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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za rok 2017
Działalnością Administracji Osiedla „Jaroty” objęte są tereny położone przy ulicach: Boenigka, Burskiego, Herberta, Jaroszyka, Hanowskiego, Leyka, Pieczewskiej, Mroza, Piotrowskiego, Janowicza, Flisa, Kanta, Wiecherta, Herdera, Wilczyńskiego,
Jarockiej o łącznej powierzchni 577. 563 m². W zasobach Administracji Osiedla „Jaroty” w 2017 roku w obsłudze znajdowały się
232 budynki mieszkalne o łącznej liczbie mieszkań 6.067, które składają się na 103 nieruchomości mieszkalne, 188 lokali użytkowych oraz 201 garaży. Administracja obsługuje również na mocy zawartej ze Spółdzielnią umowy Wspólnotę Mieszkaniową Kanta
40D, w której zasobach znajduje się 40 lokali mieszkalnych i 12 garaży.
Zadaniem administracji jest bieżąca realizacja zadań związanych
z konserwacją, naprawami bieżącymi, nadzorowaniem realizowanych robót
w celu utrzymania w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych, użytkowych i technicznych oraz terenów osiedla. Zadania realizowane
były w 2017 roku przez 11 pracowników administracji, 10 konserwatorów,
2 gospodarzy oraz magazyniera.

Prace ogólnoadministracyjne
1. W 2017 r. zarejestrowano 2.547 spraw (wychodzącej i przychodzącej
korespondencji), z tego 2.227 pism od członków Spółdzielni oraz pozostałe z różnych instytucji. Korespondencja dotyczyła bardzo różnorodnych spraw, między innymi: wydania warunków na wymianę grzejników,
kuchenek gazowych, remontu mieszkań, usuwania awarii, zmiany liczby
zamieszkałych osób, decyzji dotyczących wycinki drzew, warunków zabudowy, zgłoszeń robót do planu remontów.
2. Zawarto 12 umów na dzierżawę terenu i odebrano 1 przedmiot dzierżawy po rozwiązaniu umowy.
3. Załatwiono 3 wnioski mieszkańców na wydzierżawienie pomieszczeń
części wspólnych nieruchomości w budynkach ul. Jaroszyka, Burskiego
i Boenigka, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy najmu.
4. Podejmowano 513 interwencji na zgłoszenia pisemne, osobiste i telefoniczne mieszkańców, dotyczące utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków i na terenie osiedla, utrzymania zieleni, niewłaściwego zachowania mieszkańców, zakłócania spokoju i porządku, które były
wyjaśniane przez komisję interwencyjną Rady Osiedla „Jaroty”.
5. Nadzorowano zadania związane z wykonaniem zagospodarowania terenów zielonych: wykonania nasadzeń roślinnych przy ul. Wiecherta 35,
Mroza 8, Piotrowskiego 11, Janowicza 26, Burskiego 14 i 13, Boenigka 1,
1A, 3, 11, 42, Leyka 5, Hanowskiego 1, 3, 2, 4.
6. Odebrano protokólarnie 6 lokali po zakończeniu umowy najmu oraz 6
przekazano nowym najemcom zgodnie z zawartymi umowami.
7. Przeprowadzono dwukrotnie kompleksową deratyzację we wszystkich
budynkach wiosną i jesienią, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych.

8. Prowadzono współpracę z firmą REMONDIS Sp. z o.o. świadczącą
usługi na rzecz Gminy Olsztyn w zakresie wywozu odpadów komunalnych, jak również z ZGOK w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:
szkło, makulatura, plastik i wywozem kontenerów na bioodpady.
9. Na wnioski mieszkańców dotyczące sprzątania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w kolejnych nieruchomościach, po spełnieniu wymogów regulaminu, zostały podpisane 4 umowy. Na koniec 2017 roku
sprzątanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych odbywa się w 188
budynkach oraz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kanta 40D.
10. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych przez firmy
zewnętrzne w zakresie sprzątania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych przez firmy ASDOR, AZALIA, CLINEX, MAXIMUS.
11. Prowadzono bieżącą kontrolę usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ASDOR, CLINEX, Kasperowicz w zakresie utrzymania porządku na
terenach osiedla Jaroty, konserwacji zieleni i utrzymania zimowego.
12. Na zgłoszenia mieszkańców wykonano wycinki drzew i krzewów po
uzyskaniu pozytywnych decyzji z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta
w Olsztynie. Po wykonanych przeglądach istniejącej zieleni na osiedlu
przeprowadzono również cięcia korekcyjne i sanitarne drzew, krzewów
w uzgodnieniu z pracownikiem do spraw zieleni.
13. Wykonano nasadzenia zastępcze za wycinki drzew na podstawie wydanych decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie.
14. Dokonano przeglądu terenów zielonych w celu przygotowania projektów
nowych nasadzeń do planu na rok 2018.
15. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, ZDZiT w Olsztynie.
16. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 164 postępowania w sprawach roszczeniowych należnych odszkodowań dla użytkowników lokali, w tym 9 spraw Spółdzielni z tytułu
zaistniałych szkód.
17. W 2017 roku załatwiono 621 wniosków użytkowników lokali w zakresie
zmian opłat czynszowych związanych z liczbą zamieszkałych osób,
dokończenie na str. 2–3

Weź ze sobą dobry humor, świetną zabawę zapewnimy my!

organizowana przez Radę Osiedla „Pieczewo” i ks. prałata Mariana Matuszka
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna
odbędzie się 16 września br., w godz. 14.00   – 17.00
na terenie parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej, przy ul. Bajkowej 15
W programie oprócz licznych konkursów z nagrodami i zabaw rekreacyjno-sportowych,
występów muzycznych i pokazów tanecznych, IV Bieg Parafialny w różnych kategoriach wiekowych,
konkurs na najpyszniejsze ciasto oraz niespodzianka!
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z wymeldowaniem z pobytu stałego lub czasowego, czasowym przebywaniem poza miejscem zameldowania oraz zgłoszeniem urodzenia
dzieci, aktów zgonu.
18. Dokonywano zmian na podstawie aktów notarialnych lub umów w księgach ewidencji mieszkańców w związku z kupnem, darowizną, zamianą,
spadkiem lub przepisaniem lokali mieszkalnych na inne osoby.
W zasobach osiedla 6.054 mieszkania wyposażone są w 21.124 szt.
wodomierzy ciepłej i zimnej wody. W 2017 roku przeprowadzono kontrolę
sprawności wodomierzy w 40 mieszkaniach. Sporządzono 40 notatek z powodu niesprawnych wodomierzy oraz nieprawidłowości w przekazywaniu stanów wody. Oplombowano 300 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu uszkodzeń oraz sporządzono 186 protokołów.
W 149 mieszkaniach dokonano rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków z powodu zmiany najemców oraz 131 korekt z tytułu nieprzekazanych stanów wodomierzy bądź błędnie podanych.
Wysłano 562 pisma przypominające o przekazywaniu stanów wodomierzy zgodnie z obowiązującym regulaminem.
W 138 lokalach użytkowych wyposażonych w wodomierze dokonywane były kwartalnie odczyty zużycia wody i rozliczenia oraz fakturowania
zużycia wody zimnej i ciepłej – 146 faktur.
W 2017 roku wystawiono 888 faktur VAT dla lokali użytkowych za energię cieplną, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzaniem ścieków.
Comiesięcznie pracownicy administracji dokonują odczytów liczników
c.o. i z.w. w budynkach z indywidualnymi węzłami – 178 szt. oraz wodomierzy głównych w 136 budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, a także
w 15 hydroforniach i 9 wymiennikowniach oraz prowadzą kontrole prawidłowości odczytów, jak i rachunków dostarczanych przez PWiK za zużycie
wody i odprowadzanie ścieków.
W sezonie grzewczym dokonywane były comiesięczne odczyty c.o.
w 71 budynkach mieszkalnych. Prowadzona jest comiesięczna kontrola prawidłowości odczytów i obciążeń rachunków za energię cieplną, energię elektryczną oraz zużycie gazu wystawianych przez MPEC, Zakład Energetyczny
i Zakład Gazowniczy.
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Ogółem w 2017 r. przyjęto 8.240 zgłoszeń usług i napraw, w tym:
2. 063 zgłoszenia lokatorskie różnego rodzaju;
1. 841 ogólnobudowlanych, administracyjnych oraz ślusarskich;
920 stolarskich;
1. 461 hydraulicznych;
1. 955 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano między innymi:
zamknięcie śmietnika przy ul. Boenigka 6;
w ramach remontów nieruchomości – wymieniono zawory S15, 20, 25, 32
STAD w budynkach i pawilonach: ul. Pieczewska 4, 6, Herdera 17, 19, 7,
15, 21, Burskiego 18, Piotrowskiego 13, 15, Hanowskiego 2, 4, 6, 8, 12,
Leyka 4, 9, 11, 15, 19, 6, 10, 8, 14, 16, 18, 20,26, 24. 32, 30,28, 12, Kanta
42, 44, 52, 54, 56, 3, 5, 7, Mroza 35, Leyka 7, 17, 13, Boenigka 32A –
łącznie 53 szt.;
wymieniono 21 szt. zaworów OVENTROP w budynkach: Piotrowskiego
11A, 15, Wiecherta 23, Leyka 12, Wilczyńskiego 19;
wymieniono regulator temperatury w mieszkaniu ul. Kanta 22C/10 i Kanta
40/17;
wymieniono zawór termostatyczny TVM-W ul. Kanta 40B/13;
wymieniono zawór ABQM na pionie c.o. w budynku Herdera 9
wykonano lub wyremontowano piaskownice na placach zabaw w rejonie
budynków przy ul. Wiecherta 2, 7, 8, 17, 31;
dokonano naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów drewnianych
w urządzeniach na placach zabaw w rejonie budynków przy ul. Leyka 5,
Boenigka 1A, 28, 32, 34B, 42, Kanta 22A, 22B, Herdera 7, 15, 2, 6, Wiecherta 8, 27, 29, Pieczewskiej 4, 6, 8, Burskiego 8– 12, Mroza 32 – 34, Flisa
1, 3;
wykonano i wkopano ławki z oparciami na placach zabaw przy ul. Boenigka 13, Leyka 15, Burskiego 8 – 12;
wykonano i wkopano ławki z oparciami przed następującymi budynkami:
ul. Boenigka 6, 12, 16, 24B, 46, 52, 54, Leyka 12, 13, 22, 28, 30, Wiecherta
19, 25, 27, 35, Kanta 9, Burskiego 32, Flisa 13, Mroza 16, Kanta 9 Pieczewska 4, 6, 8 oraz wzdłuż ciągu pieszego Jaroszyka 10;
wykonano i zamontowano drewniane pochwyty na klatkach schodowych
w budynkach przy ul. Janowicza 22, 24, 5, 7, Mroza 16;
ogółem na prace związane z remontem piaskownic, elementów drewnianych urządzeń na placach zabaw, wykonaniem ławek i wykonaniem pochwytów drewnianych na balustradach klatek schodowych zużyto: 5.021 m³
tarcicy „50” i 0,966 m³ tarcicy „25”;
dokonywano napraw uszkodzonych ogrodzeń i bramek wejściowych na
placach zabaw;

– dokonywano naprawy koszy na śmieci znajdujących się przed budynkami;
– naprawiano zapadnięte chodniki przy ul. Burskiego 32, Herdera 22, Wilczyńskiego 6F;
– ułożono chodnik z płytek betonowych z odzysku na placu zabaw przy
ul. Kanta 48;
– wymieniono 6 okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Leyka 4,
Boenigka 4, Hanowskiego 2, 12;
– wymieniono zawory – regulatory PM Regler w budynkach: Kanta 22A/1, 2,
13, Kanta 22B/1, 13, 28;
– wymieniono liczniki ciepła w węzłach mieszkaniowych Kanta 22A/22,
Kanta 22C/32, Kanta 40/25;
– wymieniono pary czujek temperatury w budynkach przy ul. Herdera 19,
Herdera 26, Kanta 38, 48, Kanta 22A/4, 11, 12,16, 27, 29, 31, 32, Kanta 22B/4, 9, 13, 17, 19,23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, Kanta 22C/25, Burskiego 13/14;
– wymieniono zawory główne w węzłach mieszkaniowych w budynkach
ul. Kanta 40/4, 7, 12, 14, 10, 15, 25, 27, Kanta 22C/4, 8, 12, 15, 22, 30,
Burskiego 13 – 16 szt.;
– wymieniono trójnik sieci kanalizacji sanitarnej PCV w pionie kuchennym
w budynku Herdera 11 i w pionie łazienkowym ul. Kanta 5/27 i Janowicza
5/22;
– wykonano remonty podestów schodów przed klatkami (uzupełnienie i wymiana uszkodzonych płytek, fugowanie) w budynkach przy ul. Boenigka 54,
Herberta 9, Kanta 3, Herdera 6, Hanowskiego 2, Wiecherta 4, 6, 27,
Leyka 6;
– wykonano remont zadaszeń wejść do klatek schodowych w budynku przy
ul. Boenigka 19, 17;
– dokonano naprawy pokrycia daszków nad wejściami do klatek schodowych do budynków przy ul. Herberta 1, 3, 5;
– wykonano częściowe naprawy tynków wraz z malowaniem na loggiach w budynkach przy ul. Wiecherta 19/4, Wiecherta 16/12, 16/16,
Mroza 34/13, Mroza 27/8, Mroza 31/28, Herdera 1/6, Herdera 6/4, Herdera 15/7, Herdera 8/15, Kanta 3/6, 3/13, Burskiego 2/17, Burskiego 10/18,
Janowicza 2/4, Burskiego 20/11, 24, 26, 28;
– wykonano remont posadzki loggii ul. Wiecherta 16/8;
– wykonano remont pokrycia papą daszka loggii przy ul. Herdera 1/20;
– wymieniono ramy montażowe i oprawy oświetleniowe oraz żarówki WLS,
LRF w wysokich lampach na słupach betonowych przy ul. Boenigka 34A
i 34B, 7, 46, Burskiego 12, 16, Wiecherta 2, 3, Mroza 8, Kanta 36, Janowicza 10, Flisa 1, 3, Pieczewskiej 4, Janowicza 5, 26 – żarówki LRF i WLS
– 75 szt., oprawy Malaga i Rosa – 15 szt., ramy montażowe – 6 szt.;
– wymieniono 3.513 szt. żarówek na klatkach schodowych i przed klatkami
oraz w korytarzach piwnicznych;
– dokonano montażu czujników ruchu przed budynkami ul. Kanta 22C, 40B,
Burskiego 10, 13, Piotrowskiego 15;
– dokonano naprawy zewnętrznej sieci elektrycznej przy budynkach
Boenigka 16 i 24A;
– wykonano instalację elektryczną w korytarzu piwnicznym w budynku Wiecherta 20;
– wykonano wyniesienie rewizji na pionie c.o. z piwnicy lokatorskiej na korytarz piwniczny w budnku przy ul. Herdera 4/3, Boenigka 6/11, Boenigka 8/14;
– wykonano wymianę pionu kuchennego kanalizacji w budynkach ul. Burskiego 32/21, Wiecherta 17/15, Leyka 22/1, Wiecherta 4, 12;
– wymieniono odcinek pionu kanalizacyjnego w budynku ul. Jaroszyka 14;
– wymieniono grzejniki na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Wiecherta 8, 17, 18;
– zamontowano 95 szt. podpór garażowych w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków;
– zdemontowano skrzynki AZART w budynkach przy ul Mroza 24;
– zamontowano lub wymieniono 36 szt. samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych;
– na bieżąco w sezonie grzewczym usuwano zgłaszane przez lokatorów
zapowietrzenia grzejników, wymianę niesprawnych zaworów termostatycznych, uszkodzonych odpowietrzników c.o.;
– wykonywano przeglądy węzłów i rozdzielaczy c.o. przed, w trakcie i po
sezonie grzewczym;
– wykonywano udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej łącznie z czyszczeniem studzienek rewizyjnych;
– na bieżąco zamalowywano różnego rodzaju napisy, graffiti na ścianach
budynków i osłonach śmietnikowych;
– wykonano malowanie miejsc postojowych w obrębie nieruchomości
ul. Mroza 20E;
– wydano 126 pisemnych decyzji dotyczących warunków wymiany grzejników w mieszkaniach;
– dokonywano odczytów gazomierzy i ciepłomierzy;
– dokonywano odbioru wodomierzy po wymianach przez lokatorów;
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– wystawiono 553 faktury za: usługi płatne wykonane przez zespół konserwatorów na rzecz członków Spółdzielni, obciążeń za wodę firm wykonujących usługi sprzątania klatek schodowych, za zarządzanie i korzystanie
innych podmiotów z nieruchomości należących do Spółdzielni, obciążeń
firm wykonujących remonty w budynkach naszego osiedla;
– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii instalacji domofonowej do
firmy „WIT-CZAR”;
– zamontowano 34 mb kolców metalowych oraz 217,5 mb plastikowych odstraszaczy p/ptakom;
– dokonano przeglądu i czyszczenia budek lęgowych dla ptaków zamontowanych na budynkach i drzewach;
– co kwartał pracownicy zespołu konserwatorów zbierali kartki ze stanami
wodomierzy mieszkaniowych.

Nadzór
W 2017 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów
na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów.
W pierwszym kwartale 2017 roku kontynuowane były roboty budowlane
związane z ułożeniem terakoty w korytarzach piwniczych i wymianą drzwi
do korytarzy piwnicznych w budynkach, ułożeniem terakoty na schodach
i podestach klatek schodowych, malowaniem klatek schodowych, dociepleniem pawilonów na podstawie umów zawartych w 2016 roku.

Roboty z przeniesienia z 2016 roku:
– docieplenie 2 pawilonów przy ul. Herdera 13, Jaroszyka 8 – wykonywała
1 firma;
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 24 klatkach schodowych w budynkach przy ul. Wiecherta 18, Janowicza 5, 7,
Mroza 24, 26, 28, 35 – wykonywała 1 firma;
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w 20 klatkach w budynkach przy ul. Leyka 5, 20, Herdera 7, 26, Kanta 28, 32,34,
Wiecherta 2, 23 – wykonywały 2 firmy
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych 1. 487,7 m² (miejscowe
zwiększenie metrażu związane z ułożeniem płytek w pomieszczeniach
suszarni wykonane na prośbę mieszkańców) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej do korytarzy piwnicznych – 118 szt. w budynkach przy ul. Pieczewskiej 4, 6, 8, Leyka 2, 4, 5, 6, 9, 13, 26, 30, 32, Herdera 1, Wiecherta
1, 3, 8, 17, 19, 29, 7, Burskiego 10, 12, 32, Jaroszyka 2, 4, 6 – wykonywały
4 firmy;
Inspektorzy nadzorowali remonty wykonywane przez firmy wyłonione
w drodze przetargów z planu 2017 r. w następującym zakresie:
– malowania klatek schodowych (7 klatek) wraz z wymianą stolarki okiennej
na klatkach schodowych – wykonywały 2 firmy, prace wykonywane były
w budynkach przy ul. Janowicza 22, 24, Mroza 16;
– wymiany orynnowania, rur spustowych i ław kominiarskich w 6 budynkach
przy ul. Wilczyńskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F – wykonywały 2 firmy;
– wymiany ław kominiarskich w 7 budynkach – przy ul. Mroza 8, Burskiego
2, 4, 6, 18 Kanta 22A, 22B – wykonywały 2 firmy;
– ułożenia terakoty na schodach i podestach w 26 klatkach schodowych
– wykonywały 3 firmy, prace wykonywane były w budynkach przy ul. Wiecherta 4, 12, Herdera 17, 18, 21, 24, Kanta 1, 34, Mroza 27, Leyka 22, 24;
– wykonania przełożenia istniejących chodników, ułożenie nowych w okolicy budynków przy ul. Mroza 8, 32, 34, Boenigka 46, Leyka 26, Herdera
7 – 11, Janowicza 32, 34, Wiecherta 16, wykonanie miejsc postojowych
przy ul. Mroza 30, Janowicza 19 – wykonywały 2 firmy;
– uzupełnienia i wymiany urządzeń zabawowych na 10 placach zabaw przy
ul. Mroza 20A-D, Mroza 22 – 26, Wiecherta 35, Kanta 9, 30,3,26 – 28, Wilczyńskiego 19, Janowicza 19,21 – wykonywała 1 firma;
– wykonanie siłowni terenowej przy budynku Boenigka 42 – wykonywała
1 firma;
– wykonania remontu 51 szt. loggii i balkonów – wykonywały 2 firmy;
– wymiany opraw oświetlenia na klatkach schodowych w liczbie 226 szt.
w 12 budynkach przy ul. Burskiego 8, 10, 12, Leyka 9, 11, 13, 15, Hanowskiego 2, 4, Jaroszyka 22, Leyka 19 oraz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kanta 40D, zarządzanym przez Spółdzielnię – wykonywała 1 firma;
– wymiany kaset domofonowych na cyfrowe – 33 szt. w 12 budynkach przy
ul. Herberta 1, 3, 5, Jaroszyka 22, Leyka 19, Pieczewskiej 4, 6, 8, Kanta
12, Janowicza 2, 7, Wilczyńskiego 6C – wykonywała 1 firma;
– remont 11 osłon śmietnikowych – wykonywała 1 firma;
– wykonania zmiany systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę w budynkach
mieszkalnych przy ul. Burskiego 20, 22, 32 - wykonywała 1 firma;
– wykonania nasadzeń zarówno na nieruchomościach budynkowych, jak
i nieruchomościach stanowiących mienie w rejonach budynków przy
ul. Boenigka 1, 1A, 3, 11, 36, Burskiego 14, Leyka 5, Hanowskiego 1, 3, 2,
4, Wiecherta 35, Janowicza 26, Piotrowskigo 11, Mroza 8, Burskiego 13
– wykonywała 1 firma;
– wykonania przeglądów instalacji gazowej i wentylacji rocznych i pięcioletnich, w tym instalacji gazowej, wentylacji oraz elektrycznych w obiektach
należących do Spółdzielni, jak i będących w zarządzaniu.
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Z planu remontów 2017 roku przesunięto do realizacji
na I i II kwartał 2018 r. następujące roboty:
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 5 klatkach w budynkach przy ul. Mroza 12, 14 – do wykonania przez 1 firmę;
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych w ilości 659,1 (m² + miejscowe zwiększenie metrażu związane z ułożeniem płytek w pomieszczeniach
suszarni wykonywane na prośbę mieszkańców) wraz z wymianą 28 szt.
stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach przy ul. Wiecherta 11, 13, 23, 35, Herdera 20, Burskiego 14, 16, 18 – do wykonania
przez 4 firmy;
– wymiana 45 szt. stolarki drzwiowej zewnętrznej budynków przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, Herberta 3, 5, 4, Leyka 19, Herdera 1, 4, Wiecherta 17,
Kanta 38, Piotrowskiego 11A, 13, 15, Mroza 20A–20E – do wykonania
przez 1 firmę;
– remont klatki schodowej w pawilonie Jaroszyka 3 – wykonywany przez
zespół konserwatorów.

Z planu remontów z 2017 roku nie zrealizowano
następujących robót:
– ułożenia terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi do
korytarzy piwnicznych w budynkach przy ul. Wiecherta 31, Wilczyńskiego
6D i 6E;
– remontu nawierzchni asfaltowych przy ul. Janowicza 21–Mroza 32 oraz
Mroza 29;
– docieplenia budynków przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19 oraz pawilonu
Wiecherta 15;
– wymiany stolarki okiennej w lokalach użytkowych budynków Kanta 11,
Burskiego 2, Jaroszyka 3;
– wykonania instalacji solarnej w budynkach Burskiego 20, 22, 32 oraz Jaroszyka 16, 18, 20 i Hanowskiego 7;
– wykonania drenażu placów zabaw przy budynkach Janowicza 2, Janowicza 4.
Prowadzono również nadzór nad robotami w systemie zleconym:
– wykonanie map do celów projektowych budowy miejsc parkingowych przy
ul. Mroza 30, Janowicza 19;
– wykonanie izolacji fragmentu ścian piwnic budynku przy ul. Boenigka 34
od strony balkonów;
– zamkniecie dylatacji budynku przy ul. Janowicza 4 między klatką IV i V;
– docieplenie narożników budynku przy ul. Mroza 10 – 84 m² oraz narożnika
przy V klatce budynku Janowicza 5 – 22 m²;
– remont osłony śmietnikowej po pożarze przy ul. Burskiego 30A;
– wykonanie dokumentacji projektowej drenażu placów zabaw przy budynkach Janowicza 2 i 4;
– wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową miejsc postojowych przy ul. Mroza 30 i Janowicza 19;
– wykonanie dokumentacji projektowej naprawy posadowienia ścian bryły B
budynku przy ul. Kanta 12;
– wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynków przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19 i pawilonu przy ul. Wiecherta 15;
– przeniesienie gazomierza z pomieszczenia piwnicznego na zewnątrz budynku przy ul. Wiecherta 8;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany piwnicznej budynku przy
ul. Herberta 10;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na dł. 8 mb w budynku przy ul. Boenigka 42;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic lewego szczytu i od
strony balkonów I klatki Mroza 29 wraz z wymianą fragmentu drenażu
opaskowego;
– remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Mroza 20A i 20B –
zakończenie robót w I kwartale 2018 r.;
– wykonanie kamerowania przykanalika kanalizacji sanitarnej oraz w piwnicy kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Jaroszyka 24;
– wymiana przykanalika sanitarnego o dł. 11,5 mb z wraz z poziomem kanalizacji sanitarnej w piwnicy w budynku Jaroszyka 24 – zakończenie
w I kwartale 2018 r.;
– dokonywano przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów
dotyczącymi m.in. zacieków, zawilgoceń, nieprawidłowej wentylacji, remontów;
– przygotowywano dane do planu remontów na rok 2018;
– prowadzono przeglądy gwarancyjne robót prowadzonych przez firmy zewnętrzne;
– prowadzono na bieżąco ewidencję robót remontowych w książkach obiektów budowlanych.
Pracownicy administracji przygotowywali i uczestniczyli w pracach
komisji przetargowych dotyczących między innymi: prac objętych planem
remontów, sprzedażą mieszkań, lokali użytkowych pod najem zgodnie z decyzjami Zarządu.
Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko
Kierownik Administracji Osiedla „Jaroty”
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Wesołe wakacje

w Klubach Kultury „Akant” i „Na Górce” SM „Jaroty”
III turnus półkolonii organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” dla dzieci członków Spółdzielni rozpoczął się
30 lipca br. od pogadanki nt. bezpiecznych wakacji, którą poprowadzili dzielnicowy asp. szt. Zbigniew Czossek i st. sierżant Katarzyna Brzezińska. Przez kolejne dni na półkolonistów czekało moc atrakcji – co przedstawiamy w poniższym minireportażu.

Filharmonia – zwiedzanie i pokaz grupy folklorystycznej
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Biuro Wystaw Artystycznych – warsztaty
dla dzieci pt. „Grafika”, „Komiks”

„Wilk i zając na wakacjach”, w wykonaniu
teatru objazdowego z Krakowa

„Spotkania z Mikołajem Kopernikiem” pt.
„Portret z konwalią”, w Olsztyńskim Zamku

Papugarnia

„Fabryka przygód”

Kręgle

„U Kojrysa” – przejażdżki konne, ognisko, minikoncert muzyki ukraińskiej

Zabawy w Klubie
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Na jagody
Spółdzielcza Rada Osiedla „Nagórki” wspólnie z Kołem
Nr 10 PZEiR w lipcu br. zorganizowała wycieczkę autokarową do
lasu w okolice Bałdy Piec na zbiór runa leśnego. Większość uczestników naszego spotkania stanowili emeryci i renciści, którzy potrzebują spokoju i oderwania się od codziennych zajęć, spraw rodzinnych i sąsiedzkich. Dla niektórych osób jest to jedyna okazja na taki
wyjazd.
Starsze osoby korzystając z pięknej pogody udały się na spacer wokół jeziora i do lasu, a część osób na zbiór runa leśnego:
poziomek i jagód. Organizatorzy pomyśleli także o smacznym poczęstunku. Wspaniała pogoda, miejsce do którego warto wracać,
a przede wszystkim udany zbiór jagód wprawił uczestników wycieczki w dobry humor i w pełni zadowolenia wróciliśmy do domów.
Hanna Szostek

BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH ‘2018
Od bardzo wielu lat na naszych osiedlach odbywa się konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy.
Co prawda, tegoroczne upalne lato nie sprzyja hodowcom roślin, ale spacerując po osiedlach możemy zauważyć w wielu miejscach urokliwe kolorowe, pięknie zadbane i utrzymane balkony i ogródki przydomowe.
Nie od dzisiaj wiadomo, że w miejscach, w których jest dużo zieleni i kolorowych roślin wypoczywa się znacznie lepiej. Czasami mamy
do dyspozycji zaledwie niewielki balkon lub ogródek przydomowy, ale nawet tak małą przestrzeń wielu czyni swoją zieloną oazą i tych Państwa, którzy upiększają swoje najbliższe otoczenie, a jednocześnie przestrzeń naszych osiedli i miasta chcielibyśmy nagrodzić.
W tym roku przypada już XXII edycja konkursu na Jarotach, XIX na Pieczewie i XVI na Nagórkach. Podczas wakacji komisje, składające się z członków poszczególnych Rad Osiedlowych, przemierzały uliczki osiedli i dokonywały oceny, której kryteriami były: walory estetyczne, oryginalność kompozycji, kolorystyka, zagospodarowanie przestrzeni między budynkami, stan pielęgnacji zasadzonych kwiatów i roślin.
Poznamy ją już wkrótce, bowiem rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br., a o wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni.
Jak co roku na łamach „Jarot” opublikujemy wyniki konkursu wraz z podaniem listy zwycięzców.
Małgorzata Gieczewska

Koło baletowe

W Klubie Kultury „Na Górce” działa Koło baletowe pod kierunkiem Joanny Markiewicz, która prowadzi naukę tańca klasycznego
(baletu) w dwóch grupach wiekowych – dla dziewczynek w wieku od 5 do 12 lat.
Zestaw ćwiczeń zawiera rozgrzewkę przy drążku, skoki, rozciąganie do szpagatu, naukę obrotów i piruetów, ćwiczenia rąk, taniec na
puentach. Dodatkowo dzieci uczą się ciekawej choreografii do oryginalnej muzyki. Ćwiczenia baletowe korygują wszelkie wady postawy
i przygotowują do każdej innej formy tańca. W programie są również popisy baletowe przed szerszą publicznością.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka z oknem, ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym
metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
Zamienię M-4 – osiedle Jaroty na domek jednorodzinny.
Tel. 795707 681.
Zamienię lub sprzedam mieszkanie własnościowe
o pow. 60,20 m² na mieszkanie M-2 lub M-3. Tel. 601 817 791.
Kupię mieszkanie o pow. 25 – 33 m². Tel. 502 119 791.

Sprzedam lub zamienię na większe mieszkanie o pow. 40 m²,
na I piętrze, przy ul. Popiełuszki. Tel. 516 730 870.
Kupię kawalerkę. Tel. 512 660 832.
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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Lato już było, będzie jesień – oby była bezpieczna
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…” – tak to twierdził Jan Kochanowski, a ja sądzę, że po ostatnich doświadczeniach pogodowych anomalii tegorocznego lata hasłowy tytuł o zdrowiu nikogo nie zdziwi – tak, chyba nikt nie zaprzeczy, że co jak co, ale właśnie
zdrowie jest bardzo ważną wartością dla człowieka.
Każdy, kto je utracił wie, że nie można go porównać do żadnego innego
dobra i za wszelką cenę chce je odzyskać. Co więc robić dla tego dobra największego? Rad i zasad jest wiele i każda ma coś dobrego. Przewertowałem
wiele różnych materiałów i dodam także swoją opinię, bo i nasze zdrowie
to też nasza obrona cywilna. Zastrzegam nie „wcinam” się w sprawy medyków, farmaceutów i dietetyków, tylko uwrażliwiam naszych Czytelników na tę
problematykę z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i szeroko pojętej
obrony cywilnej oraz zwykłej powszechnej samoobrony!
Aby zdrowym być mówią różni fachowcy – należy: jeść dużo owoców
i warzyw, pić przynajmniej litr wody dziennie, nie palić papierosów i nie pić
alkoholu, wysypiać się, a i regularnie uprawiać sport, mimo wszystko znaleźć
czas na odpoczynek i sposób na odstresowanie, no i regularnie wykonywać
kontrolne badania lekarskie – A, CHA!?
Zdrowie, zdrowiem, ale trzeba się „trzymać” i mimo wszystko egzystować! Zima, wiosna i dotychczasowe letnie miesiące nie rozpieszczały nas,
a wprost przeciwnie, stale coś się w tym wszystkim mieszało. Przed nami
końcówka lata i jesień, czy jeszcze odpoczniemy i jaka będzie ta jesień, może
to będzie ta przysłowiowa „złota polska”? Meteorolodzy przepowiadają, że
sierpień ma być cieplutki i pogodny, ba, ma być stosunkowo najmniej mokry
i najbardziej słoneczny. Trzeba się więc nacieszyć letnią aurą, bo jesień podobno przyjdzie wyjątkowo wcześnie, z ochłodzeniem i jesiennym smutnym
krajobrazem. Jakkolwiek będzie, przed nami jeszcze okres wypoczynków na
łonie natury, nad wodą lub w górach. Nieważne, czy to imprezy zorganizowane, czy rodzinne – zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie, o zagrożeniach
ze strony owadów, kleszczy i żmij, jak i prozaicznych niebezpieczeństwach
związanych z pobytem nad wodą czy w ogóle na łonie przyrody. Końcówka
lata i jesień to raj dla grzybiarzy, wędkarzy i działkowców. Wielokrotnie przypominałem o trujących roślinach, grzybach i owocach. Pamiętajmy, czego
nie jesteśmy pewni – nie jedzmy, rokrocznie umierają ludzie bagatelizujący
te przestrogi. Wędkarzom przypominam o zasadach bezpiecznego zachowania się nad i na wodzie – zawsze miejmy na łodzi kapoki lub inne kamizelki
ratunkowe, zwłaszcza gdy zabieramy ze sobą na łódkę dzieci.
Działkowcy będą zbierać plony, a to także okres intensywnych prac porządkowych. Pamiętajmy jednak, że spalanie śmieci i w ogóle palenie ognia
na działkach dozwolone jest dopiero od 1 X do 30 IV. Kiedy już mowa
o paleniu ognisk na działkach i gdziekolwiek indziej pamiętajmy, że palące
się tworzywa sztuczne, odpady preparatów ochrony roślin i inne chemikalia
mogą w dymach zawierać środki szkodliwe – trujące! Nie palmy w ogniskach
plastikowych opakowań, butelek i innych śmieci, zapakujmy je w worki na
odpady i zawieźmy do śmietnika. Przełom końca lata i początku jesieni to
z reguły lubiany okres przez wytrawnych „prawdziwych” turystów, zwłaszcza
w górach i u nas na Warmii i Mazurach. Gdy są turyści – a już mniej jest służb
strzegących bezpieczeństwa w lasach, nad jeziorami i w różnych skupiskach
domków letniskowych czy campingach – pojawiają się złodzieje, naciągacze
i oszuści. Miejmy baczenie na to, co się wokół nas dzieje, kto i gdzie się
podejrzanie szwęda, to ostrzeżenie dla turystów, jak i dla nas mieszkańców,

DYŻURY

bo bywa, że właśnie takie podejrzane osoby podają się za turystów. Koniec
wakacji to również wiele obowiązków związanych z przygotowaniem naszych
pociech do nowego roku szkolnego. Jedne dzieciaki idą po prostu do następnej klasy, inne do nowej szkoły, gdzie zmieniają otoczenie, środowisko
rówieśnicze i profil nauki. Wszystkie dzieciaki przygotujmy normalnie w sensie ubiorów, wyposażenia i podręczników. Pamiętajmy o przebadaniu dzieci
po powrocie z wakacyjnych szaleństw, bowiem szkolna służba zdrowia już
od dawna nie istnieje lub jest jedynie namiastką. I choć wielu z nas właśnie
jesienią będzie spędzać urlop czy jego 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, stale jesteśmy zaganiani, po pracy
zmęczeni – marzy się nam chwila 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 będziemy zmuszeni reagować za innych i za obojętnych rodziców. Możemy czynić to anonimowo, aby
uchronić dziecko przed represjami w wypadku przecieków - dlatego proponuję anonimowy telefon zaufania policji: 89 522 33 99. 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!
W obecnych trudnych czasach bywają w szkole dzieci głodne, a inne
szastają pieniędzmi, prowokują, sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki –
ktoś ułatwia im do tego dostęp, musimy o tym wiedzieć, a wiedząc reagować.
Musimy być bardziej skuteczni – nawet jeśli to boli! Ba, teraz nawet w 2–3
klasie dzieci mają już telefony komórkowe – skoro je dajemy, wykorzystujmy
je do sprawdzania: gdzie, kiedy i co robi nasze dziecko. Stawiajmy sobie
bolesne czasem w tych zabieganych czasach pytanie: „CO ROBI I GDZIE
JEST TERAZ MOJE DZIECKO?”. 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 nie myślimy lub często zapominamy!
Życzę bezpiecznego wypoczynku, jeśli czas i pogoda na to pozwoli oraz
bezpiecznej jesieni bez stresów, bo dzieci czy wnuki i szkoła, bo przed nami
jesienne obowiązki i zadania przygotowania siebie i rodziny oraz domu czy
mieszkania do gorszej pogody, do jesiennych szarug i zagrożeń. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

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

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

Ignacy krasicki
Ulica jego imienia to jedna z głównych arterii dzielnicy, piękna dwupasmówka biegnąca wschodnim obrzeżem Nagórek i oddzielająca Jaroty od Pieczewa.

Ul. Krasickiego - skrzyżowanie z ul. Barcza

Skrzyżowanie ul. Krasickiego z ul. Wilczyńskiego

Budynek SM „Jaroty” przy ul. Ignacego Krasickiego

Biskup Ignacy Krasicki. 

Fot. Wikipediia

Urodzony 3 lutego 1735 r. w Dubiecku koła Sanoka był Krasicki ostatnim suwerennym biskupem polskiej Warmii, która od pokoju toruńskiego w 1466 r. należała do Rzeczypospolitej. Biskupem
warmińskim został Krasicki w 1766 r. i od tego czasu, w ciągu 28
lat spędzonych na Warmii, poza swoimi duszpasterskimi obowiązkami, poświęcił wiele starań i kosztów, aby upiększyć rezydencję
biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Utrzymywał tu teatr nadworny, interesował się numizmatyką, archeologią, geologią,
botaniką. Z jego inicjatywy powstała wspaniała oranżeria i ogrody
przy zamku biskupim (resztki tych ogrodów, prowadzonych obecnie
przez siostry zakonne, można podziwiać do dziś).
Przede wszystkim jednak położył Krasicki ogromne zasługi dla
kultury polskiej, a zawłaszcza literatury. Uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela literatury polskiego Oświecenia, a współcześni w uznaniu jego talentu obdarzyli go tytułem księcia poetów.
W swoich utworach – „Panu Podstolim”, „Monachomachii”,
„Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach”, a przede wszystkim
we fraszkach i satyrach – po mistrzowsku operował dowcipem, ironią, kpiną. Jego utwory cechuje wielka trafność obserwacji, znajomość ludzkich charakterów, precyzja języka.
Krasicki był szeroko znany jako mecenas i kolekcjoner dzieł
sztuki. Jego prywatna galeria malarstwa na zamku lidzbarskim liczyła ponad 300 płócien, zaś zbiory sztychów (zwłaszcza angielskich i włoskich) przekroczyły 34 tysiące pozycji. Zapraszał do Lidzbarka wybitnych ludzi pióra, m.in. Naruszewicza i Trembeckiego,
pracowało dla niego wielu wybitnych artystów, głównie rysowników
i malarzy, jak np. Walenty Śliwicki, uczeń Bacciarellego, czy Fryderyk Kloss, autor namalowanych na zamówienie Krasickiego portretów sławnych Polaków.
Warto też przypomnieć, że należał Krasicki do ścisłego grona
bliskich współpracowników ostatniego króla polskiego, Stanisława
Augusta Poniatowskiego i był czołową postacią wśród bywalców
urządzanych przez króla „obiadów czwartkowych”.
Po III zaborze pruskim w 1795 r. (Warmia została przyłączona
do państwa pruskiego już w wyniku I zaboru w 1772 r.) Krasicki
opuścił Lidzbark i jako arcybiskup gnieźnieński, przeniósł się do
Gniezna.
Zmarł w stolicy państwa pruskiego, Berlinie, w 1801 r. Dzięki
staraniom J. U. Niemcewicza jego zwłoki sprowadzono w 1829 r. do
kraju i pochowano w katedrze gnieźnieńskiej.
Danuta Jamiołkowska

