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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” w roku 2015 r.
Działalnością Administracji Osiedla „Pieczewo” objęte są tereny położone przy ulicach: B. Jeziołowicza, L. Sobocińskiego, St. Żurawskiego, L. Stramkowskiej, I. Krasickiego, H. Panasa, B. Świtycz-Widackiej, Wł. Gębika, I. Sikiryckiego,
R. Wachowskiego i L. Turkowskiego. Tereny należące do SM „Jaroty” leżące na osiedlu Pieczewo obejmują obszar o powierzchni 224.379 m2. W zasobach Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2015 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 2.691 mieszkań oraz 67 lokali użytkowych. Zadania obejmujące obsługę ok. 6.100 mieszkańców
realizowane były przez 7 pracowników administracji, 6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.
dokończenie na str. 2–3

Prace administracyjne
Do Administracji Osiedla „Pieczewo”
w 2015 r. wpłynęły 1.183 podania i pisma od
mieszkańców osiedla oraz różnych instytucji
zewnętrznych. Wszystkie sprawy załatwiane
były na bieżąco bez nieuzasadnionej zwłoki lub
kierowane do odpowiednich instytucji do załatwienia zgodnie z ich kompetencjami.
1. Na bieżąco pion administracyjny realizował zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem pełnej obsługi w zakresie dbałości
o czystość i porządek w budynkach i ich otoczeniu. Nadzorował oraz na bieżąco monitorował całość spraw związanych z wykonywaniem
usług porządkowych oraz przyjmowaniem od
mieszkańców wniosków i zastrzeżeń co do
jakości wykonywanych usług przez firmy zewnętrzne w zakresie:
– całorocznego sprzątania osiedla – zbieranie
papierów i nieczystości, opróżnianie koszy
na śmieci, sprzątanie śmietników,
– pielęgnacji zieleni, cięć sanitarnych drzew,
krzewów, żywopłotów, koszenia trawników,
zgrabianie skoszonej trawy,
– usuwania skutków zimy, odśnieżania chodników, schodów i dróg osiedlowych oraz zabezpieczenie i transport piachu do posypywania chodników,
– sprzątania klatek schodowych w 98 budynkach,
– sprawowania nadzoru nad wywozem nieczystości z obudów śmietnikowych,
– wymiany piasku w piaskownicach,
– przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji
piwnic oraz kompleksowego rozkładania
w korytarzach piwnic środków przeciwko
gryzoniom,
– oczyszczania pozostawionych przez mieszkańców przedmiotów i nieczystości z korytarzy piwnic i pomieszczeń ogólnodostępnych,
– dostarczania korespondencji do skrzynek
pocztowych oraz wywieszania w gablotach
ogłoszeń i komunikatów skierowanych do
mieszkańców.
2. W ramach przeglądów osiedla na bieżąco dokonywano wymiany koszy na śmieci, naprawy lub wymiany ławeczek, naprawy
uszkodzonych chodników, zamalowywania napisów na budynkach, naprawy uszkodzonych
ogrodzeń placów zabaw, dostawiania na terenach zielonych tabliczek z zakazem wyprowa-
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dzania psów oraz usuwania wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto administracja uczestniczy w komisyjnych przeglądach osiedla
wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej, Rady Osiedla, Zarządu Dróg
Zieleni i Transportu, podczas których zwraca szczególną uwagę na zły
stan techniczny chodników miejskich oraz brak miejsc postojowych.
W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej funkcji, bowiem tereny rozjeżdżone są przez parkujące tam samochody.
3. Zgodnie z realizacją planu remontów na 2015 r. zagospodarowano tereny zielone wokół budynków przy ul. Jeziołowicza 23, Żurawskiego 21, 23, Sikiryckiego 12, Gębika 1A, Krasickiego 11. Dobór gatunków
roślinności został uwzględniony w projekcie nasadzeń w odniesieniu do
istniejących warunków usytuowania budynku, nasłonecznienia, mrozoodporności, istniejącej infrastruktury podziemnej. Nasadzenia uatrakcyjniły otoczenie budynków.
4. Dokonano nasadzeń zastępczych drzew w zamian za usunięte,
które były w złym stanie lub zostały posadzone zbyt blisko budynków
(ul. Sikiryckiego 6, Żurawskiego 12, Gębika 20 – 22). Nowe drzewa nasadzono na terenie przy budynkach Żurawskiego 14 i Turkowskiego 17 – 19.
Natomiast na skutek silnych kilkudniowych wiatrów zostały połamane
i zniszczone drzewa przy bud. ul. Jeziołowicza 6 i Żurawskiego 1, 3,
które zostały usunięte przez służby porządkowe.
5. Jak co roku, cyklicznie Państwowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie z udziałem administracji przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego placów zabaw wraz z pobraniem próbek piasku do badań laboratoryjnych. Wymieniony piasek jest czysty i bezpieczny dla dzieci, wolny
od jaj pasożytów. Coraz więcej mieszkańców osiedla sprząta po swoich
zwierzętach korzystając z woreczków na odchody. W woreczki można
zaopatrzyć się w administracji osiedla lub skorzystać z umieszczonych
na osiedlu dystrybutorów. Na placach uzupełniono tabliczki informujące
o zakazie wyprowadzania psów.
6. Na wniosek mieszkańców Spółdzielnia w drodze wyboru ofert
zawarła umowy w zakresie sprzątania klatek schodowych w 16 budynkach. W dalszym ciągu administracja odnotowuje zwiększoną liczbę
przyjmowanych wniosków. Klatki schodowe sprzątane są przez firmy
zewnętrzne zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
7. Administracja na pisemny wniosek mieszkańców dokonuje
zmiany w zakresie liczby osób zgłoszonych do naliczenia opłat za używanie lokalu. Prawidłowość zgłoszonych przez mieszkańców zmian ma
wpływ na ustalenie właściwych świadczeń w budynku (czasowy pobyt
poza miejscem zamieszkania, zgon, urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, kupno-sprzedaż, darowizny itp.) W 2015 r. dokonano zmian w 307
lokalach mieszkalnych.
8. Administracja przygotowuje, prowadzi dokumentację i załatwia
sprawy związane z zawieraniem, rozwiązywaniem, zmianą umów dzierżaw pod kioski handlowe i tablice reklamowe. Na podstawie zawartych
umów najmu administracja przekazywała do użytkowania protokołem
zdawczo-odbiorczym lokale użytkowe będące w zasobach administracji
(58 lokali).
9. Administracja prowadzi korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi dot. potwierdzenia okoliczności i przyczyny szkód na rzecz
członków Spółdzielni oraz osób poszkodowanych, jak również odszkodowań z tytułu dewastacji mienia spółdzielczego i innych zdarzeń losowych.
10. Do administracji wpływają pisemne, ustne i telefoniczne skargi
mieszkańców, najczęściej w zakresie zakłócania spokoju i ciszy nocnej, palenia papierosów i spożywania alkoholu na klatkach schodowych
i w korytarzach piwnic, wyprowadzania psów na tereny zielone, pozostawionych przez mieszkańców mebli w korytarzach piwnic, wózkowniach
i suszarniach. Wszystkie uwagi i wnioski mieszkańców załatwiane są
zgodnie z obowiązującym regulaminem używania lokali oraz porządku
domowego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. Natomiast w stosunku do użytkowników lokali naruszających w sposób uporczywy postanowienia regulaminu sprawy kierowane są do właściwych organów
do tego powołanych, jak: Straż Miejska, Policja oraz Ochrona Obiektów
Efekt Warma, która całodobowo sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
bezpieczeństwa na osiedlu.
11. Niestety, nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego – uszkodzone zostały szyby w drzwiach zewnętrznych do budynków. Stwierdzono również kradzież pewnej liczby krzewów ozdobnych
posadzonych w ramach zagospodarowania terenów zielonych przy
ul. Świtycz-Widackiej 14, 16. Mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni i zbulwersowani kradzieżą. W celu odtworzenia wcześniejszego projektu szaty roślinnej uzupełniono brakujące krzewy.

Rozliczenie i opomiarowanie budynków
W zasobach osiedla Pieczewo znajduje się 2.691 lokali mieszkalnych, z czego 2.686 lokali wyposażonych jest w 10.744 szt. urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody, które w okresach kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu rozliczenia zużycia wody.
W roku 2015 dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody
z tytułu sprzedaży 51 mieszkań. Na bieżąco udzielano mieszkańcom
wyjaśnień dotyczących stanów wodomierzy, sposobu rozliczania wody,
a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzono stosowne korekty,
natomiast w 71 lokalach mieszkalnych dokonano odbioru technicznego
wodomierzy po wymianie.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe, w których comiesięcznie dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych
energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, a także wody i na ich
podstawie przeprowadza rozliczenia, wystawiając stosowne obciążenia
dla poszczególnych użytkowników lokali (wystawiono ponad 500 faktur).
Comiesięcznie w budynkach mieszkalnych, użytkowych, wymiennikowniach i hydroforniach pracownicy administracji wraz z przedstawicielami służb MPEC i PWiK dokonywali odczytów liczników energii
cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
oraz wody zimnej.
Ponadto prowadzono bieżącą kontrolę nad prawidłową pracą zainstalowanych urządzeń pomiarowych oraz prowadzono ewidencję z tym
związaną.
Administracja comiesięcznie prowadziła sprawy związane
ze sprawdzaniem faktur pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym, obciążających Spółdzielnię za dostarczenie mediów,
tj. energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz wywozu nieczystości
stałych.
Roboty ogólnobudowlane – malarskie, dekarskie, stolarskie,
ślusarskie, hydrauliczne
Zespół konserwatorów Administracji Osiedla „Pieczewo” w roku
2015 liczył siedem osób. Ogółem w 2015 roku zrealizowano 2.456
różnego rodzaju napraw i usług na podstawie przyjętych zgłoszeń
od mieszkańców, służb pogotowia awaryjnego i pracowników administracji, w tym:
– 499 elektrycznych;
– 288 stolarsko-szklarskich;
– 1.335 hydrauliczno-ślusarskich;
– 334 ogólnobudowlanych.
Prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
– naprawa, montaż lub wymiana samozamykaczy do drzwi budynków,
odbojników i stopek przytrzymujących drzwi,
– naprawa stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą zamków i wkładek,
– wykonanie drewnianych pochwytów na balustrady w klatkach schodowych budynków mieszkalnych,
– naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz węzłach c.o,
– wykonanie listew do ławek oraz wymiana zniszczonych siedzisk,
– konserwacja i naprawa elementów zabawowych placów zabaw wraz
z wymianą zniszczonych części,
– przeglądy placów zabaw, przeglądy nieruchomości pod względem regulacji drzwi i samozamykaczy,
– wymiana żarówek, przycisków i wyłączników, opraw oświetleniowych,
w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, numerach policyjnych budynków mieszkalnych,
– wymiana uszkodzonych opraw lamp parkowych i żarówek,
– przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznej klatek schodowych,
korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic administracyjnych w budynkach, a także oświetlenia zewnętrznego,
– regulacja zegarów oświetlenia zewnętrznego,
– osiatkowanie kominów przed dostępem ptactwa oraz ich uszczelnianie,
– montaż odstraszaczy ptaków; wymiana kratek wentylacyjnych stropodachów,
– uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych
przed wejściami do budynków,
– montaż koszy na śmieci na terenie osiedla,
– miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników,
– miejscowe naprawy lamperii na klatkach schodowych,
– zamalowywanie graffiti i wulgaryzmów na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych,
– wymiana zaworów w budynkach mieszkalnych,
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– wymiana części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach
mieszkalnych,
– usuwanie niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody,
– usuwanie nieszczelności na pionach instalacyjnych,
– usuwanie na bieżąco w sezonie grzewczym usterek w funkcjonowaniu
centralnego ogrzewania (dot. odpowietrzania instalacji i grzejników,
wymiany odpowietrzników, usuwania niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów),
– dokonywanie przeglądów hydroforni oraz instalacji wodociągowej, instalacji c.o. wraz z bieżącą konserwacją i usuwaniem stwierdzonych
nieprawidłowości w budynkach mieszkalnych,
– dokonywanie kontroli wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
– po zakończeniu każdego kwartału zbieranie kartek ze stanami wody
z budynków mieszkalnych,
– dokonywanie plombowania i odbiorów wodomierzy mieszkalnych po
wymianie,
– dokonywanie wymiany ciepłomierzy,
– wystawianie faktur użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych
za usługi wykonane przez zespół konserwatorów lub podmiotom zewnętrznym,
– na bieżąco przekazywanie zgłoszeń o awarii domofonów.
Nadzór
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez
firmy wyłonione w drodze przetargów m.in.:
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ul. Gębika 13; Turkowskiego 2, 5, 9; Wachowskiego 1, 4;
Sikiryckiego 3 oraz Gębika 8A (bez wymiany stolarki okiennej),
– remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Żurawskiego 5, 6, 15, 23; Panasa 2; Gębika 5, 18; Krasickiego 3; Turkowskiego 13, Sikiryckiego 8 oraz Wachowskiego 6,
– remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach) wraz
z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach
przy ul. Żurawskiego 2, 4, 12, 14; Stramkowskiej 1, 3, 5, Gębika 14, Świtycz-Widackiej 14, 16; Gębika 7, 20; Sikiryckiego 12; Turkowskiego 4;
Wachowskiego 10, 12, 14,
– wykonanie robót dociepleniowych pawilonów oświatowych wraz wymianą stolarki okiennej – budynek przedszkola Jeziołowicza 21 oraz
Panasa 12,
– wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów w budynkach przy
ul. Wilczyńskiego 1; Świtycz-Widackiej 1, 9; Stramkowskiej 1,
– wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w pawilonie przy ul. Sikiryckiego 9,
– wykonanie wymiany kaset domofonowych na cyfrowe w budynkach
przy ul. Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25; Wilczyńskiego 1, 3,
– wykonanie remontu chodników wraz z ich przełożeniem przy ul. Sikiryckiego 2 – 4,
– wykonanie wymiany termostatycznych zaworów podpionowych DN 15
wraz z zaworami kulowymi DN 15 w budynkach przy ul. Jeziołowicza
1, 3, 7, 9, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 17, 19, Sobocińskie-

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48 m²
(2 pokoje, łazienka z oknem, duży balkon),
IV piętro, Pieczewo, ul. Wachowskiego 1.
Tel. 600 727 664.
Ekonomiczne mieszkanie o pow. 35 m²
na Jarotach sprzedam – 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, wiatrołap, ogródek, parter. Tel. 602
340 650
Kupię mieszkanie bez pośredników o pow.
ok. 60 m² (55–70 m²), I lub II piętro w budynku 4-piętrowym, na osiedlu Jaroty, z dużym
balkonem, do remontu. Tel. 507 714 331 lub
660 774 870.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517
620 160.
Sprzedam mieszkanie o pow. 40,5 m², II piętro, Jaroty. Tel. 504 250 348.
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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go 1; Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 2, 4, 12, 14, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 18;
Stramkowskiej 1, 3, 5, 7, 9; Krasickiego 1, 3, 5, 11; Panasa 10, 2, 4, 6;
Gębika 14; Świtycz-Widackiej 14, 16, 1; Gębika 5, 8A, 13, 16, 18, 9, 11;
Turkowskiego 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyńskiego 1, 3;
Wachowskiego 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Gębika 7, 20, 22, 24, 26;
Sikiryckiego 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 12.
– wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji
gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej, kontrole roczne oraz
uzupełnienia kontroli pięcioletnich w zasobach osiedla Pieczewo.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie
zlecenia, takimi jak:
– wykonanie ułożenia gresu na posadzce wózkowni w klatce I piwnicy
budynku położonego przy ul. Jeziołowicza 6,
– wykonanie naprawy i wymiany uszkodzonych elementów osprzętu
furtek, bram ogrodzeń wraz z ich regulacją w odniesieniu do ośmiu
placów zabaw na osiedlu Pieczewo: Jeziołowicza 6 – 10 – 12; Jeziołowicza 1 – 3-5; Jeziołowicza 13 – 15; Gębika 1 – 3; Wachowskiego 2 – 8;
Żurawskiego 2; Panasa 2 – 4-6; Sikiryckiego 1 – 3; Sikiryckiego 2 – 4;
Gębika 28.
– wymiana i montaż 112 szt. lamp oświetleniowych LED z czujnikami
ruchu w czternastu klatkach schodowych i przed wejściami do budynków przy ul. Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25 Wilczyńskiego 1, 3, Żurawskiego 21, 23,
– wymiana i montaż drzwi stalowych w budynku przedszkola
przy ul. Panasa 12,
– przeniesienie i montaż nowej kasety domofonowej do budynku przedszkola przy ul. Panasa 12,
– usunięcie awarii wodociągowej przy budynku przedszkola ul. Jeziołowicza 21,
– usunięcie awarii wodociągowej przed budynkiem mieszkalnym
przy ul. Jeziołowicza 17,
– wykonanie i montaż drzwi stalowych do zaplecza budynku handlowego przy ul. Gębika 1A,
– wykonanie wymiany złamanego słupa oświetlenia zewnętrznego
przed budynkiem przy ul. Żurawskiego 7.
Ponadto:
1. Sprawdzano wyceny ofertowe i kosztorysowe robót zleconych.
2. Dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami użytkowników lokali.
3. Udzielano pisemnych odpowiedzi na pisma właścicieli i użytkowników
lokali.
4. Przygotowano dane do planu remontów na 2016 r.
5. Prowadzono książki obiektów budowlanych.
6. Dokonano rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie ogólnobudowlanym.
7. Uczestniczono w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe.
8. Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez zespół
konserwatorów.
Robert Zdunek
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”
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Podsumowanie osiedlowych edycji konkursu

„Balkony i ogródki w kwiatach `2016”
Potrzeba zieleni jest naturalna. Wśród kwiatów i szaty roślinnej żyje się przyjemniej, a otoczenie kolorystyczne wpływa na lepsze samopoczucie i rozwesela szarość dnia codziennego. Hodując kwiaty na swoich balkonach i w ogródkach mieszkańcy robią to przede wszystkim dla siebie, ale zyskują na tym również inni, bowiem
piękne ukwiecenie zdobi okolicę i wpływa na to, jak prezentują się nasze osiedla. Celem konkursu jest wyróżnienie tych osób, które dokładają szczególnych starań
i ogromu zaangażowania w systematyczną pracę związaną z uprawą kwiatów. Tegoroczne edycje konkursu na najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe przebiegały według od lat przyjętych zasad. W skład jury wchodzili członkowie poszczególnych Rad Osiedlowych, którzy oceniali ogólne wrażenie estetyczne, kompozycje
zasiewów, dobór roślin kwitnących od wiosny do jesieni, ład, porządek, kolorystykę, a także oryginalność i nowatorskie pomysły upiększania naszych osiedli.
XX KONKURS „BALKONY I OGRÓDKI
W KWIATACH” NA JAROTACH

Balkon Ewy i Ryszarda Bogackich, ul. Wilczyńskiego

Ogródek Renaty i Lecha Zakrzewskich, ul. Janowicza

Balkon Grażyny i Jana Truszczyńskich, ul. Burskiego

19 września br. w Osiedlowym Klubie Kultury „Akant”
na Jarotach odbył się finał XX Konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach”, zorganizowany przez Radę Osiedla „Jaroty”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Roman Przedwojski, wiceprezes SM „Jaroty” Jolanta Piechocka, przewodnicząca Rady Nadzorczej Bogumiła Gadziała,
przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo” Halina Mikulska,
przewodnicząca samorządowej Rady Osiedla „Jaroty” Lucyna Jaczewska i Piotr Andrzejczuk - członek Rady Nadzorczej
SM „Jaroty” w Olsztynie.
W tym roku wykonano ponad tysiąc zdjęć ukwieconych balkonów i ogródków przydomowych. Do drugiego etapu zakwalifikowano 120 balkonów i ogródków - czterokrotnie fotografowanych. Pod
uwagę brano: różnorodność kwiatów, kolorystykę, czas kwitnięcia,
rozmieszczenie kwiatów. Ostatecznie komisja wybrała 19 najpiękniejszych balkonów i ogródków. Laureatami XX edycji Konkursu
„Balkony i ogródki w kwiatach” zostali:
Kategoria „Duży balkon”: Halina Niestrój, ul. Herdera,
Wanda i Piotr Chmielewscy, ul. Herdera, Ewa Roszko, ul. Malewskiego, Iwona i Sławomir Głoccy, ul. Wiecherta, Krystyna
i Józef Szulkowscy, ul. Wiecherta, Alicja i Krzysztof Bączkowscy, ul. Wilczyńskiego.
Kategoria „Małe balkony”: Krystyna Swebocka, Iwona
Rogozińska, ul. Boenigka, Maria i Brunon Kozłowscy, ul. Leyka.
Kategoria „Ogródek”: Leokadia i Zbigniew Bartkiewiczowie, ul. Boenigka, Emilia i Roman Czepkowie, ul. Herdera,
Renata i Lech Zakrzewscy, ul. Janowicza, Barbara Krawczun,
ul. Jaroszyka, Irena Knop, ul. Mroza.
Laureatom wręczono nagrody w postaci talonów o wartości
100 złotych na zakupy w hipermarkecie OBI.
Ponadto Rada Osiedla postanowiła wyróżnić sześcioro laureatów za wyniki osiągnięte w konkursie „Balkony w kwiatach”
i wytrwałość w dbaniu o estetykę swojego miejsca zamieszkania
w latach 1996–2016. Zostali nimi: Irena i Roman Jędrzejewscy,
Ewa i Ryszard Bogaccy, Grażyna i Jan Truszczyńscy, Alina
i Andrzej Pazurkiewiczowie.

Za wieloletni wysiłek artystyczny w corocznym przygotowaniu
podsumowania konkursu statuetkę otrzymała Karolina Tomaszewicz.
Imprezę w pięknie udekorowanej kwiatami sali poprowadził
przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty” Jerzy Krasowski. Nagrody wręczali: prezes SM „Jaroty” Roman Przedwojski, wiceprezes
Jolanta Piechocka i przewodnicząca RN SM „Jaroty” Bogumiła
Gadziała.
Galę uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie: Wiktorii Borkowskiej i Jana Starucha
– skrzypce oraz uczennic Szkoły Podstawowej Nr 32 w Olsztynie:
Dominiki Welke i Blanki Waszkiewicz.
Spotkanie upłynęło w milej atmosferze. Rada Osiedla przygotowała słodki poczęstunek: napoje, soki i owoce, ciasta, ciasteczka (sponsor: firma „Złoty Róg”, Piekarnia Dobre Miasto). Główną
atrakcją poczęstunku był piękny okolicznościowy tort.
Patronat medialny objęli Olsztyn24 oraz Pismo Mieszkańców
Spółdzielni „Jaroty”.
Barbara Kozińska
XVII EDYCJA KONKURSU
NA PIECZEWIE
Podobnie jak w latach ubiegłych komisja konkursowa kilkukrotnie przemierzała uliczki osiedla, by wyłonić i wyróżnić właścicieli wspaniale ukwieconych balkonów i ogródków bez podziału
na kategorie.
– W tegorocznej edycji komisja konkursowa dokonując wyboru najładniejszych balkonów i ogródków starała się nagradzać
przede wszystkim właścicieli tych balkonów i ogródków, które nie
były jeszcze nagradzane – mówi Halina Wysocka-Borejszo,
przewodnicząca jury na Pieczewie – bowiem celem konkursu jest
nie tylko zwiększenie przestrzeni zielonej, ale również aktywizacja mieszkańców. Udział w konkursie to nie tylko rywalizacja, ale
przede wszystkim pasja i do niej chcemy zachęcić jak najwięcej
naszych mieszkańców.
Komisja doceniała systematyczną pracę nad utrzymaniem
wspaniałych kwiatów i roślin i wyróżniła oraz nagrodziła następujące osoby: z ul. Gębika – Agatę Zdanowską, Krystynę Najdiuk,
Anetę Barchańską; z ul. Wachowskiego: Magdalenę Fabijańską
i Zofię Janowską; z ul. Panasa – Teresę Iwanik; z ul. Krasickiego

– Sylwię Laskowską; z ul. Żurawskiego – Zdzisława Sietczyńskiego i Annę Bartczak; z ul. Sobocińskiego – Alicję Zielińską.
Spotkanie z laureatami konkursu tegorocznej edycji na Pieczewie odbyło się w Administracji Osiedla „Pieczewo” 19 września, podczas którego wiceprezes SM „Jaroty” Jolanta Piechocka
oraz przewodnicząca Rady Osiedla „Pieczewo” Halina Mikulska
uhonorowały i nagrodziły właścicieli najpiękniejszych balkonów Balkon Anety Barchańskiej, ul. Gębika
i ogródków pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
XIV EDYCJA KONKURSU
NA NAGÓRKACH
Również na Nagórkach członkowie komisji – kierując się
wyznaczonymi dla konkursu celami – oglądali w ciągu lata wielokrotnie balkony i ogródki, by dokonać wyboru tych najpiękniej
utrzymanych.
– Po raz kolejny stanęliśmy przed dylematem, kogo wyróżnić
za dbałość o piękne balkony i ogródki – mówi Ewa Janczewska,
przewodnicząca komisji kultury Rady Osiedla „Nagórki”. – Dzięki
pracy wielu osób nasze osiedle wygląda ładnie i kolorowo, lepiej
nam się tu mieszka. Nie sposób nagrodzić wszystkich, ale staraliśmy się wyszukać nowe lub dawno temu nagradzane balkony
oraz ogródki i to ich właścicieli wyróżnić spośród wielu miłośników
kwiatów.
W kategorii „Ogródek” nagrodzono następujące osoby:
z ul. Orłowicza – Piotra Ratajczyka, Danielę Mlonek, Danutę
Bobrowiecką, Weronikę Bajkowską i Irenę Kochanek; Balkon Anny Bartczak, ul. Żurawskiego
z ul. Barcza – Barbarę Teodorowicz, Danutę Malinowską i Marię Zyskowską; z ul. Murzynowskiego – Reginę Grabowską,
i Jadwigę Szostek; z ul. Orłowicza – Bernadetę Gumowską.
W kategorii „Balkon” nagrodzono: z ul. Barcza – Grażynę
Szubielską, Jadwigę Adamską, Mariannę Bałaban, Krystynę
Kuc, Annę Błaszkowską i Annę Sokołowską; z ul. Orłowicza –
Krystynę Szalaty.
Uroczyste spotkanie z laureatami odbyło się 5 września br.
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, podczas którego Roman
Przedwojski - prezes SM „Jaroty” i wiceprezes Jolanta Piechocka oraz przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki” Roman
Szostek wręczyli zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu na
Nagórkach pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięzcom tegorocznych edycji serdecznie gratulujemy i życzymy zapału do podjęcia również w przyszłości trudu związanego z hodowlą pięknych roślin, a także dalszych sukcesów. Zapraszamy mieszkańców naszych osiedli do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach”, bowiem jest on
organizowany z myślą, by zachęcić wszystkich do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia. Nagrodzone balkony i ogródki przydomowe można obejrzeć na naszej
stronie internetowej: www.smjaroty.pl
Małgorzata Gieczewska

Ogródek Weroniki Bajkowskiej, ul. Orłowicza

———————————————————————————————— Uroczyste spotkania z Laureatami konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach ‘2016” na Jarotach, Pieczewie i Nagórkach ———————————————————————————————— Balkon Grażyny Szubielskiej, ul. Barcza
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VII Biesiady Pieczewskie

W piękne niedzielne popołudnie 18 września 2016 r. na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej odbył się jesienny festyn związany z pożegnaniem wakacji i radosnym przywitaniem nowego roku szkolnego oraz jesieni pod nazwą „Biesiady Pieczewskie”, zorganizowany przez Radę Osiedla „Pieczewo”, ks. prałata Mariana Matuszka, przy współorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury i Fundacji „Otwarte Dłonie”. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, natomiast medialny Radio Plus.

Pogoda dopisała, humory też, więc bawiliśmy się wyśmienicie. Wśród wielu przygotowanych atrakcji, konkursów, zabaw rekreacyjno-sportowych, pokazów i występów, niewątpliwie to II Bieg Parafialny zdominował wszelkie konkurencje. Wzięło w nim udział 200 zawodników
w różnym przedziale wiekowym. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, ufundowany przez Prezydenta Olsztyna, a zwycięzcy puchary
oraz pamiątkowe dyplomy. Na scenie wystąpił zespół muzyczny „For Dance” oraz dzieci, młodzież i dorośli z Osiedlowego Domu Kultury
SM „Jaroty”, działających w różnych sekcjach. Było sporo radości i zdrowego ruchu.
Dziękujemy pięknie naszym sponsorom: Prezydentowi Miasta Olsztyn i Radzie Miasta, SM „Jaroty”, Stadninie Koni J. Kojrysa,
Piekarni Dąbkowski, zespołowi „For Dance”, Fundacji „Otwarte Dłonie” i Zakładowi Usług Bankietowych „Victoria”.
Małgorzata Gieczewska

Warto czytać!
W tym roku w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie w ramach akcji Narodowe Czytanie, pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uczciliśmy talent oraz setną rocznicę śmierci wielkiego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza. Wszystkie lekcje języka polskiego nauczyciele poloniści rozpoczęli od przypomnienia
twórczości Noblisty. Przeczytali fragmenty wzruszającej noweli o chłopcu, który nie chodził do szkoły, wszędzie słyszał muzykę
i marzył o skrzypcach, czyli o Janku Muzykancie.
Po południu 2 września br. w sali szkolnej spotkali się uczniowie klas Ve, IIId i IIIi oraz zainteresowani nauczyciele, aby zgodnie
z tematem akcji poczytać najbardziej znaną na świecie – przetłumaczoną na ponad 50 języków, wydaną w 80 krajach powieść pt. „Quo
vadis”. Na przełomie XIX i XX wieku stała się ona najpopularniejszą
książką na świecie, w niektórych krajach (np. Bułgarii) jeszcze niedawno była lekturą szkolną.
Materiały do napisania „Quo vadis” Sienkiewicz zaczerpnął
z „Roczników” Tacyta i rzymskich powieści Kraszewskiego. Tytuł powieści pochodzi od napisu „Domine, quo vadis”, znajdującego się
na kapliczce w Rzymie, którą pokazał Sienkiewiczowi w 1890 roku
polski malarz Henryk Siemiradzki. „Quo vadis” w niektórych krajach
wykorzystywano do celów reklamowych, a imionami bohaterów powieści nazywano konie wyścigowe, czekolady. „Quo vadis” doczekało się licznych ekranizacji – polskich, włoskich i amerykańskich.
Uroczystość szkolną rozpoczęła pani pedagog. Przeczytała
fragment przedstawiający głównych bohaterów Winicjusza i Ligię,
natomiast nauczyciele przygotowali fragmenty o świętym Piotrze
i o walce Ursusa z bykiem.
zentacje multimedialne o H. Sienkiewiczu i książce pt. „W pustyni
Przypomnieliśmy również powieść H. Sienkiewicza przeznai w puszczy”, wystawę książek pisarza i o pisarzu, dowiedzieli się
wielu ciekawostek o „Quo vadis”, mogli zabrać z sobą na pamiątkę
czoną dla dzieci i młodzieży „W pustyni i w puszczy”, należącą do
spotkania kolorowanki z gladiatorami, Petroniuszem albo Koloseum.
lektur szkolnych. Dziewczynka z kl. IIIi przeczytała fragment o losach Stasia i Nel. Uczniowie w czasie uroczystości obejrzeli preJolanta Majewska
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Profilaktyka zdrowotna jesienią i nie tyko
Choć bywa, że jeszcze czasami słoneczko jesienią przygrzewa, to i tak
dopada nas tzw. przesilenie jesienne, a to m.in. obniżenie nastroju i poziomu
energii. Jest to naturalnie związane z jesienną zmianą aury i mogą działać
na nas obciążająco negatywne bodźce, takie jak: działanie silnego wiatru
i zmian ciśnienia, zmiany temperatury i wilgotności powietrza, zmiany prędkości wiatru, zmiany promieniowania cieplnego i nagłe, krótkotrwałe zmiany
pogody, oddziałujące przede wszystkim na psychikę.
W takich warunkach ludzie mają prawo źle się czuć. Specjaliści uważają,
że pewne elementy pogody, choć same chorób nie wywołują, stanowią dodatkowe obciążenie dla organizmu i często sprzyjają ujawnieniu się choroby
lub jej zaostrzeniu, mogą też być przyczyną powikłań.
Mniej słońca jesienią oznacza obniżenie aktywności, podatność na osłabienia, zachorowania i pogorszenie nastroju. Braki energii słonecznej organizm stara się zrekompensować wzmożoną potrzebą snu i kalorycznością
posiłków, a to z kolei znowu pogarsza naszą kondycję. Dlatego gdy zbliża
się czas jesiennego przesilenia powinniśmy maksymalnie wykorzystywać
czas na przebywanie na świeżym powietrzu, nie tylko w dni słoneczne. Nie
zapominajmy także o ruchu – jesienią nasz organizm potrzebuje codziennej
dość dużej porcji ruchu po to, by prawidłowo funkcjonować.
By cieszyć się urokami złotej jesieni i dobrze przygotować do zimowych
szaleństw, należy zadbać o odporność organizmu i unikać przeziębień, które
są efektem działalności wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Zwyczajnie wirus w wyniku kichnięcia bądź kaszlu może się przemieszczać do kilku
metrów, zarażając obecnych w kontakcie ludzi. Unikanie kontaktu z osobami
przeziębionymi i podstawowa higiena, to pierwsze i najważniejsze zasady
profilaktyki tego okresu.
Nie izolujmy się jednak bezmyślnie, to błędne myślenie o zamknięciu
się w domu pod ciepłą kołderką. Świeże powietrze i regularne wietrzenie
pomieszczeń, a do tego długi spacer zamiast przejażdżki tramwajem pełnym
kichających pasażerów są gwarancją właściwej profilaktyki.
We wszelkich działaniach należy dostosowywać do warunków, czasu
i zadań właściwe ubiory i zabezpieczenia, a do tego odpowiednio się odżywiać. Mimo że jak powszechnie się mówi nasza służba zdrowia „kuleje”
– zauważmy, ile jest ogłaszanych bezpłatnych badań profilaktycznych i to
nie tylko w związku z okresem jesienno-zimowym, ale przez cały rok. Bardzo
często nie ufamy im, pomijamy, uważając, że to propaganda, a szkoda!
Nie jestem uprawniony do wymieniania placówek naszej olsztyńskiej
służby zdrowia prowadzących mnogość wszelkich badań profilaktycznych
ZA DARMO, jednak mogę wymienić kilka ich zakresów, i tak:
– bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu dla kobiet ciężarnych
i dzieci do 1 roku;
– bezpłatne badania profilaktyczne USG dzieci do 1roku życia;
– bezpłatne badania wczesnego wykrycia raka jelita grubego;
– bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku HCV;
– bezpłatne badania w kierunku wirusa HCV wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu C.
A dalej wiele programów profilaktyki raka piersi (mammografia), raka
szyjki macicy (cytologia), gruźlicy i chorób układu krążenia.

DYŻURY

Wielokrotnie publikatory informują nas o bezpłatnych badaniach wzroku,
słuchu itp. – niestety zainteresowanie jest mierne, a szkoda, bo z wieloma
sprawami szukamy porad u lekarzy, gdzie i tak są kolejki pacjentów z już zaawansowanymi schorzeniami. Dodam jeszcze sprawę szczepień ochronnych
– wiele ostatnio o tym się mówi, ale opinie specjalistów często przegrywają
z populistycznymi pseudoteoriami i w konsekwencji unikamy szczepień. Pół
biedy jeszcze, gdy chodzi o szczepienia typowo profilaktyczne, np. grypa,
gorzej, gdy mają miejsce zaniechania szczepień obowiązkowych groźnych
chorób dzieci.
Korzystając z mojego „okienka” chciałbym (cytując za Olsztyn.wm.pl)
przypomnieć i rozpropagować ideę mimo wszystko mało znaną, a dotyczącą
KOPERTY ŻYCIA, od wielu miesięcy dostępną w Olsztynie.
Koperty można odbierać w przychodni przy ul. Dworcowej albo w Szpitalu Miejskim. Poza tym Rada Olsztyńskich Seniorów dystrybuuje je m.in. poprzez Akademię Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, parafie itd.
Owe koperty życia to swoisty plastikowy pojemnik - koperta, oznaczona
lub opisana, znajdująca się w oznaczonej naklejką lodówce czy szafce (chodzi o miejsce przechowywania tej koperty w najbardziej widocznym miejscy
w mieszkaniu), a mająca pomóc w razie interwencji ratownikom pogotowia.
Na kartach umieszczonych w tejże kopercie znajdują się informacje dotyczące numerów kontaktowych do rodzin i opiekunów, historie chorób, lista
przyjmowanych leków i uczulenia na nie, jest tam też podana grupa krwi
i koniecznie zadbajmy, aby tę kartę informacyjną podpisał lekarz podstawowej opieki medycznej.
Jest to niezwykle ważne w sytuacjach, gdy ratownicy muszą reagować
szybko, a w mieszkaniu nie ma nikogo, kto mógłby udzielić tego typu informacji, a nawet jeśli ktoś jest – nie zawsze może ich udzielić, bo zwyczajnie
ich nie zna lub nie pamięta. TO NAPRAWDĘ MOŻE BYĆ KOPERTA ŻYCIA
– w swoim środowisku znalazłem zaledwie kilka osób, które słyszały o tej
akcji, mimo poinformowania ich o tym, nic się nie zmieniło.
Zeskanowałem więc ową kartę informacyjną i wydrukowałem – bardzo
wielu moich przyjaciół i znajomych opisało zwykłe papierowe koperty umieściło w nich wypełnione karty informacyjne podpisane przez lekarza i umieściło w szafkach w mieszkaniach, oznakowując owe szafki fiszką KOPERTA
ŻYCIA.
Jeśli dzięki tej idei Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Olsztyna, a i również nas wszystkich, propagujących to działanie uratowane
zostanie choćby jedno ludzkie życie – to trzeba, to warto o tym mówić i pisać.
Urząd Miasta przygotowuje kolejne koperty życia, a nie jest to jedyna forma
wsparcia seniorów Olsztyna. Zresztą ta koperta nie musi kojarzyć się tylko
z seniorami, wszystko wszystkim może się przydarzyć. Ponadto w mieście
cały czas działa Telefon życzliwości. Dyżurują w nim specjaliści zajmujący
się poradami prawnymi i psychologicznymi. Wystarczy zadzwonić pod numer
89 522 28 20 w poniedziałki, środy albo czwartki w godz. 13:30–15:30.
Zdrowia, pogody życia i spokojnej jesieni życzę. cdn.
Marek Krysiewicz
Starszy inspektor OC

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: 21 listopada 2016 r. – pełni Jarosław Prawdzik

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, email:
sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax
89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.

JAROTY ∙

8

NR 10/2016

Zaproszenie na wystawę

JOANNA SZYDŁOWSKA-ŻEMOJCIN
Maluje od 12 lat – od czasu, kiedy zamieszkała we wsi Ługwałd pod Olsztynem. Świat barw zawsze ją fascynował.
Inspiruje ją otaczająca przyroda, to z niej czerpie motywy. Bukiety kwiatów z ogrodu pozwoliły stworzyć cykl pasteli prezentowanych na tej wystawie. Od 2004 zaczęła uczęszczać na zajęcia warsztatowe do pracowni plastycznej Klubu „Na Górce”,
gdzie pod kierunkiem Mirosławy Smerek-Bieleckiej mogła zgłębiać tajniki warsztatu malarskiego. Na wystawie prezentuje
prace olejne powstałe w tym okresie. Brała udział w wielu wystawach grupowych, plenerach malarskich oraz warsztatach
plastycznych. Wrażliwość i precyzja w budowaniu szczegółu pozwoliły tworzyć prace bardzo wyrafinowane, misterne, bogate kolorystycznie. Oprócz malowania obrazów tworzy biżuterię, zdobi porcelanę oraz formuje ciekawe wyroby z filcu.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, która potrwa do końca listopada 2016 w Klubie „Na Górce”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

KLUB KULTURY „Akant”
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40

Klub Kultury „Na Górce”
Rada Osiedla „Nagórki”
ul. Wańkowicza 9

ZAPRASZA
dzieci

ZAPRASZAJĄ

dnia 19. 11. 2016 r.
o godz. 11.00

Zabawę
andrzejkową
na

z Wodzirejem
Wstęp wolny!

dzieci i dorosłych

dnia 19. 11. 2016
o godz. 11.00
na

r.

„Andrzejkowy
pokaz iluzji”
w wykonaniu iluzjonisty

ŁUKASZA OGONOWSKIEGO
Wstęp wolny!

