dzieci bywają pozostawiane same sobie, pod presją środowiska, ulicy
i wszechobecnej totalnej patologii społecznej! Brakuje nam czasu na wszystko, po pracy jesteśmy zmęczeni, a stale zaganiani marzymy o chwili spokoju,
a dzieciaki niech się czymś zajmą. I tu uwaga na zagrożenia: komputery,
internet i telewizja – to okno na świat, ale przyglądajmy się, jakie gry, filmy
i programy, a nawet bajki oglądają nasze pociechy, bowiem często budzą
one agresję i złe emocje!
Interesujmy się, z kim nasze dziecko, wnuk czy podopieczny się spotyka, z kim przebywa i jak się zachowuje. Tyle teraz zagrożeń ze strony dilerów
narkotyków i innych używek, pedofili i zwyczajnych bandziorów wykorzystujących naiwność i zwykłą samotność dziecka pozostawionego poza kontrolą
i nadzorem. Pamiętajmy o właściwym ubieraniu naszych dzieci do szkoły
i po zajęciach, ważne też, by zapewnić im pełne bezpieczeństwo w drodze
do i ze szkoły, w szkole i poza nią, w domu, czy jak to często bywa „gdzieś
na podwórku”! Obserwujmy i słuchajmy, co mówią nasze dzieci - reagujmy
i wymagajmy reakcji szkoły i nie tylko. Często przyjdzie nam reagować za innych i za obojętnych rodziców. Patologie i wypaczenia same się nie tworzą
i nie występują nagle – tworzą się wtedy, gdy krok po kroku, dzień po dniu
zapominamy, że jesteśmy po to, aby nasze dzieci kochać, żywić, ale też
i wychowywać! Nauka i wszystko co z nią związane, działalność pozaszkolna i to, co dzieje się po lekcjach - to zmartwienie nas wszystkich: szkoły,
organizacji i służb specjalistycznych - ale zawsze NASZE! To nieprawda, że
mamy złe dzieci i źle wychowaną młodzież – to też nieprawda, że nie mamy
czasu zająć się nimi, ale prawdą jest to, że o tym często zapominamy!
Życzę bezpiecznego wypoczynku, jeśli czas i pogoda na to pozwoli i bezpiecznej jesieni. Odpoczywajmy, działajmy i przewidujmy zagrożenia,
a wszystko się pomyślnie ułoży. 
Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 16 września 2019 roku – pełni Marzena Skryniuk

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

WŁADYSŁAW SIKORSKI
Władysław Eugeniusz Sikorski urodził się 20 maja 1881 r. w Tuszowie Narodowym, niedaleko Mielca. Wcześnie osierocony przez
ojca był – wraz z trójką rodzeństwa – wychowywany przez matkę,
która zdecydowała, że syn powinien pójść w ślady ojca i oddała go
do seminarium nauczycielskiego w Rzeszowie. Po ukończeniu seminarium, dzięki finansowej pomocy dyrektora szkoły, który dostrzegł
ogromne zdolności i inteligencję chłopca, Sikorski zapisał się na Wydział Budownictwa Wodnego Politechniki Lwowskiej, którą ukończył
w 1907 r. Rok później, wspólnie z Marianem Kukielem i Kazimierzem
Sosnkowskim, założył we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej, którego zadaniem była walka o niepodległość Polski.
Sikorski prowadził coraz intensywniejszą działalność polityczną, którą wspierał militarne przedsięwzięcia Piłsudskiego. Jesienią
1914 r. wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego, a od
1916 r. kierował Departamentem Wojskowym – tej niepodległościowej organizacji, która stworzyła legalne podstawy do powstania Legionów Polskich. Wtedy poznał Józefa Piłsudskiego. Niestety, drogi
obu tych wybitnych polityków wkrótce się rozeszły, bowiem Piłsudski
uważał, że tylko jego brygadę można uważać za formację prawdziwie polską, a pozostałe obcym narzędziem oddanym przez Naczelny Komitet Narodowy do austriackiej dyspozycji. Była to opinia w wysokim stopniu krzywdząca Sikorskiego.
Po upadku Austro-Węgier (listopad 1918 r.) i powstaniu
państwa polskiego był szefem sztabu okręgu wojskowego Przemyśl. Z końcem kwietnia 1920 r., kiedy ruszyła wyprawa polska
na Kijów, Sikorski – wówczas już generał dywizji – był dowódcą
grupy operacyjnej. Niespełna 40-letni dowódca 5 Armii okazał się
nie tylko śmiałym i przewidującym taktykiem, ale także dowódcą,
któremu sprzyja szczęście żołnierskie i który ma dar oddziaływania
na podwładnych. Zalety te uwidoczniły się m.in. podczas bitwy
warszawskiej z połowy sierpnia 1920 r., zakończonej klęską
przeważających sił bolszewickich, która przeszła do historii pod
nazwą „cudu nad Wisłą”. Generał Sikorski działał wówczas na
Mazowszu, nie dopuszczając do sforsowania Wisły przez Armię
Czerwoną. Dużą część wrogich sił zmusił do przekroczenia granicy
Prus Wschodnich, część rozbił i wziął do niewoli, resztki odepchnął
na wschód.
Doceniając jego zdolności wojskowe i sukcesy w wojnie polsko-bolszewickiej Piłsudski mianował Sikorskiego w 1921 r. szefem Sztabu Generalnego. Po zamordowaniu prezydenta Narutowicza w grudniu 1922 r. zaproponowano Sikorskiemu objęcie urzędu premiera
i ministra spraw wewnętrznych. Na tym stanowisku był on równie ostro zwalczany przez piłsudczyków, jak i przez prawicę. Przypisywano
mu – pisze w swoim pamiętniku Adam Pragier – „wszystkie siedem
grzechów głównych, ponadto ósmy, a co do ważności rzeczy pierwszej, że w ogóle istnieje”. W konsekwencji prowadzonej przeciwko
niemu kampanii, Sikorski został odsunięty ze sceny politycznej i przeniesiony na stanowisko dowódcy okręgu Korpusu VI we Lwowie.

Mając teraz więcej czasu Sikorski napisał książkę o bitwie warszawskiej, która wywołała niezadowolenie Piłsudskiego z powodu –
jakoby – pomniejszenia jego roli w tej bitwie. Efektem było odwołanie
Sikorskiego z zajmowanego stanowiska i oddanie go do dyspozycji
ministra spraw wojskowych. Zmuszony do bezczynności Sikorski
poświęcił się pracy pisarskiej (wydał m.in. dzieło pt. „Przyszła wojna”, w którym dał przegląd nowych teorii w sztuce wojennej, łącząc
w tej pracy posiadaną wiedzę z wyobraźnią i zadziwiającą intuicją).
Po wybuchu II wojny światowej zgłosił się do wojska, a po otrzymaniu odmowy wyjechał przez Rumunię do Francji. Jako czołowy
przedstawiciel orientacji profrancuskiej stanął na czele utworzonego
w Paryżu rządu emigracyjnego: 30 września mianowany premierem
oraz ministrem spraw wojskowych, 7 listopada otrzymał nominację
na Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych. W ten sposób skupił w swych
rękach najważniejsze stanowisko cywilne i wojskowe.

Ulica generała Władysława Sikorskiego

Widok na ulicę generała Władysława Sikorskiego

Położył wielkie zasługi jako rzecznik sprawy polskiej na arenie
międzynarodowej i organizator Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Niewątpliwie należał do najwybitniejszych wojskowych swojej epoki.
Zginął 4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru.
Okoliczności katastrofy budzą wiele wątpliwości do dziś niewyjaśnionych. Odpowiedzialnością obciążono różne państwa i siły polityczne, m.in. także ZSRR.
Danuta Jamiołkowska
fot. źródło: Wikipedia

