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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” za 2016 rok
Działalnością Administracji Osiedla „Pieczewo” objęte są tereny położone przy ulicach: Jeziołowicza, Sobocińskiego, Żurawskiego, Stramkowskiej, Krasickiego, Panasa, Świtycz-Widackiej, Gębika, Sikiryckiego, Wachowskiego i Turkowskiego. Tereny należące do SM „Jaroty” leżące na osiedlu Pieczewo obejmują obszar o powierzchni 224. 379 m2. W zasobach Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2016 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.
Prace administracyjne
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2016 r. wpłynęło 1. 241 podań i pism od różnych instytucji zewnętrznych, jak również od mieszkańców
osiedla. 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 oraz ich otoczeniu. Nadzorował oraz 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 zabezpieczenia i transportu piachu do posypywania chodników,
• sprzątania klatek schodowych w 98 budynkach,
• sprawowania nadzoru nad wywozem nieczystości z 36 obudów śmietnikowych,
• wymiany piasku w 22 piaskownicach,
• przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji piwnic oraz kompleksowe rozkładanie w korytarzach piwnic środków na gryzonie (w 108 budynkach),
• oczyszczania pozostawionych przez mieszkańców przedmiotów i nieczystości z korytarzy piwnic i pomieszczeń ogólnodostępnych,
• dostarczania korespondencji do skrzynek pocztowych oraz wywieszania w 260 gablotach ogłoszeń i komunikatów skierowanych do mieszkańców.
2. W ramach przeglądów osiedla na bieżąco dokonywano wymiany koszy na śmieci, napraw lub wymiany ławeczek, napraw uszkodzonych
chodników, zamalowywano napisy na budynkach, napraw uszkodzonych ogrodzeń placów zabaw, dostawiano na terenach zielonych tabliczki
z zakazem wyprowadzania psów oraz usuwano wszystkie stwierdzone nieprawidłowości. Ponadto administracja uczestniczyła w komisyjnych
przeglądach osiedla wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej, Rady Osiedla, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu. Komisja zwracała szczególną
uwagę na zły stan techniczny chodników miejskich oraz brak miejsc postojowych. W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej
funkcji, tereny rozjeżdżone są przez parkujące tam samochody. Istnieje możliwość utworzenia w tych miejscach dodatkowych miejsc postojowych.
3. Zgodnie z realizacją planu remontów na 2016 r. zagospodarowano tereny zieleni wokół budynków przy ul. Żurawskiego 6, 8, 10, Panasa 2, 4,
6, Gębika 16, 18, Gębika 7/Turkowskiego 1. Gatunki i odmiany roślin zostały dobrane w odniesieniu do istniejących warunków siedliskowych,
nasłonecznienia, mrozoodporności, odporności na szkodniki i chorobę. Nasadzenia uatrakcyjniły otoczenie budynków.
4. Dokonano usunięcia drzew, które były w złym stanie techniczno-zdrowotnym lub zostały posadzone zbyt blisko budynków (ul. Sobocińskiego 1,
Żurawskiego 1, 3). Natomiast na skutek silnych kilkudniowych wiatrów uległy zniszczeniu drzewa przy bud. ul. Turkowskiego 17, Jeziołowicza 1,
wskutek czego konieczna była pomoc interwencyjna naszych służb i Straży Pożarnej.
5. Administracja współpracuje z firmą REMONDIS w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych i z Olsztyńskim
Zakładem Komunalnym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów: szkła, papieru, plastiku. W listopadzie 2016 r. Wydział Środowiska Urzędu Miasta
przeprowadził kontrolę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kontrola wykazała nieprawidłowości w sortowaniu poszczególnych
odpadów - np. m.in. miski, kosze plastikowe nie mogą być gromadzone w pojemnikach na zbiórkę selektywną. Ulotki o prawidłowym segregowaniu
zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych w 108 budynkach, a pełną informację można uzyskać na stronie czysty.olsztyn.eu.
6. Jak co roku, cyklicznie Państwowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie z udziałem administracji przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego 21 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 z umieszczonych na osiedlu dystrybutorów. Na placach uzupełniono tabliczki „Zakaz wyprowadzania psów”, „Posprzątaj po swoim psie”.
ciąg dalszy na str. 2

KOMUNIKAT SM „JAROTY”
Informujemy, że dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym
dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
(za święto przypadające w dniu dodatkowo wolnym od pracy 11 listopada 2017 r.).
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7. Na wniosek mieszkańców Spółdzielnia w drodze wyboru ofert zawarła umowy w zakresie sprzątania klatek schodowych na kolejne 43 budynki
przy ul. Panasa 2, 4, 6; Jeziołowicza 7, 9; Panasa 8, 10, Krasickiego 11; Turkowskiego 6, Turkowskiego 2, Gębika 9, 11; Świtycz-Widackiej 1;
Turkowskiego 5, 7; Gębika 24, 26, 28; Gębika 1, 3, 5; Sikiryckiego 1; Gębika 13, Jeziołowicza 1, 3, 5; Żurawskiego 11, 13, 15; Jeziołowicza 13,
15; Wachowskiego 6, 8; Stramkowskiej 1, 3, 5; Turkowskiego 9, 11; Krasickiego 1, 3, 5; Wachowskiego 2, 4. Klatki schodowe sprzątane są przez
firmy zewnętrzne zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
8. 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 prawidłowych świadczeń w budynku (czasowy pobyt poza miejscem zamieszkania, zgon, urodzenie dziecka, kupno-sprzedaż, darowizny itp.). W 2016 r. dokonano zmian w 355 lokalach mieszkalnych. Jak
co roku odnotowujemy znaczny spadek liczby osób zamieszkałych na osiedlu.
9. Administracja przygotowywała i załatwiała sprawy związane z zawieraniem, rozwiązywaniem, zmianą umów dzierżaw pod kioski handlowe,
tablice reklamowe oraz prowadzi całość dokumentacji z nią związaną. Na podstawie zawartych umów najmu administracja przekazywała do
użytkowania protokołem zdawczo-odbiorczym lokale użytkowe będące w zasobach administracji (58 lokali).
10. Administracja prowadzi korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi dotyczącą potwierdzenia okoliczności i przyczyn szkód na rzecz członków Spółdzielni oraz osób poszkodowanych, jak również odszkodowań z tytułu dewastacji mienia spółdzielczego i innych zdarzeń losowych.
Odnotowaliśmy dwa zdarzenia uszkodzeń lamp oświetleniowych przy ul. Żurawskiego 7 i Jeziołowicza 20. W tym przypadku udało się ustalić
sprawcę zdarzeń – byli to przedstawiciele firm dostawczych, którzy ponieśli koszty wymiany oświetlenia.
11. Do administracji wpływały pisemne, ustne i telefoniczne skargi mieszkańców, najczęściej w zakresie zakłócenia spokoju i ciszy nocnej, palenia
papierosów i spożywania alkoholu na klatkach schodowych i w korytarzach piwnic, wprowadzania 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, Agencja Ochrony EFEKT WAR-MA, która całodobowo sprawuje nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa na osiedlu.
12. Niestety, nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego. W budynku przy ul. Sikiryckiego 12 zostały wybite szyby w drzwiach zewnętrznych, przy ul. Stramkowskiej 1 został zniszczony wiatrołap (graffiti), jednak Policja Miejska w Olsztynie powołując się na art. 63a KW - nie
wykryła sprawców czynu.
Rozliczenie i opomiarowanie budynków
W zasobach osiedla Pieczewo znajduje się 2. 691 lokali mieszkalnych, z czego 2. 685 lokali wyposażonych jest w 10. 740 szt. urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody, które w okresach kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu rozliczenia zużycia wody.
W roku 2016 dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody z tytułu sprzedaży mieszkań w 54 przypadkach. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień dotyczących stanów wodomierzy, sposobu rozliczania wody, a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzono stosowne korekty, natomiast w 87 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 wody i na ich podstawie dokonuje się rozliczeń i wystawia stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników lokali – wystawiono 531 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 2016 liczył siedem osób. Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach: pracownik ogólnobudowlany – 2 osoby, hydraulik – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarz-szklarz i 1 gospodarz osiedla.
Ogółem w 2016 roku zrealizowano 2. 876 różnego rodzaju napraw i usług na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb pogotowia
awaryjnego REMONDIS i pracowników administracji, w tym:
– 479 elektrycznych;
– 467 stolarsko-szklarskich;
– 1. 549 hydraulicznych;
– 381 ogólnobudowlanych.
Prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
– drewniane pochwyty na balustrady w klatkach schodowych budynków mieszkalnych;
– 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;
– naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz węzłach co;
– wykonanie ławek, listew do ławek oraz wymiana zniszczonych siedzisk;
– konserwacja i naprawa elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych części;
– naprawa przęseł ogrodzeń placów zabaw;
– przeglądy placów zabaw;
– przeglądy nieruchomości pod względem regulacji drzwi i samozamykaczy;
– wymiana żarówek, przycisków i wyłączników, opraw oświetleniowych w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i numerach policyjnych budynków mieszkalnych;
– wymiana uszkodzonych opraw lamp parkowych i żarówek;
– przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz tablic administracyjnych w budynkach, a także oświetlenia zewnętrznego;
– regulacja zegarów oświetlenia zewnętrznego;
dokończenie na str. 6
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Konkurs „Balkony i ogródki w kwiatach ‘2017”

To oni sprawiają, że osiedla są piękniejsze
W miejscach, w których jest dużo zieleni, kolorowych kwiatów i pięknych krzewów wypoczywa się znaczne lepiej. Z tego względu
wielu mieszkańców naszej Spółdzielni podejmuje się trudu zagospodarowania swoich balkonów i ogródków przydomowych pięknymi roślinami. Korzystają z tego również inni: sąsiedzi, współmieszkańcy oraz przechodnie mogąc cieszyć się wspaniałymi, kolorowymi widokami. Na wrześniowych posiedzeniach Rad Osiedlowych nagrodzono i wyróżniono laureatów tegorocznych edycji konkursu.
XXI edycja konkursu na Jarotach
Finał XXI Konkursu „Balkony w kwiatach”, zorganizowanego przez spółdzielczą Radę Osiedla „Jaroty”, odbył się 18 września 2017 r. w siedzibie Administracji Osiedla „Jaroty”.
Nagrodzone zostały następujące osoby: z ul. Boenigka: Leokadia Bartkiewicz, Halina Kuźnia, Krystyna Swebocka, Jan Tamkun, Irena i Roman
Jędrzejewscy; z ul. Burskiego: Grażyna Truszczyńska; z ul. Herdera: Halina
Niestój; z ul. Janowicza: Marek Krebs, Alina Pazurkiewicz i Jerzy Sulikowski; z ul. Jaroszyka: Barbara Krawczun; z ul. Malewskiego: Ewa Roszko;
z ul. Mroza: Teresa i Wiesław Czmiel, Irena Knop; z ul. Wiecherta: Marianna
i Jan Michałek, Krystyna i Józef Szulkowscy; z ul. Wilczyńskiego: Marzena
i Radosław Moroz, Alicja i Krzysztof Bączkowscy, Ewa i Ryszard Bogaccy.
Dzięki tym entuzjastom piękna nasze osiedle Jaroty z zielenią i pięknymi
kwiatami jest bardziej kolorowe, no i mieszka się w nim przyjemniej. Laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i bonami na zakupy za 50 zł
w hipermarkecie budowlanym, ufundowanymi przez Radę Osiedla „Jaroty”.
Patronat Medialny objął Olsztyn24 oraz Pismo Mieszkańców Spółdzielni
„Jaroty”.
Barbara Kozińska
XV edycja konkursu na Nagórkach
Każdy z nas ma potrzebę przebywania z naturą, to wpływa na nasze
samopoczucie, uspokaja i relaksuje. Niektórzy tę potrzebę zaspokajają spacerując w parkach, w lesie lub po prostu po osiedlu. Na szczęście są też tacy,
którzy chcą otaczać się roślinami w swoim bliskim otoczeniu, ukwiecając swoje balkony lub ogródki przed blokami. Komisja powołana do wyłonienia najładniejszych balkonów i ogródków starała się wyszukać te, które dopiero powstały
lub były dawno nagradzane, a ich właścicieli wyróżnić i podziękować im za
trud włożony w stworzenie tak pięknych kolorów na naszym osiedlu.
Laureatami XV edycji Konkursu „Balkony w kwiatach” zostali:
W kategorii najładniejszy balkon: z ul. Murzynowskiego: Halina Guzowska, Krystyna Kopczyńska, Krystyna Kuc-Frankowska; z ul. Orłowicza: Teresa Buchowska, Urszula Brejnak; z ul. Bracza: Ewa Gulbicka,
Andrzej Janczewski, Joanna Bobel, Maria Nowak, Helena Namiętkiewicz,
Janina Szumkowska, Elżbieta Kędra, Lidia Gogoł.
W kategorii najładniejszy ogródek: z ul. Murzynowskiego: Jadwiga
Szostek; z ul. Orłowicza: Krystyna Zahorska, Danuta Ruchlewicz, Stefania Żdanowicz; z ul. Barcza: Lucyna Kordasz, Mieczysława Żulewska;
z ul. Wańkowicza: Marianna Wasilewska.
Ewa Janczewska
XVII edycja konkursu na Pieczewie
Członkowie komisji konkursowej na Pieczewie nie mieli trudności z wyłonieniem laureatów tegorocznego Konkursu „Balkony w kwiatach”, bowiem
pięknych balkonów i ogródków nie było zbyt wiele na naszym osiedlu, a te
ukwiecone z daleka przyciągały uwagę.
Ich właściciele hodując kwiaty na swoich balkonach i w przydomowych
ogródkach z reguły robią to przede wszystkim dla siebie, ale jednocześnie
przyczyniają się do tego, że ich piękny balkon zdobi całą okolicę i ma ogromny
wpływ na to, jak od wiosny do jesieni prezentuje się nasze osiedle.
Laureatami edycji konkursu „Balkony w kwiatach” na Pieczewie zostali: z ul. Jeziołowicza: Barbara Lejszo, Danuta Knop, Aniela Kaczkan;
z ul. Wachowskiego: Józef Okonowicz; z ul. Wilczyńskiego: Gizela Bołtowicz;
z ul. Sikiryckiego: Ewa Łukaszewicz, Joanna Mazgaj; z ul. Krasickiego: Mirosława Frycz; z ul. Stramkowskiej: Jadwiga Szczepkowska; z ul. Żurawskiego: Wiesława Kowalska.
Uroczyste spotkanie połączone z wręczeniem nagród laureatom tegorocznej edycji Konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach” odbyło się 18 września br.
w Administracji Osiedla „Pieczewo”.
Małgorzata Gieczewska
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za piękny, kolorowy wizerunek naszych osiedli. Zachęcamy wszystkich mieszkańców
do udziału w przyszłorocznych edycjach konkursu i do obejrzenia nagrodzonych balkonów i ogródków przydomowych prezentowanych na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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Kluby Kultury SM „Jaroty” zapraszają na wystawę prac
dzieci z pracowni plastycznej Klubu „Na Górce”

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

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

ZAPRASZA
dzieci

ZAPRASZAJĄ
dzieci i dorosłych

18. 11. 2017 r.
o godz. 11. 00

25. 11. 2017 r.
o godz. 11. 00

dnia

na

„Pokaz iluzji”
w wykonaniu

Łukasza Ogonowskiego
i uczniów
Wstęp wolny!

dnia

na

„Zabawy
magiczne”



w wykonaniu iluzjonisty

ŁUKASZA OGONOWSKIEGO
i uczniów
Wstęp wolny!
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X Biesiady Pieczewskie
Jubileuszowe biesiadowanie – organizowane od początku przez Radę Osiedla „Pieczewo” i ks. prałata Mariana
Matuszka – miało miejsce 24 września br. na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej. W słoneczne niedzielne popołudnie
tłum chętnych dobrej zabawy na świeżym powietrzu zgromadził się wokół świątyni. Jak zwykle, atrakcji było sporo.

Na scenie odbył się niezwykle emocjonujący – szczególnie najmłodszych – pokaz iluzjonisty, w tańcach i występach zaprezentowały się dzieci i młodzież z Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”, wystąpiły zespoły muzyczne „L. U.C. A.” oraz
„SZKIEŁKO i OKO” działające przy Pałacu Młodzieży, a także z koncertem
wystąpił Kazimierz Wrotek. Swoje stoiska miała Straż Miejska i PCK. Nie
zawiedli zawodnicy specjalizujący się w przepysznych wypiekach oraz ci,
którzy naj naj… ciekawiej się przebrali. Wszyscy oni zostali nagrodzeni.
Natomiast puchary trafiły do zawodników biorących udział w III Biegu Parafialnym, który odbył się w czterech kategoriach wiekowych.
Przybyli na festyn mogli wziąć udział w wielu konkursach sportowo-rekreacyjnych, zabawach animacyjnych oraz loterii fantowej, pojeździć
konno, sprawdzić swoją siłę głosu, a także zmierzyć ciśnienie i poziom
cukru, uzyskać poradę dietetyka, któremu na oferowane w tym dniu podczas naszej biesiady kromeczki chleba z przepysznym smalcem i ogóreczkiem troszkę podnosiło się ciśnienie. Bawiliśmy się fajnie, radośnie
i wesoło. Pogoda nam dopisała, humory też, a przecież w dobrej zabawie właśnie o to chodzi.

Festyn odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, przy współorganizacji Miejskiego Ośrodka
Kultury, a patronat medialny nad imprezą sprawowało Radio Plus i Olsztyn24. 
Małgorzata Gieczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie 2-poziomowe, o pow. 49 m² / 95 m² po
podłodze, z pełnym wyposażeniem, po kapitalnym remoncie,
ul. Mazowiecka. Cena 259. 000 zł. Tel. 570 535 454.
Sprzedam M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, przy ul. Jaroszyka.
Tel. 505 903 299.
Sprzedam mieszkanie o pow. 38,9 m², na Jarotach, ul. Burskiego. Tel. 697 740 020.

Sprzedam mieszkanie o pow. 72,1 m², parter, Pieczewo.
Tel. 696 568 368.
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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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” za 2016 rok

– uszczelnianie, docieplanie kominów oraz usuwanie nieszczelności połaci dachowych;
– montaż odstraszaczy ptaków;
– uzupełnianie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych przed wejściami do budynków;
– montaż koszy na śmieci na terenie osiedla;
– miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników;
– dokonywanie miejscowych napraw lamperii na klatkach schodowych;
– zamalowywanie graffiti i wulgaryzmów na ścianach budynków,
wiatrołapach i osłonach śmietnikowych;
– wymiana zaworów w budynkach mieszkalnych;
– wymiana części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych;
– usuwanie niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody;
– usuwanie nieszczelności na pionach instalacyjnych;
– usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej;
– usuwanie na bieżąco w sezonie grzewczym usterek w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania dotyczących odpowietrzania
instalacji i grzejników, wymiany odpowietrzników, usuwania niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów;
– dokonywanie przeglądów hydroforni oraz przeglądów instalacji
wodociągowej, instalacji c.o. wraz z bieżącą konserwacją i usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości w budynkach;
– 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;
– wystawianie faktur użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych za usługi wykonane przez zespół konserwatorów lub podmiotom zewnętrznym;
– na bieżąco przekazywanie zgłoszeń o awariach domofonów
do firmy „WIT-CZAR”, działającej na zlecenie SM „Jaroty”.
Nadzór
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy
wyłonione w drodze przetargów, m.in.:
• Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach
schodowych w budynkach przy ul. Sikiryckiego 2, 4; Wachowskiego 2, 5; Gębika 22 oraz Krasickiego 5 i Żurawskiego 7.
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach) w budynkach przy ul. Panasa 2, 4, 6; Gębika 1, 3, 5; Turkowskiego 13, 15.
• Wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów w budynkach
przy ul. Turkowskiego 21 m 9; Panasa 4 m 28; Krasickiego 5 m 10;
Stramkowskiej 1 m 9.
• Wykonanie wymiany stolarki okiennej w pawilonie przy ul. Sikiryckiego 9.
• Uzupełnienie, dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych
na 16 placach zabaw na osiedlu Pieczewo.
• Wykonanie remontu chodników, tj. przełożenie istniejących i ułożenie nowych chodników schodów terenowych przy ul. Krasickiego 1 – 3-5; Panasa 2, Panasa 2 – 4-6, Krasickiego 5; Jeziołowicza
7 – 9, Jeziołowicza 7 – 9-11; Sobocińskiego 2; Świtycz-Widackiej
14 – 16, Gębika 14; Turkowskiego 13, 15; Gębika 1 – 3-5.
• Wykonanie remontu chodników – przełożenie istniejących, ułożenie nowych chodników/schodów terenowych oraz zatok postojowych przy ul. Sikiryckiego 6 – 8-12; Gębika 22; 24 – 26; Gębika
20 – 22; Sikiryckiego 6 – 8-12; Gębika 20 - Sikiryckiego 12; Żurawskiego 2 – 4-12 – 14; Stramkowskiej 1 – 3-5; Żurawskiego 6 – 8-10.
• Wykonanie ogrodzenia przy budynku hydroforni Żurawskiego 21A.
• Wykonanie wymiany 188 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Tur-

kowskiego 3, Wachowskiego 10, 12, Gębika 7; Żurawskiego 6, 8,
10; Sobocińskiego 1; Jeziołowicza 17; 19.
• Wykonanie modernizacji systemu zasilania w wodę i ciepło w budynkach mieszkalnych przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20
22, 23; Sobocińskiego 1 oraz pawilonie Jeziołowicza 21.
• Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej, kontrole
roczne i pięcioletnie w zasobach osiedla Pieczewo.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia, takimi jak:
• Wykonanie robót obejmujących dostosowanie budynku Przedszkola Nr 9 w Olsztynie, położonego przy ul. Panasa 12, do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej (w zakresie branży
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) zgodnie z wytycznymi projektu technicznego.
• Wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku
Jeziołowicza 1 z wymianą fragmentu poziomu kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku do pierwszego trójnika poziomu głównego.
• Wymiana uszkodzonego, dostarczenie i montaż (1 szt.) słupa
oświetleniowego zewnętrznego przed budynkiem Jeziołowicza 20.
• Wymiana zniszczonego (dewastacja) okna w pawilonie handlowym przy ul. Gębika 1 A.
• Wykonanie naprawy-przemurowania zniszczonego (dewastacja)
fragmentu ściany wraz z uzupełnieniem ubytków elewacji w pawilonie handlowym przy ul. Gębika 1A.
• Wykonanie i montaż zamknięcia obudów śmietnikowych przy
ul. Krasickiego 1 oraz Żurawskiego 1, 9 na osiedlu Pieczewo
(w zakresie montażu ażurowych drzwi stalowych oraz montażu
ażurowych ramek stalowych zabezpieczających górne przestrzenie każdej z dwóch wiat śmietnikowych).
• Wykonanie wymiany drzwi przystankowych do kabiny windy dźwigu osobowego parteru klatki I budynku przy ul. Jeziołowicza 23.
• Wykonanie nowych miejsc parkingowych (wykonanie utwardzenia miejsc wraz z ułożeniem kostki betonowej typu polbruk pod
zatoki postojowe) przy ul. Panasa 8 – jedno miejsce i Turkowskiego 15 – 17 – dwa miejsca postojowe oraz wykonanie nowego chodnika wraz ze schodami terenowymi i balustradami przy
ul. Turkowskiego 15 – 23.
• Dostarczenie oraz wykonanie wymiany 30 szt. stolarki okiennej
w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach przy ul. Sikiryckiego 12 i Gębika 20.
• Dostarczenie i montaż 46 szt. lamp oświetleniowych LED z czujnikami ruchu w klatkach schodowych oraz przed wejściami do
budynków przy ul. Żurawskiego 18 i Stramkowskiej 11.
• Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego 11 – realizacja pierwszy
kwartał 2017 r.
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 2017 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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Porcelanowe gody
Przyjęło się, że okrągłe rocznice związków nazywane są szczególnie
i tak 20 lat w związku to porcelanowe gody, ale co to ma do tego „okienka”
obrony cywilnej i spraw bezpieczeństwa?
Ano żartobliwie ma – 20 lat temu, w październiku 1997 roku, w 2 numerze naszego miesięcznika „JAROTY”, po raz pierwszy zamieściłem tytuł:
„OBRONA CYWILNA – TWOJĄ OBRONĄ I OCHRONĄ” i „okienko” to otwarte jest do dziś, to moje porcelanowe gody z tą „panią obroną cywilną”!
Taki to jubileusz z bezpieczeństwem w tle i sam się dziwię, jak ten czas
szybko płynie, ale tak – to już 20 lat. Co miesiąc zamieszczam tu sporo
różnych informacji z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności, przekazuję wiele uwag, zasad oraz sposobów działania z dziedziny
bezpieczeństwa i to bardzo szeroko, i umownie rozumianego. Jako że jest
to miesięcznik naszej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY” – zwracam się
głównie do mieszkańców naszych osiedli: Jaroty, Nagórki i Pieczywo i to nie
tylko spółdzielców, bo okazuje się, że otrzymuję wiele sygnałów, że nasze
pismo dociera do innych osiedli Olsztyna.
Mijały lata, zmieniały się struktury, zasady i zakresy działania obrony
cywilnej, zmieniali się ludzie, stale ulegał modernizacji system ochrony naszego bezpieczeństwa, zmieniało się i oblicze zagrożeń.
Świat i nasz kraj zmieniał się również, widmo totalnej i światowej wojny
z użyciem broni masowego rażenia zastąpiło realne zagrożenie światowym
terroryzmem, lokalnymi konfliktami religijno-etnicznymi i atakami „szaleńców”! Ba, i przyroda upomniała nas wielokrotnie, że zagrażając jej „fundujemy” sobie anomalie klimatyczno-pogodowe, kataklizmy i nieobliczalne ataki
potężnych żywiołów. Nie zmieniło się jedno – prozaiczność i niezmienność
zwykłych, codziennych zagrożeń tu i teraz, a jedynie stale uzupełnia się
różnorodność tych zagrożeń, które fundowała i stale funduje nam zarówno
rozwijająca się burzliwie cywilizacja, jak i broniąca się przed ekspansją człowieka natura.
Na przestrzeni tych lat bardzo różnie przyjmowane były moje informacje,
porady i ostrzeżenia, tak zresztą jak i moja praca inspektora obrony cywilnej.
Od traktowania mnie początkowo jako „nawiedzonego”, z czasem miejsce
krytyki i obojętności zajęła ciekawość, ba zacząłem otrzymywać wiele pytań, proszono o konkretniejsze porady, o wyjaśnienie wielu zagadnień zbyt
marginalnie czy też zbyt naukowo i urzędniczo traktowanych w oficjalnych
publikatorach.
Tak się złożyło, że w latach 2003–2007 pełniłem z wyboru funkcję społeczną przewodniczącego samorządowej Rady Osiedla „Nagórki”. Wówczas
to zaczęły docierać do mnie telefonicznie i w kontaktach osobistych konkretne wnioski, uwagi i problemy, nie, nie tylko do samorządowca jako takiego,
ale również do inspektora OC i redagującego to „okienko” w naszym miesięczniku. I tak pozostało i jest do dziś, choć nie jestem już samorządowcem,
a zwyczajnie inspektorem OC, a mój służbowy telefon w SM „Jaroty” (89 543
55 26) nie jest tajemnicą i niemal codziennie odbieram różne sygnały, pytania, prośby i wnioski, kontakty osobiste też pozostały i nie są mi obojętne.
To, co w gestii odpowiednich służb i organów miejskich – przekazuję
dalej i pilotuję realizację, bazując na współpracy i współdziałaniu, a wszystko to i inne sprawy staram się rozwinąć czy uwypuklić w „swoim okienku”,
gdzie poruszam wszelkie sprawy bardzo szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa – bezpieczeństwa jako zespół działań, zachowań i postaw,
które pozwalają nam żyć i egzystować w tych warunkach, jakie mamy, na

DYŻURY

miarę czasów, ale i naszych zwykłych codziennych spraw i możliwości. Moja
pisanina daleka jest od straszenia widmem kataklizmów i tragedii, to sugestie i podpowiedzi, porady i analizy, to wreszcie swoiste transplantowanie
na nasz grunt, na „nasze podwórko” informacji, zaleceń i wytycznych organów kierowniczych obrony cywilnej, obecnie szerzej pojętej i mieszczącej się
w systemie zarządzania kryzysowego, jak i innych służb miejskich dbających o nasze bezpieczeństwo.
Wiele spraw publikowanych w „moim okienku” to nasze lokalne zagrożenia: w blokowisku, na klatce schodowej czy przy trzepaku, ale są i poważniejsze – ogólnokrajowe, europejskie i światowe, a także prozaiczne - nasze
podwórkowe i rodzinne czy sąsiedzkie, które sami sobie fundujemy lub udajemy, że ich nie widzimy.
Staram się, aby prawie we wszystkich materiałach informować o możliwościach uzyskania pomocy, aby system wzywania i informowania służb
miejskich, funkcyjnych i odpowiedzialnych dotarł do jak największej liczby
mieszkańców. Powracam po kilka razy w różnych aspektach do systemu
alarmowania i ostrzegania – tak, uważam, że najważniejsze dla bezpieczeństwa to wiedzieć, jak i gdzie uzyskać pomoc i co robić, kiedy zaistniało
zagrożenie.
Walczyłem i nadal walczę z „utopijnym” dążeniem do tego, aby nauczyć
na pamięć wszystkich obywateli: sygnałów alarmowania i ostrzegania, numerów telefonów alarmowych i informacyjnych służb miejskich, ba, systemów
i sygnałów wzywania pomocy (w tym międzynarodowych) – to niemożliwe
i uważam niecelowe, ale możliwe są – i to preferowałem przez minione lata proste rozwiązania, a mianowicie: uzmysłowienie wszystkim, że jeśli słyszę:
wycie syren, bicie gongów czy dzwonów, widzę: różne sygnały świetlne,
machania różnokolorowymi flagami, chustami czy innymi materiałami – to
znaczy, że coś się dzieje, że natychmiast trzeba włączyć radio czy TV na
pasmo lokalne i że trzeba słuchać i robić, co każą! Zaś, gdy nie mam
w pobliżu radia czy TV i nie wiem, co się dzieje – pytam innych wokół
– dla siebie i bliskich, dla nas: NIGDY NIE POZOSTAWAJMY OBOJĘTNI!
Podobnie, gdy wydarzy się coś niespodziewanego, zagrażającego życiu czy
zdrowiu, coś tragicznego – zainteresujmy się tym, nawet jeśli to nie dotyczy
bezpośrednio nas czy naszych bliskich, udzielmy pierwszej pomocy i gdy
trzeba wezwijmy profesjonalną pomoc – tu nie trzeba wielkiej pamięci –
nr telefonu 112 – to alarmowy numery dyżurnego miasta – najbardziej
kompetentnej instytucji reprezentującej zarządzanie kryzysowe miasta.
Oni mają bezpośrednią łączność ze wszystkimi służbami bezpieczeństwa
w mieście i nigdy nie zawodzą!!! Poradzą, pomogą i podpowiedzą, co robić i jak się zachować – nie zbagatelizują waszych sugestii i obaw również
w zakresie spraw „wyższej” rangi – np. zagrożeń terrorystycznych, podejrzeń
i spostrzeżeń: narkomanii, pedofilii i bandytyzmu! Ale nigdy nie używajmy
tego numeru do błahych spraw! I znowu – tu niby jubileusz, a ja stale to
samo i oby tak nadal, może przez kolejne lata – zawsze jednak bezpiecznie.
Oby nie trzeba było lub jak najrzadziej wzywać pomocy czy słuchać sygnałów alarmowania i ostrzegania – tego życzę wszystkim, do których docieram
i sobie. Jak zawsze chętnie wysłucham uwag, wniosków i spostrzeżeń naszych mieszkańców i wszystkich innych Czytelników miesięcznika „JAROTY”. Przed nami jesień i zima, słoty i różne związane z tym zagrożenia –
przewidujmy je i bądźmy bezpieczni.
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: 20 listopada 2017 roku – pełni Mirosław Mazur

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.
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„Skocz po zdrowie”
Za nami kolejny już festyn jesienny. W tym roku odbył się pod hasłem „Skocz po zdrowie”. Powodów do łapania
zdrowia pełnymi garściami było mnóstwo.
Jak zwykle przygotowaliśmy dla naszych uczniów liczne konkurencje sportowe. Pojawiły się nowości, jak na przykład: toczenie opony, podnoszenie dyni czy slalom z parasolką. Zdrowego uśmiechu przysporzyła z pewnością konkurencja „Kwaśny
uśmiech”, która polegała na zrobieniu wielkiego uśmiechu po zjedzeniu cytryny. Jak co roku nie obyło się również bez konkurencji rodzinnych. Salwy śmiechu wśród uczestników i kibiców wzbudziła konkurencja „Stumilowe buty”.

Sportowcy próbowali swych sił podczas treningu rugby i strzelania z łuku pod okiem profesjonalistów. Małych i trochę
większych artystów ucieszyła możliwość stworzenia własnych ziemniaczanych obrazów. Dla tych zaś, którzy pasje artystyczne
łączą z motoryzacyjnymi przygotowaliśmy niespodziankę. Dzieci miały możliwość pomalować swoimi łapkami umoczonymi
w farbach nowiutkie auto, które zagościło na festynie za sprawą firmy Auto Wimar WARMIA. Ceniący relaks chętnie korzystali
z darmowego masażu.
Największą niespodzianką okazał się jednak mistrz Europy w kulturystyce – Krzysztof Rodkiewicz. Siłaczowi niestraszny
był popołudniowy wiatr i chętnie zaprezentował nam swoje umiejętności. Jak zwykle wróciliśmy do domu zmęczeni, ale zdrowsi
i w lepszym humorze. Do zobaczenia wkrótce!
Małgorzata Kowalewicz

Udane grzybobranie
Powszechnie wiadomym jest, że spacer po lesie jest jedną z najprzyjemniejszych form aktywnego spędzenia wolnego
czasu. Dlatego też Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” wspólnie z Kołem Emerytów i Rencistów Nr 10 „Nagórki” kolejny już
raz zorganizowała dla mieszkańców naszego osiedla, w sobotę 23 września 2017 r., wyjazd do lasu na grzybobranie.

W czwartek 28 września 2017 r.
ok. godz. 17 00–17 30

SKRADZIONO ROWER Merida 7. 7 Urban
przypięty do stojaka przy ul. Wańkowicza 9.
Każdego, kto mógłby pomóc w odnalezieniu roweru,
kto ma jakiekolwiek informacje
(np. widział 28 września wieczorem lub później
rower znajdujący się na zdjęciu)
BARDZO PROSZĘ O KONTAKT
tel. 602 605 613, 698 152 777 lub 997.

Pogada dopisała, chętnych nie brakowało. Wspaniała,
malownicza okolica Bałdy Piec, jezioro Gim, piękne lasy obfitujące w miejsca do zbierania grzybów. Nie trzeba było być doświadczonym grzybiarzem, aby zebrać pełne wiadro grzybów!
Uczestnicy znajdowali wiele wspaniałych okazów, zarówno popularnych i znanych wszystkim grzybów, takich jak: borowiki, kozaki, podgrzybki, kurki, maślaki, jak i gatunków przeznaczonych dla nieco bardziej wytrawnych grzybiarzy: rydze,
kołpaki, kanie oraz wiele innych. Po grzybobraniu tradycyjnie
odbył się wspólny poczęstunek. Zrelaksowani, zadowoleni
szczęśliwie powróciliśmy do Olsztyna delektować się swoimi
zbiorami.
Zofia Wysokińska

