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Sprawozdanie z działalności Administracji
Osiedla „Pieczewo” w roku 2017 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 2017 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 2.691 mieszkań
oraz 58 lokali użytkowych.
• całorocznego sprzątania osiedla – zbieranie, usuwanie nieczystości,
Zadania obejmujące obsługę ok. 5.772 mieszkańców (stan na
opróżnianie koszy na śmieci, sprzątanie śmietników,
31. 12. 2017 r.) realizowane były przez 7 pracowników administracji,
• pielęgnacji zieleni, cięć sanitarnych drzew, krzewów, żywopłotów, ko6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.
szenia trawników, zgrabiania skoszonej trawy,
Prace administracyjne
• usuwania skutków zimy, odśnieżania chodników, schodów i dróg
osiedlowych oraz zabezpieczania i transportu piachu do posypywania
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2017 r. wpłynęło 1.234 pochodników,
dań i pism od różnych instytucji zewnętrznych, jak również od miesz• sprzątania klatek schodowych w 98 budynkach,
kańców osiedla. Wszystkie sprawy rozpatrywane były na bieżąco bez
• sprawowania nadzoru nad wywozem nieczystości z 36 obudów śmietnieuzasadnionej zwłoki lub kierowane do odpowiednich instytucji do
nikowych,
załatwienia zgodnie z ich kompetencjami.
• wymiany piasku w 22 piaskownicach,
1. Na bieżąco realizowano zadania związane bezpośrednio z za• przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji piwnic oraz kompleksowe rozpewnieniem pełnej obsługi w zakresie dbałości o czystość i porządek
kładanie w korytarzach piwnic środków na gryzonie (w 108 budynkach),
w budynkach i ich otoczeniu. Nadzorowano oraz na bieżąco monitoro• oczyszczania pozostawionych przez mieszkańców przedmiotów i niewano całość spraw związanych z wykonywaniem usług porządkowych
czystości z korytarzy piwnic i pomieszczeń ogólnodostępnych,
oraz przyjmowaniem od mieszkańców wniosków i zastrzeżeń co do ja• dostarczania korespondencji do skrzynek pocztowych oraz wywieszakości wykonywanych usług przez firmy zewnętrzne w zakresie:
nia w 260 gablotach ogłoszeń i komunikatów skierowanych do mieszkańców.
ciąg dalszy na str. 2–3
W przyszłym roku 40-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Powołano Komitet
Organizacyjny Obchodów
Jak ten czas szybciutko leci, pierwszy rok istnienia, piąty
i trzydziesty piąty… i nim się człowiek obejrzał, szykuje się czterdziesty, bowiem w 2019 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”
obchodzić będzie 40-lecie powstania i aby odpowiednio się do
tego wydarzenia przygotować, powołany został Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia SM „Jaroty”.
Zadaniem Komitetu Organizacyjnego Obchodów jest opracowanie harmonogramu imprez osiedlowych, odbywających się głównie od
maja do końca września przyszłego roku, których zwieńczeniem będzie
uroczysta gala w październiku 2019 r.
Warto przypomnieć, iż 2 maja 1979 r. nasza Spółdzielnia została wpisana do rejestru i mogła formalnie rozpocząć swoją działalność,
a także tego dnia został zarejestrowany Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, natomiast już 26 września 1979 r. oddano i przekazano do
użytku pierwszy budynek przy Orłowicza 10 na Nagórkach.
Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia SM „Jaroty”, czuwający nad przygotowaniem całości obchodów, swoje pierwsze posiedzenie
miał 24 września br. W jego skład weszli: Jarosław Prawdzik – przewodniczący, Teresa Biała – wiceprzewodnicząca komitetu oraz członkowie Rady Nadzorczej SM „Jaroty” – Bogumiła Gadziała, Barbara
Dmochowska-Dyżlą, Mirosław Mazur, Zofia Wysokińska, Piotr Andrzejczuk, Andrzej Szmitkowski, a także Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”, Ewa Janczewska – przewodnicząca
komisji kultury Rady Osiedla „Nagórki”, Jerzy Krasowski – przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”, Olga Łozowska – przewodnicząca komisji kultury Rady Osiedla „Jaroty”, Halina Mikulska – przewodnicząca
Rady Osiedla „Pieczewo”, Małgorzata Gieczewska – przewodnicząca
komisji kultury Rady Osiedla „Pieczewo” i Krystyna Licznerska – kierownik Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”.
Małgorzata Gieczewska

Grzybów mało, ale atrakcji dużo
Sobota 29 października 2018 r. Chłodny, rześki, ale słoneczny poranek. Tradycyjnie o tej porze roku spółdzielcza Rada Osiedla
„Nagórki” wspólnie z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła
Nr 10 „Nagórki” zorganizowali dla mieszkańców osiedla Nagórki
wyjazd na grzyby do urokliwego miejsca Bałdy Piec.

Pełen autokar uczestników, chętnych nie zniechęciła informacja
o braku grzybów ani niepewnej pogodzie, która tego dnia była wspaniała, słoneczna, więc każdy znalazł coś dla siebie. Grzybów co prawda mało, ale atrakcji było dużo. Wspólnie zebraliśmy dwa pełne kosze
grzybów. Wszystkim niezdecydowanym i wątpiącym w nasze udane
wyjazdy chcemy przekazać, że my zawsze w pakiecie mamy dobrą
pogodę. Zwieńczeniem wyjazdu był wspólny poczęstunek. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za mile spędzony czas.
Zofia Wysokińska
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Sprawozdanie z działalności Administracji
Osiedla „Pieczewo” w roku 2017 r.

2. W ramach przeglądów osiedla na bieżąco dokonywano wymiany koszy na śmieci, napraw lub wymiany ławeczek, napraw uszkodzonych chodników, zamalowywano napisy na budynkach, naprawiano
uszkodzone ogrodzenia placów zabaw, dostawiano na terenach zielonych tabliczki z zakazem wyprowadzania psów oraz usuwano wszelkie
stwierdzone nieprawidłowości. Ponadto 19 kwietnia 2017 r. administracja uczestniczyła w komisyjnym przeglądzie osiedla wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej, Rady Osiedla „Pieczewo” oraz Zarządu Dróg
Zieleni i Transportu. Komisja zwróciła szczególną uwagę na zły stan
techniczny jezdni i chodników miejskich (wykruszone, zniszczone płytki,
zastoiska wody) oraz wskazała miejsca, w których istnieje możliwość
wykonania dodatkowych miejsc postojowych. W wielu miejscach pasy
zieleni miejskiej nie spełniają swojej funkcji, tereny rozjeżdżone są
przez parkujące tam samochody. Zwrócono uwagę na niedoświetlone
miejsca na osiedlu.
3. Zgodnie z założeniami planu remontów na rok 2017 zagospodarowano tereny zielone wokół budynków przy ul. Gębika 1, 3, 5 (wraz
z pobliskim placem zabaw), Krasickiego 1, 3, 5, Stramkowskiej 1, 3, 5,
Wachowskiego 6, 8. 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 drzewa
usunięte, które były w złym stanie zdrowotnym i biologicznym lub zostały
posadzone zbyt blisko budynków (ul. Panasa/Wilczyńskiego, Turkowskiego 6, Gębika 14, Stramkowskiej 7, 9, Stramkowskiej 5, Sikiryckiego 12).
Nowe drzewa nasadzono na terenie przy budynkach Gębika 1, 3, 5, Panasa/Wilczyńskiego, Żurawskiego 13, Stramkowskiej 1, 5 (plac zabaw).
Ponadto na skutek silnych kilkudniowych wiatrów zostały połamane
i zniszczone drzewa przy bud. ul. Gębika 22, Krasickiego 1, Panasa 8,
Sikiryckiego 6, które zostały usunięte przez służby porządkowe.
5. Administracja współpracuje z firmą REMONDIS w zakresie
wywozu odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych oraz
z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów: szkła, papieru, plastiku. Ulotki o prawidłowym segregowaniu
wywieszone są na tablicach ogłoszeniowych 108 budynków, 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 w administracji osiedla. Na placach zabaw uzupełniono
tabliczki „Zakaz wyprowadzania psów” oraz „Posprzątaj po swoim psie”.
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 odpowiednich świadczeń w budynku (czasowy
pobyt poza miejscem zamieszkania, zgon, urodzenie dziecka, pobyt
w szpitalu, kupno-sprzedaż, darowizny itp.). W 2017 r. dokonano zmian
w 324 lokalach mieszkalnych. Co roku odnotowujemy znaczny spadek
liczby osób zamieszkujących na osiedlu.
8. Administracja przygotowuje i załatwia 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.
9. 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 (67 spraw).
10. Do administracji wpływają pisemne, ustne i telefoniczne skargi
mieszkańców, najczęściej dotyczące zakłócania spokoju i ciszy nocnej, palenia papierosów i spożywania alkoholu w klatkach schodowych
i korytarzach piwnic, wyprowadzania psów na tereny zielone, pozostawionych przez mieszkańców mebli w korytarzach piwnic, wózkowniach
i suszarniach. Wszystkie uwagi oraz wnioski mieszkańców rozpatrywane i realizowane 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,

Ochrona Obiektów EFEKT WAR-MA, która całodobowo sprawuje nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa na osiedlu.
11. Niestety, nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego –
kradzież krzewów ozdobnych posadzonych w ramach zagospodarowania terenów zielonych przy budynkach Stramkowskiej 1, 3, 5. W celu odtworzenia wcześniejszego projektu szaty roślinnej uzupełniono brakujące
krzewy. Ponadto w wyniku pożaru spowodowanego zaprószeniem ognia
uległy zniszczeniu trzy osłony śmietnikowe w obrębie Żurawskiego 21,
Świtycz-Widackiej oraz Panasa 6. Powyższe zdarzenia niezwłocznie
zostały zgłoszone dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji, która podjęła
czynności zgodnie z właściwościami. Postępowania w toku.

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 listopadzie 2017 rozpoczęto kompleksową wymianę wodomierzy mieszkaniowych w zasobach osiedla Pieczewo. Podstawą rozpoczęcia przez Spółdzielnię zamierzenia związanego z wymianą wodomierzy była konieczność realizacji zaleceń pokontrolnych Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku w sprawie stosowania wodomierzy z wymaganymi dowodami legalizacji. Do końca pierwszego kwartału
2018 r. wymieniono 8.465 wodomierzy w 2.248 lokalach mieszkalnych.
Zakończenie realizacji wymiany wodomierzy mieszkaniowych planowane jest do 30 czerwca 2018 r.
W 2017 roku dokonano dodatkowych 52 rozliczeń zużycia wody
z tytułu sprzedaży mieszkań. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień dotyczących stanów wodomierzy, sposobu rozliczania wody,
a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzano stosowne korekty,
ponadto w 78 lokalach mieszkalnych przeprowadzono odbiór techniczny wodomierzy po wymianie dokonanej przez użytkowników lokali
mieszkalnych.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe, w których comiesięcznie przeprowadza się odczyt urządzeń pomiarowych
energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody i na ich podstawie dokonuje się rozliczeń i wystawia stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników lokali – w 2017 wystawiono 542 faktury.
Comiesięcznie w budynkach mieszkalnych, użytkowych, wymiennikowniach i hydroforniach pracownicy administracji wraz z przedstawicielami służb MPEC Sp. z o.o. i PWiK Sp. z o.o. 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 ewidencję z tym związaną.
Administracja comiesięcznie prowadziła sprawy związane ze
sprawdzaniem faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym obciążających Spółdzielnię za dostarczanie 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
2017 liczył 7 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 2017 roku zrealizowano 2.181 różnego rodzaju napraw
i usług na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb pogotowia awaryjnego REMONDIS i pracowników administracji, w tym:
– 275 elektrycznych
– 257 stolarsko-szklarskich
– 1.326 hydraulicznych
– 323 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 w węzłach
centralnego ogrzewania;
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– 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, włączników elektrycznych, 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 oraz tablic administracyjnych w budynkach,
a także oświetlenia zewnętrznego;
– regulacja zegarów oświetlenia zewnętrznego;
– uszczelnianie, docieplanie kominów oraz usuwanie nieszczelności
połaci dachowych;
– montaż odstraszaczy ptaków;
– uzupełnienie 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 m.in. odpowietrzania instalacji i grzejników, wymiany odpowietrzników, usuwania niesprawności
zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów;
– dokonywanie przeglądów hydroforni oraz przeglądów instalacji wodociągowej, instalacji centralnego ogrzewania 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 (wystawiano 244 faktury);
– na bieżąco przekazywanie zgłoszeń o awariach domofonów do firmy
„WIT-CZAR” zajmującej się na zlecenie Spółdzielni obsługą i konserwacją instalacji domofonowej.

Nadzór techniczny
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów, m. in.:
• Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Stramkowskiej 7 –
zrealizowane luty 2018 r.
• Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wilczyńskiego 1,
3, Turkowskiego 17 – zrealizowane luty - marzec 2018 r.; w budynkach
Turkowskiego 19, 21, 23, 25 – planowana realizacja malowania klatek
schodowych - drugi kwartał 2018 r.
• Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Żurawskiego 7, Krasickiego 5 – przeniesione z 2016 r., zrealizowane luty 2017 r.
• Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Turkowskiego 7, 11, Gębika 9, 24, Stramkowskiej 9, Wachowskiego 4.
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach)
z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach
przy ul. Panasa 2, 4, 6, Gębika 1, 3, 5, Turkowskiego 13, 15 – przeniesione z 2016 r. – zrealizowane styczeń-marzec 2017 r.
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach)
z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach
przy ul. Żurawskiego 6, 8, 10, 11, 13, 15.
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach)
z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach
przy ul. Gębika 16, 22, Sikiryckiego 6, 8, Wachowskiego 6, 8 – zrealizowane luty–kwiecień 2018 r.
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach korytarzy piwnicznych) w budynkach przy ul. Sikiryckiego 4, Gębika 8A
– zrealizowane luty 2018 r.
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• Wykonanie remontu izolacji płyt balkonowych i loggii w budynkach
przy ul. Jeziołowicza 20, Turkowskiego 19.
• Wykonanie remontu chodników, tj. przełożenie istniejących na nowe
płytki typu POLBRUK w obrębie budynków przy ul. Gębika 24, 26,
28, w związku z zrealizowaną przez PWiK sp. z o.o. wymianą sieci
kanalizacyjnej.
• Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Turkowskiego 2 – Gębika 9.
• Wykonanie wymiany 42 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami
ruchu na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Wachowskiego
6, 8.
• Wymiana kaset domofonowych na cyfrowe w budynkach przy ul. Jeziołowicza 6, 8, 10, 12.
• Wykonanie projektu modernizacji systemu zasilania w wodę i ciepło
w budynkach mieszkalnych przy ul. Panasa 8, 10, Świtycz-Widackiej
1, Krasickiego 11 oraz pawilonie Panasa 12 (Przedszkole Miejskie
nr 9).
• Wykonanie modernizacji systemu zasilania w wodę i ciepło w budynkach mieszkalnych przy ul. Panasa 8,10, Świtycz-Widackiej, Krasickiego 11 oraz pawilonie Panasa 12 (Przedszkole Miejskie nr 9).
• Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej, kontrole
roczne i pięcioletnie w zasobach osiedla Pieczewo.
• Wykonywanie wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej w budynkach będących w zasobach osiedla Pieczewo – inwestycja realizowana przez Orange Polska S. A., kontynuacja prac przewidziana
również w 2018 r.
Prowadzono również nadzór nad robotami wykonywanymi
w formie zlecenia, takimi jak:
• Miejscowa naprawa nawierzchni zatoki postojowej przy ul. Sobocińskiego/Jeziołowicza.
• Lokalizacja awarii wodociągowej w obrębie Gębika 26A z odtworzeniem terenu.
• Wykonanie wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 200 od studni
zewnętrznej do budynku Gębika 4.
• Demontaż wyposażenia urządzeń i orurowania nieczynnej hydroforni
przy ul. Jeziołowicza 23A.
• Montaż brakujących kratek wentylacyjnych stropodachów wentylowanych metodą alpinistyczną w budynkach przy ul. Żurawskiego 18,
Krasickiego 11, Stramkowskiej 11, Jeziołowicza 6, 8, 10, 12.
• Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany tablicy głównej elektrycznej i zasilenia tablicy głównej w budynku przy ul. Gębika 11.
• Wymiana tablicy głównej elektrycznej i zasilenia tablicy głównej w budynku przy ul. Gębika 11.
• Lokalizacja i likwidacja uszkodzeń kabla oświetlenia ulicznego przy
Krasickiego 1, 3.
• Częściowa wymiana orynnowania i rur spustowych w budynkach przy
ul. Wilczyńskiego 3, Turkowskiego 19, 21.
• Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego 11 – zrealizowane styczeń 2017 r.
Ponadto:
• Sprawdzano wyceny ofertowe i kosztorysowe robót zleconych.
• Dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami użytkowników lokali.
• Udzielano pisemnych odpowiedzi na pisma właścicieli i użytkowników
lokali.
• Przygotowywano dane do planu remontów na 2018 r.
• Prowadzono i uzupełniano książki obiektów budowlanych.
• Dokonywano rocznych przeglądów technicznych budynków osiedla
w zakresie ogólnobudowlanym.
• Uczestniczono w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe.
• Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez zespół
konserwatorów.
Leszek Chamerski
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Zamienię mieszkanie M-4 – osiedle Jaroty na domek jednorodzinny.
Tel. 795 707 681.
Kupię mieszkanie dwupokojowe na Jarotach, na parterze.
Tel. 691 071 381.
Pilnie kupię za gotówkę mieszkanie w Olsztynie. Tel. 505 165 898.
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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Katarzyna Bloch – artysta plastyk
Dyplom z malarstwa ukończyła pod kierunkiem profesor Joanny Stasiak na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Zaprasza na
zajęcia plastyczne do Klubu Kultury „Na Górce”
dzieci w wieku: 10 –14 lat, poniedziałki, w godz. 16.00 – 17.15
7 – 9 lat, wtorki, w godz. 16.00 – 17. 15.
Informacje: tel. 89 543 55 99 lub 602 328 401

KLUB KULTURY „Akant”

Klub Kultury „Na Górce”

ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40

i Rada Osiedla „Nagórki”
ul. Wańkowicza 9

ZAPRASZA
dzieci
10 listopada 2018 r.
o godz.

11.00

na

„Zabawę andrzejkową”

ZAPRASZAJĄ
dzieci i dorosłych

24 listopada 2018 r.
o godz. 11.00
na

Zabawy z „Czarodziejem”
W programie:

W programie „magiczne zabawy”

zagadki andrzejkowe i zabawa przy muzyce

Wstęp wolny!

Wstęp wolny!

JAROTY ∙
Klub „Akancik”

w każdy poniedziałek, o godz. 10.45

Poradnia Rodzinna Warmińsko-Mazurskiego
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs”
z siedzibą w Olsztynie,
przy ul. Kopernika 45, IV piętro

zaprasza

dzieci od 1,5 do 3 lat wraz z rodzicami
na zajęcia integracyjno-edukacyjne
Nabór i informacje:
Klub „Akant”, tel. 89 541 58 40
Firma Clinex s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Stare Miasto 4/6, lok. 9B
zatrudni:
• Pracowników do prac porządkowych na osiedlu Jaroty
• Pracowników do sprzątania klatek schodowych na osiedlu Jaroty
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udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej
terapeutycznej, mediacyjnej i prawnej
dotyczącej przemocy w rodzinie
uzależnień od alkoholu i narkotyków
oraz
innych trudnych problemów rodzinnych
W celu umówienia się ze specjalistą należy dzwonić
pod numer telefonu 600 067 780.

Kontakt osobisty lub telefoniczny
w godz. 9.00-14.00, od poniedziałku do piątku.
Tel. 89 534 25 44 lub 666 83 29

Stowarzyszenie działa od 1987 r.,
pracują w nim doświadczeni
i kompetentni specjaliści.

Tylko Tara zrobi porządek w twojej garderobie

Pranie tanie niesłychanie…
Jest już jesień. Czas przewietrzyć szafy, rozejrzeć się w stanie posiadania, coś podszyć, coś odpruć, generalnie odświeżyć
garderobę. Co zrobić, gdy nasze ulubione kurtki, płaszcze czy spodnie leżą na spodzie szafy? Przed ich założeniem najlepiej
byłoby je wyprać. Większość z nas ma pralkę w domu. Jednak domowe urządzenia mają ograniczoną pojemność. A kilka prań to
marnowanie energii i wody, a co za tym idzie – strata pieniędzy. Dlatego też, jeżeli chcemy odświeżyć więcej ubrań bądź przedmioty,
które nie mieszczą się w domowej pralce, to warto skorzystać z pralni samoobsługowej. Najtaniej w Olsztynie zrobimy to w pralni
Tara, która mieści się przy ul. Obrońców Tobruku 15. W lokalu znajduje się kilka pralek o pojemności: 5, 13, a nawet 18 kg.
– Można u nas prać zarówno rzeczy o dużych gabarytach jak koce czy kołdry, a także ubrania – mówi Waldemar Łuba, właściciel.
Koszt prania samoobsługowego to: pralka 5,5 kg od 10 zł za wsad, pralka 13 kg od 21 zł za wsad, pralka 18 kg od 31 zł za wsad.
– Klienci mogą zrobić u nas pranie samodzielnie lub zostawić je naszym pracownikom. W dodatku mamy suszarki przemysłowe, dzięki
czemu odzież czy inne rzeczy łatwo i szybko wysuszymy.
Z praniem można przyjść osobiście lub zadzwonić i przekazać je pracownikowi. Jest to bardzo duże udogodnienie dla osób starszych, jak również osób bardzo zajętych.
Koszt odebrania i odwiezienia prania/magla na terenie miasta
tylko 10 zł – 697 527 653.
Pralnia Tara jako pierwsza w Olsztynie wprowadziła ekologiczny system czyszczenia odzieży wet-cleaning. Nie stosuje się w nim organicznych
rozpuszczalników, a jedynie niewielką ilość wody i specjalne detergenty.
Ta nowoczesna metoda prania wodnego umożliwi nam odświeżenie ubrań,
dzięki czemu nasza garderoba odzyska blask i świeżość. Wet-cleaning stosuje się do delikatnych rzeczy i tkanin, jak garnitury, suknie, swetry, płaszcze, odzienie z jedwabiu czy kaszmiru. Jest to doskonała alternatywa dla
prania chemicznego – tłumaczy Waldemar Łuba.
Przykładowe ceny: pranie i prasowanie garnituru 39,50 zł, kołdra/
materac/podkład wełna runo 39 zł, kurtka puchowa 39 zł, płaszcz 35 zł,
pokrowiec od materaca 35 – 49 zł.
– Ważne jest to, że rzeczy pachną świeżym praniem, a nie agresywnym detergentem. Metoda ta cieszy się coraz większą popularnością wśród naszych klientów. W pralni Tara dostępna jest maglownica, czyli urządzenie służące do prasowania za pomocą walców. Szybko
i niedrogo możemy wyprasować obrusy, pościel, a koszule i inną garderobę do stanu używalności doprowadzi wykwalifikowany personel.
Samoobsługowa pralnia Tara mieści się przy ul. Obrońców Tobruku 15.
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 20.00, a w soboty od 9.00 do 16. 00.
Masz pytania do pralni Tara? Zadzwoń, tel. 697 527 653. Szczegóły całej oferty www.tarapralnia.pl,
www.facebook.com/tarapralnia/

Z tym kuponem
rabat 10%
na wszystkie usługi
Kupon ważny do 20.11.2018 r.
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Festyn „I Ty Masz Talent”

„Podwórko Talentów” Nivea przy SP 33
1 października 2018 r. przy Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie, przy współpracy z Radą Osiedla Pieczewo, odbył się
kolejny festyn jesienny. Tym razem uczniowie, ich rodziny oraz zaproszeni goście spędzali aktywnie wolny czas i bawili się
pod hasłem „I Ty Masz Talent”.

Doskonałą sposobnością ku rozwijaniu swoich talentów
było uroczyste otwarcie nowo powstałego „Podwórka Talentów”
Nivea. Przecięciu wstęgi przez dyrekcję szkoły oraz szacownych
gości towarzyszyli wszyscy uczniowie, którzy ochoczo ruszyli do
przetestowania konstrukcji umieszczonych na placu.
Po skosztowaniu smakowitego tortu, rozpoczęły się występy artystyczne wychowanków szkoły. Na tych, którzy jeszcze nie
odkryli swojego talentu, czekały ciekawe stoiska z rękodziełem,
doświadczeniami oraz łamigłówkami.
Dzięki uprzejmości zaproszonych gości, dzieci mogły z bliska przyjrzeć się motocyklom przeznaczonym do jazdy wyczynowej, zaprezentowanym przez ubiegłorocznych absolwentów
SP 33 Piotra Zalewskiego i Kamila Krakowiaka. Bardziej aktywni
ruchowo z pewnością ucieszyli się z możliwości uczestnictwa

w prawdziwym treningu rugby z Rugby Team Olsztyn lub grze
w mega piłkarzyki – atrakcji udostępnionej dzięki firmie Quady
Mrągowo. Fascynaci robotyki mieli okazję do zbudowania robota
z firmy Twój Robot, którego potem sami zaprogramowali.
Było i coś dla łasuchów. Swoją obecnością oraz pokazem
dekorowania pysznych babeczek własnego wypieku, zaszczycił
nas zwycięzca 3 edycji programu MasterChef Junior – Bartosz
Kwiecień. Dla tradycjonalistów był zaś smaczny bigos i gorąca
herbata.
Tegoroczny festyn jesienny z pewnością zaowocuje odkryciem nowych talentów wśród uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 33. Mocno na to liczymy.
Nina Buczyłko

Udane XI Biesiady Pieczewskie
Na pożegnanie lata i przywitanie jesieni od wielu lat na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej Rada Osiedla „Pieczewo”
i ksiądz prałat Marian Matuszek organizują Biesiady Pieczewskie. Ostatnie odbyły się 18 września br. i przebiegały pod honorowym
patronatem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie.

Piękna pogoda, atrakcyjny program i dobra zabawa przyciągnęły tłumy młodszych i starszych, którzy podziwiali występy
oraz pokazy dzieci i młodzieży działających w Osiedlowym Domu
Kultury SM „Jaroty”, uczestniczyli w konkursie „Mam talent”,
a także brali udział w loterii fantowej, w grach i zabawach rekreacyjno-sportowych, śpiewali, tańczyli, grali w piłkę i w szachy,
wrzeszczeli w konkursie głosu i uczyli się rozpalać ognisko. Nie
obyło się bez akcentu edukacyjnego, bowiem dzięki współpracy
z Komendą Wojewódzką Policji Wydziałem Ruchu Drogowego
uczestnicy biesiady zgłębiali zasady bezpiecznego poruszania
się rowerem w ruchu drogowym, mogli także pojeździć konno.
Ponadto była okazja, by zmierzyć sobie ciśnienie, poziom cukru
oraz nauczyć się obsługiwać defibrylator. A dla łasuchów biesiadne pyszności – chlebek ze smalcem i ogóreczkiem oraz degustacja wędlin. Kulinarnie inspirował nas gość specjalny biesiad
zwycięzca III edycji MasterChef Junior Bartek Kwiecień.

Kulminacyjnym punktem Biesiad Pieczewskich był Bieg Parafialny, który w tym roku odbywał się już po raz czwarty i skupiał
rzesze młodszych i dorosłych sportowców, dostarczając ogromu
emocji.
Organizatorzy składają wszystkim sponsorom i partnerom,
ogromne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tak udanej osiedlowej imprezy: SM „Jaroty”, Fundacji Otwarte Dłonie,
Teresie Białej, Osiedlowemu Domowi Kultury SM „Jaroty”,
Stadninie Koni Janusza Kojrysa, Staży Miejskiej, Komendzie
Wojewódzkiej Policji, Wspólnocie Przymierze Miłosierdzia,
UKS Trzydziestce oraz wszystkim osobom zaangażowanym
w uatrakcyjnienie imprezy.
Patronat medialny nad imprezą sprawowało Radio Plus
i miesięcznik „Jaroty”.
Małgorzata Gieczewska
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Zmierzamy do zimy
Kalendarza i pogody nie zmienimy, ale wiatru, chłodu i ewentualnych
śnieżyc i mrozu musimy się w tej porze roku zawsze spodziewać i być przewidującymi i przygotowanymi.
Mijający rok był różny – i upalny, i burzowy, czasem bardzo nas zaskakiwał, a to suszą, a to niemal zwrotnikową wilgotnością powietrza, jednak
nie było źle.
Z wielu stron dochodzą do nas wieści-prognozy, a to o wczesnej i srogiej
zimie, a to znowu o powrocie niecodziennych upałów, natomiast jak będzie
zobaczymy, przywykliśmy do zmian klimatyczno-pogodowych i do jakże często sprzecznych informacji i prognoz.
Jedno jest stałe i pewne – październik i listopad, zwykle stanowiące swoisty pomost pomiędzy letnią a zimową pogodą, bywają zazwyczaj kapryśne,
miewaliśmy przecież i takie przypadki, że były i pluchy, i śnieżyce, a i mrozem
ścisnęło.
Zgodnie z odwieczną zasadą meteorolodzy swoje, botanicy swoje, a górale i tak, i tak! Ostatnio dochodzą do nas informacje, że żmije zygzakowate
poszukują miejsc w norach i jamach, w których spędzą zimę, gdzie zapadną
w zimową hibernację, podobno to znak, że szykuje się nam wczesna i sroga
zima.
Co ciekawe, żmije zwracają uwagę na lokalizację swych zimowisk - muszą to być nory położone z dala od miejsc okresowo zalewanych, warto podpatrywać ich zwyczaje (botanicy mówią, że i inne zwierzęta dają nam znaki
swoim zachowaniem). Obserwacja przyrody jest swoistą prewencją przeciwpowodziową i przeciw zagrożeniową.
Jesienne szarugi i zawirowania pogodowe przeżywamy corocznie i nawet bez przypominania wiemy, że trzeba przygotować się do tego okresu.
Przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i wentylacji, właściwe uszczelnienie okien, jeśli nie mamy super okien z plastiku czy ekstra drewna, a i takie
trzeba przekonserwować (zwłaszcza gumowe uszczelki – fachowcy zalecają
przetrzeć je gliceryną, kupioną w aptece).
Niegdyś w Polsce nie mówiło się o trąbach powietrznych, huraganach
i szkwałach, to bywało gdzieś tam, ale od kilku już lat bywa i tu, a i tak pamiętajmy też, że u nas przełom października i listopada bywa i bez tych „nowych”
zjawisk pogodowych wietrzny. Nie zostawiajmy na balkonach i tarasach ruchomych przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć
dodatkowe zagrożenie – np. porwana przez wiatr pokrywa od kotła do gotowania bielizny potrafi jak gilotyna przeciąć człowieka lub dokonać wielkich
zniszczeń choćby trafiając w zaparkowany samochód. Nie raz przed tym
ostrzegałem i ja, i wszelkie służby miejskie, a jak ni stąd, ni zowąd dmuchnie,
widzimy latające w osiedlach najrozmaitsze przedmioty.
Wielu z nas ma ogródki, działki czy tzw. dacze poza miastem – nie tylko
przygotujmy je do zimy pod względem ogrodniczym, ale również zabezpieczmy zarówno na wypadek kaprysów jesienno-zimowej pogody, ale i penetracji różnej maści amatorów cudzej własności, potrafią nie tylko okraść – ale
i zniszczyć pozostawione mienie czy budowlę.
Wracając zaś do prozaicznych codziennych zagrożeń tego okresu,
musimy zdawać sobie sprawę, że koniec października to przygotowania
do tradycyjnie u nas obchodzonego dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.
Poza trudnościami komunikacyjnymi jeszcze nadal „rozkopanego” Olsztyna,
pamiętajmy o bezpieczeństwie na cmentarzach, wielu się wtedy trafia naciągaczy i złodziejaszków, zwracajmy na to uwagę i wzajemnie sobie poma-

DYŻURY

gajmy. 1 i 2 listopada to początek długiego weekendu, będą dłuższe i dalsze
wyjazdy i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będzie tłoczno, ciasno
i niebezpiecznie, przewidujmy zagrożenia i działajmy rozsądnie.
Potem „wchodzimy” już w listopad, który z reguły jest słotny i zimny, zabezpieczajmy siebie, a zwłaszcza dzieci i osoby starsze przed przeziębieniami. No i zaczyna się (teraz w handlu zawsze wcześniej) szaleństwo przedświąteczne w sklepach, super i hiper marketach, będzie bardziej uciążliwie,
bo weszliśmy w system niedziel bez handlu.
To już okres, kiedy wcześniej robi się ciemno, a okres przedświąteczny i święta to wzrost natężenia ruchu pieszego i kołowego. Pieszy powinien
pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do kierowców. Na
przejście dla pieszych wchodzimy dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że
kierowca zatrzymał swoje auto przed psami.
Kierowcy natomiast powinni pamiętać o stosowaniu się do przepisów
ruchu drogowego, a zwłaszcza do ograniczenia prędkości. Niech nas nie
uspokaja fakt, że w okresie przedświątecznym i w czasie świąt policja będzie
sprawdzać trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów i obowiązkowe
wyposażenie.
To jest nasze bezpieczeństwo i nikt lepiej od nas nie zadba o nie, przewidujmy więc wszelkie możliwe zagrożenia i bądźmy ostrożni i bezpieczni,
zwłaszcza w trudnym okresie przełomu jesiennego.
Nie wstydźmy się i nie bójmy wzywać pomocy, kiedy jest to konieczne,
i to zarówno głośno wołając o pomoc do zwykłych otaczających nas ludzi,
gdziekolwiek to by było, jak i telefonując do służb specjalistycznych, w tym
apeluję o sprawę niebagatelną – chodzi o numer alarmowy „112” – jest on
jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów
stacjonarnych, jak i komórkowych, powołany do życia uchwałą Rady Europy
w 1991 roku, połączenia na ten numer są bezpłatne i można go wybrać w telefonie komórkowym nawet nie posiadającym karty SIM.
CZEGO MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA „112”?
Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub jednostki Policji lub PSPoż., właściwej ze względu na
miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej i uruchamia kompleksową akcję
ratunkową.
Ale na ten numer dzwonimy tylko w poważnych sprawach, nie należy
dzwonić na numer „112” kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie
stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia czy w innych błahych sytuacjach, kiedy można swobodnie wezwać inne specjalne służby. Dlatego też
dla przypomnienia podaję pozostałe:
TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE
Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Straż
Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991,
Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993, REMONDIS – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12) i SM „JAROTY”
– 89 543 55 00 (03, 48).
Spokojnej i bezpiecznej, jeszcze jesieni, ale z widokiem na zimę życzę
sobie i wszystkim czytelnikom. Cdn.
St. 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: 19 listopada 2018 roku – pełni Marzena Skryniuk

ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083,
e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24,
tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 1000 egz.
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Podsumowanie osiedlowych edycji konkursu

„Balkony i ogródki w kwiatach ‘2018”
Już wiadomo, kto ma najpiękniejsze ogrody i balkony na naszych osiedlach, bowiem we wrześniu odbyły się finały poszczególnych osiedlowych edycji – XXII na Jarotach, XIX na Pieczewie i XVI na Nagórkach, a zwycięzcy odebrali już nagrody. Członkowie osiedlowych komisji gratulowali laureatom pomysłowości w tworzeniu kompozycji kwiatowych, zastosowaniu różnorodnych
kolorowych roślin i docenili trud ogromnego wysiłku włożonego, by w to upalne lato w tak doskonałej kondycji utrzymać rośliny.
Konkurs jest przede wszystkim kierowany do tych, którzy kochają rośliny i dbają o wizytówkę nie tylko swoich balkonów czy
ogródków, ale również najbliższej przestrzeni osiedlowej i miejskiej.

JAROTY
Finał XXII Konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach”, zorganizowanego przez spółdzielczą Radę Osiedla „Jaroty”, odbył się
17 września 2018 r. w siedzibie Administracji Osiedla „Jaroty”.

Laureatami konkursu zostali:
Kategoria balkony: Marianna i Elżbieta Gustawskie
(ul. Boenigka), Grażyna i Piotr Truszczyńscy (ul. Burskiego),
Lucyna i Jan Kosarzyccy (ul. Hanowskiego), Alina Woźniak
(ul. Herberta), Ewa Roszko (ul. Herberta), Ireneusz i Elżbieta
Boguta (ul. Herdera), Katarzyna Ankudowicz (ul. Jaroszyka),
Teresa i Wiesław Czmiel (ul. Mroza), Iwona i Sławomir Głoccy
(ul. Wiecherta), Krzysztof i Alicja Bączkowscy (ul. Wilczyńskiego), Krzysztof i Danuta Wróbel (ul. Wilczyńskiego), Agnieszka Głażewska (ul. Leyka), Krystyna Swebocka (ul. Boenigka),
Mirosława i Zbigniew Kadelscy (ul. Boenigka).
Kategoria ogródki: Leokadia i Zbigniew Bartkiewiczowie
(ul. Boenigka), Krystyna Hołub (ul. Boenigka), Barbara Krawczun (ul. Jaroszyka), Edward i Irena Mierzejewscy (ul. Leyka),
Irena Knop (ul. Mroza).
Imprezę w sali pięknie udekorowanej kwiatami poprowadził
przewodniczący RO „Jaroty” Jerzy Krasowski. Galę uświetnił występ artystyczny Alicji Jary, uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Olsztynie (skrzypce, prof. Dorota Obijalska).
Laureaci otrzymali piękne dyplomy i nagrody – talony podarunkowe o wartości 50 zł na zakupy w sklepie Rossmann. Rada
Osiedla przygotowała słodki poczęstunek, a spotkanie upłynęło
w miłej atmosferze.
Barbara Kozińska

Uroczyste spotkanie z laureatami tegorocznej edycji konkursu na Pieczewie odbyło się w Administracji Osiedla „Pieczewo”
10 września br., podczas którego właściciele najpiękniejszych
balkonów i ogródków przydomowych nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Małgorzata Gieczewska

NAGÓRKI
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 kolorowych oaz na naszym osiedlu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 3 września 2018 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, przy ul. Wańkowicza 9.

PIECZEWO
To już XIX edycja konkursu na Pieczewie, organizowana
Laureatami XVI edycji Konkursu „Balkony i ogródki w kwiadla mieszkańców naszego osiedla, którzy z pasją zagospodatach” na Nagórkach zostali:
rowują swoje balkony i ogródki. Komisja konkursowa nie miała
Kategoria balkony: Ewa Majewska (ul. Wańkowicza), Katałatwego wyboru, jednak starała się nagrodzić przede wszystkim
rzyna Tomaszewska-Orłowska (ul. Barcza), Halina Uścinowicz
tych, którzy nie byli jeszcze nagradzani, a ich balkony urzekały
(ul. Barcza), Andrzej Gorczyca (ul. Barcza), Barbara Modzelewswym pięknem, kolorystyką, oryginalnością zagospodarowania
ska (ul. Barcza), Marianna Wojnowska (ul. Murzynowskiego), Kai estetyką.
tarzyna Białkowska (ul. Murzynowskiego), Wanda Grabowska
Jako że udział w konkursie to nie tylko rywalizacja, ale
(ul. Murzynowskiego), Janina Bohdanowicz (ul. Murzynowskieprzede wszystkim pasja, komisja postanowiła wyróżnić i przygo), Julita Skrzypczyk (ul. Orłowicza), Barbara Mysiakowska
znać równorzędne nagrody następującym osobom: Agacie
(ul. Barcza), Anna Przędziuk (ul. Barcza), Teresa Grzymkowska
Budzyńskiej (ul. Jeziołowicza), Teresie Białej (ul. Jeziołowicza),
(ul. Orłowicza), Irena Banaszek (ul. Orłowicza), Krystyna Szalaty
Jadwidze Dudkiewicz (ul. Jeziołowicza), Halinie Matusiak
(ul. Orłowicza).
(ul. Jeziołowicza), Ewie Jarmużewskiej (ul. Gębika), ZoKategoria ogródki: Anna Harań (ul. Wańkowicza), Krystyna
fii Jankowskiej (ul. Wachowskiego), Sylwii Laskowskiej
Kręcik (ul. Barcza), Irena Taperek (ul. Barcza), Regina Grabow(ul. Krasickiego), Zofii Krocz (ul. Krasickiego), Leszkowi Gruceli
ska (ul. Murzynowskiego). 
(ul. Żurawskiego) i Zenobii Bojarowskiej (ul. Wachowskiego).
Ewa Janczewska
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ich trud związany z ukwiecaniem naszych osiedli, a do obejrzenia nagrodzonych balkonów i przydomowych ogródków zapraszamy na naszą stronę internetową: www.smjaroty.pl, być może inni
dadzą się zainspirować i zadeklarują swój udział w przyszłorocznych edycjach konkursu „Balkony i ogródki w kwiatach”.

