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Rok 2019 dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” jest szczególny ze względu na przypadający w tym roku jubileusz
40-lecia jej powstania. Dla upamiętnienia
tego wydarzenia z inicjatywy Komitetu
Obchodów Jubileuszu SM „Jaroty” na
szczycie budynku Murzynowskiego 6 został namalowany okolicznościowy napis.
Po oględzinach wielu miejsc zdecydowano o wyborze właśnie tego budynku,
a konkretnie jego północnego szczytu, ze
względu na dobrą widoczność, bowiem
idąc czy jadąc samochodem ulicą Synów
Pułku w kierunku Nagórek jest on doskonale widoczny dla tych, którzy zmierzają
zarówno w stronę ulicy Krasickiego, jak i
w kierunku Galerii Warmińskiej.

Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za rok 2018
Działalnością Administracji Osiedla „Jaroty” objęte były tereny położone przy ulicach: Boenigka, Burskiego, Herberta, Jaroszyka,
Hanowskiego, Leyka, Pieczewskiej, Mroza, Piotrowskiego, Janowicza, Flisa, Kanta, Wiecherta, Herdera, Wilczyńskiego, Jarocka o łącznej
powierzchni 577. 504 m². W zasobach Administracji Osiedla „Jaroty” w 2018 roku w obsłudze znajdowały się 234 budynki mieszkalne
o łącznej liczbie mieszkań 6. 132, które składają się na 104 nieruchomości mieszkalne, 188 lokali użytkowych oraz 249 garaży. Administracja obsługuje również, na mocy zawartej ze Spółdzielnią umowy, Wspólnotą Mieszkaniową Kanta 40D, w której zasobach znajduje się
40 lokali mieszkalnych i 12 garaży. Zadaniem administracji jest bieżąca realizacja prac 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 2018 roku przez 11 pracowników administracji, 10 konserwatorów, 2 gospodarzy
oraz magazyniera.
Prace ogólnoadministracyjne
1. W 2018 r. zarejestrowano 3. 021 spraw (wychodzącej i przychodzącej korespondencji), z tego 2. 540 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 zamieszkiwania osób, decyzji dotyczących wycinki
drzew, warunków zabudowy, zgłoszeń robót do planu remontów.
2. Przyjęto do obsługi nowo oddane budynki przy ul. Flisa 2, 4, dokonano zasiedlenia 65 mieszkań oraz przekazano 48 miejsc garażowych
znajdujących się na tej nieruchomości.

3. Podpisano umowę na sprzątanie terenu nowej nieruchomości przy
ul. Flisa 2, 4, jak również umowę na sprzątanie klatek schodowych
i miejsc garażowych.
4. W związku z rezygnacją firmy Clinex ze świadczenia usług sprzątania klatek schodowych w budynkach przy ul. Herdera 6, 8 i Leyka 14,
16, 18, 20, 22, 24 dokonano wyboru nowego wykonanwcy w trybie
zapytania ofertowego i podpisano z nim umowę na ww. zakres.
5. W związku z wypowiedzeniem części umownej świadczenia usług
przez firmę ASDOR na utrzymanie porządku na terenie osiedla przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego, w wyniku
którego podpisano umowę na świadczenie usług przez nową firmę.
ciąg dalszy na str. 2

KOMUNIKAT SM „Jaroty”
W ostatnim czasie mają miejsce liczne zdarzenia losowe na terenie nie tylko naszego miasta i województwa, ale całego kraju, wywoływane działaniem sił przyrody: wichur, długotrwałych deszczy, burz, upałów i susz
bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz mieniu.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaleca dokonanie przeglądu drzewostanu w miejscach publicznych pod
kątem bezpieczeństwa. W związku z tym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zostały podjęte czynności mające
na celu wytypowanie drzew i dużych krzewów stwarzających ewentualne zagrożenie (naruszona statyka, wyłamane konary, złomy, wywroty). Jednocześnie kierujemy prośbę do mieszkańców naszych osiedli o zgłaszanie niepokojącego stanu drzew i dużych krzewów do właściwych administracji osiedlowych.
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6. Zawarto 8 umów na dzierżawę terenu i ścian pod reklamy oraz odebrano 4 przedmioty dzierżawy po rozwiązaniu umowy.
7. Przekazano protokólarnie 5 lokali użytkowych zgodnie z zawartymi
umowami i odebrano protokólarnie po zakończeniu umowy najmu
4 lokale.
8. Podejmowano 559 interwencji na zgłoszenia pisemne, osobiste i telefoniczne mieszkańców, dotyczące utrzymania czystości i porządku
wewnątrz budynków i na terenie osiedla, utrzymania zieleni, niewłaściwych zachowań mieszkańców, zakłócania spokoju i porządku,
które były wyjaśniane przez komisję interwncyjną Rady Osiedla „Jaroty”.
9. Przeprowadzono dwukrotnie kompleksową deratyzację we wszystkich budynkach wiosną i jesienią, polegającą na rozłożeniu środków
na gryzonie w korytarzach piwnicznych.
10. Prowadzono współpracę z firmą REMODIS Sp. z o.o. świadczącą
usługi na rzecz Gminy Olsztyn w zakresie wywozu odpadów komunalnych, jak rówmież z ZGOK w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:
szkło, makulatura, plastik i wywozem kontenerów na bioodpady.
11. Na wnioski mieszkańców dotyczące sprzątania klatek schodowych
i korytarzy piwnicznych w kolejnych nieruchomościach, po spełnieniu wymogów regulaminu zostało podpisanych 7 kolejnych umów.
Na koniec 2018 roku sprzątanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych odbywa się w 196 budynkach oraz w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej Kanta 40D.
12. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresię sprzątania klatek schodowych i korytarzy
piwnicznych przez firmy ASDOR, AZALIA, CLINEX, GO CLEAN,
E. G. Bieniek, Usługi Sprzątania Budynków i Posesji K. Kasperowicz.
13. Prowadzono bieżącą kontrolę usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ASDOR, CLINEX, Usługi Sprzatania Budynków i Posesji
K. Kasperowicz w zakresie utrzymania porządku na terenach zasobów osiedla Jaroty, konserwacji zieleni i utrzymania zimowego.
14. 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 przy współpracy z pracownikiem działu inwestycji.
15. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, ZDZiT w Olsztynie.
16. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 199 postępowań w sprawach roszczeniowych należnych
odszkodowań dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.
17. W 2018 roku załatwiono 616 wniosków użytkowników lokali w zakresie zmian opłat czynszowych związanych z liczbą zamieszkałych
osób (wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, czasowe
przebywanie poza miejscem zameldowania, zgłoszenia 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  6.127 mieszkań wyposażonych jest  w  21.314 szt.
wodomierzy ciepłej i zimnej wody. W 2018 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w 50 mieszkaniach. Sporządzono 11 notatek
z powodu niesprawnych wodomierzy oraz nieprawidłowości w przekazywaniu stanów wody. Oplombowano 319 szt. wodomierzy po wymianie na
nowe z powodu uszkodzeń oraz sporządzono 100 protokołów po naprawach i remontach mieszkań.
W 157 mieszkaniach dokonano rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków z powodu zmiany najemców oraz 399 korekt zużycia
wody rozliczanych symulacją, błędnie podanych stanów wody przez lokatorów.
Wysłano 660 pism przypominających 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 w liczbie 126 faktur.
W 2018 roku wystawiono 715 faktur VAT dla lokali użytkowych za
energię cieplną, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie
ścieków.
Comiesięcznie pracownicy administracji dokonują odczytów liczników c.o. i z.w. w budynkach z indywidualnymi węzłami w liczbie 67
szt. oraz wodomierzy głównych w liczbie 158 szt., w tym w budynkach
mieszkalnych 133 szt., lokalach użytkowych 3 szt., hydroforniach 14 szt.,
wymiennikowniach 8 szt. oraz prowadzą kontrole prawidłowości odczytów, jak i rachunków za zużycie wody i odprowadzanie ścieków dostarczanych przez PWiK.

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.
Ponadto w 2018 r. w sprawie stosowania wodomierzy z wymaganymi dowodami legalizacji dokonano kompleksowej wymiany wodomierzy
na osiedlu Jaroty w 5. 511 lokalach mieszkalnych w liczbie 19. 402 szt.
wodomierzy oraz 69 lokalach użytkowych w liczbie 145 szt. wodomierzy.
Roboty ogólnobudowlane
(malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne)
Ogółem w 2018 r. przyjęto 12. 675 zgłoszeń usług i napraw, w tym:
– 2. 681 zgłoszeń lokatorskich różnego rodzaju,
– 3. 534 ogólnobudowlanych, administracyjnych oraz ślusarskich,
– 2. 038 stolarskich,
– 2. 216 hydraulicznych,
– 2. 206 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano między
innymi:
– bramy zamykające osłony śmietnikowe przy ul. Wiecherta 19 oraz
Kanta 56;
– naprawę tynków i malowanie osłon śmietnikowych przy ul. Herdera 7,
Wiecherta 6 – 8;
– wymieniono zawory typu STAD w budynkach Boenigka 2, 3, 4, 6, 8,
10, 32; Herdera 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26; Jaroszyka 6; Wilczyńskiego 6D; Kanta 1; Leyla 9, 11; Wiecherta 35 łącznie 22 szt.;
– wymieniono 13 szt. zaworów podpionowych termostatycznych OVENTROP w budynkach: ul. Boenigka 42, 20, ul. Piotrowskiego 11A,
ul. Kanta 56, ul. Mroza 29, ul. Wilczyńskiego 6D, 6F;
– wymieniono zawory główne w węzłach mieszkaniowych w budynkach
przy ul. Kanta 40/ 1, 4, 17, 18, 21, 22, 30, 33, ul. Kanta 22C/2, 5, 12,
23, 24, 25;
– wymieniono zawór równoważący ABQM na pionie c.o w budynku Herdera 15/5;
– dokonano naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów drewnianych w urządzeniach na palach zabaw, remontu piaskowic, remontu
ławek w rejonie budynków przy ul. Janowicza 2, 5, 19, 24, 32, Kanta
3 – 7, Kanta 9, Kanta 12, Kanta 32 – 36, Kanta 42 – 48, Mroza 22 – 28, Mroza 27 – 37, Herdera 2 – 8, Herdera 7 – 11, Herdera 19, Boenigka 1 – 1A,
Boenigka 2 – 10, Boenigka 16 – 18, Boenigka 11 – 19, Boenigka 54,
Jaroszyka 6, Jaroszyka 18 oraz częściowej wymiany siatki ogrodzeniowej placu zabaw przy ulicy Flisa 1, 3;
– na prośby lokatorów wykonano i wkopano nowe ławki z oparciami przed
budynkami przy ul. Boenigka 4, 14, Herberta 10, Herdera 15, Wiecherta 4,
Wiecherta 18, Janowicza 34 oraz na placu zabaw Leyka 5;
– wykonano i zamontowano drewniane pochwyty na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Herberta 8, 10, 12, 14, 16, 18, ul. Mroza 37;
– ogółem na prace związane z remontem piaskownic, elementów drewnianych urządzeń na placach zabaw, wykonaniem ławek i wykonaniem pochwytów drewnianych na balustradach klatek schodowych
zużyto: 3,247 m³ tarcicy „50” i 1,787 m³ tarcicy „25”;
– wykonano ogrodzenie terenu zielonego przy budynku Boenigka 52;
– wykonano podniesienie balustrady na schodach terenowych przy budynku Boenigka 34B;
– wymieniono okienko w pomieszczeniu suszarni w budynku Boenigka 10,
w korytarzu piwnicznym Leyka 10, na klatce schodowej Janowicza 3,
dokonano naprawy okiennka w pomieszczeniu suszarni Janowicza 34
oraz na klatce schodowej Wilczyńskiego 6C;
– wymieniono stabilizatory TYTAN w węzłach mieszkaniowych w budynkach ul. Burskiego 13/26,5, Kanta 40/21;
– wymieniono zawory termostatyczne mieszające Danfos w węzłach
mieszkaniowych w budynku Kanta 40B/50, 9, 26, 11, 36;
– wymieniono zawory – regulatory PM Regler – 12 szt. w budynkach:
Kanta 22A/4, 7, 15, 16, 17, 31, 32, Kanta 22B/20, 30, 33, 34;
– wymieniono czujki temperatury w budynkach przy ul. Herberta 12, 16,
Wiecherta 17, 27, Mroza 33;
– wymienio zawory główne sterujące w węzłach mieszkaniowych w budynkach Kanta 40/22, Kanta 22C/9, 7, 31, Kanta 22A/26;
– wymieniono trójnik sieci kanalizacji sanitarnej PCV w pomieszczeniu
suszarni w budynku Leyka 8, w budynku Mroza 12 pion mieszkania 3,
Boenigka 28 pion mieszkania 5 oraz trójnika na z.w. w pomieszczeniu
suszarni Leyka 22;
– wykonano podjazdy dla wózków na biegach schodowych zewnętrznych w budynku przy ul. Herberta 9 kl. I oraz Herdera 20 kl. I;
– wykonano docieplenie stropu wełną mineralną nad mieszkaniem 84
ul. Janowicza 4;
– wykonano remonty podestów schodów przed klatkami (uzupełnienie i wymiana uszkodzonych płytek, fugowanie) w budynkach przy
ul. Herberta 1, 3, 5, pawilonie przy ul. Jaroszyka 14;
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– dokonano naprawy pokrycia połaci dachowej nad mieszkaniem nr 20
przy ul. Boenigka 4;
– wykonano częściowe naprawy tynków wraz z malowaniem na loggiach, doszczelnienia obróbek blacharskich na loggiach, naprawę lic
balkonowych w budynkach przy ul. Wiecherta 17/4, Wiecherta 8/22,
21, Wiecherta 16/6,16,Wiecherta 3/15, Wiecherta 11/15,6, Herdera 24/17, Burskiego 2/2, Burskiego 14/14, Burskiego 22/18, Herdera
22/24,23, Herdera 15/19,30, Herdera 6/40,16, Kanta 5/27, Kanta 1/27,
Kanta 12/57,58, Mroza 34/7, Mroza 27/3, Mroza 8/16, Boenigka 19/34,
Boenigka 22/24, Boenigka 11/15, 17, Boenigka 6/35, Boenigka 3/5,
Janowicza 24/16, Wiecheta 35/76;
– wymieniono ramy montażowe i oprawy oświetleniowe typu Rossa,
Philips Malaga w 19 słupach oraz uzupełniono 65 szt. żarówek tupu
WLS70 W, LRF 125, LRF 250W w wysokich lampach na słupach betonowych przy ul. Mroza 12, 22, ul. Herdera 6, ul. Boenigka 16, 38, 46,
50, Kanta 1, 12, 26, 44, 54, ul. Janowicza 26, 32, ul. Hanowskiego 1,
ul. Wiecherta 8;
– wymieniono zegar astronomiczny w lampie wysokiej przy ul. Wiecherta 35;
– wymieniono 2. 728 szt. żarówek na klatkach schodowych i przed klatkami oraz w korytarzach piwnicznych;
– wykonano nową instalację elektryczną w korytarzu piwnicznym w budynku Boenigka 28;
– wykonano wyniesienie rewizji na pionie c.o. z piwnicy lokatorskiej na korytarz piwniczny w budynku przy ul. Boenigka 18/1,12, Wiecherta 29/12,
Wiecherta 11/12, Burskiego 2, Burskiego 4, Burskiego 6, Leyka 14;
– wymieniono odcinek pionu sieci kanalizacji sanitarnej w budynku
Jaroszyka 6/3, Herdera 26/27, Kanta 38/27, Leyka 32/7, Pieczewskiej
4/10, Leyka 13/26, Wiecherta 19/2;
– wymieniono odcinki rur deszczowych w poziomie piwnic w budynkach
przy ul. Leyka 13, 28, 9, Boenigka 30, 1A, Hanowskiego 4, Boenigka
11A – wymiana rury deszczowej wraz z koszem zlewowym;
– zamontowano hydrant naścienny w pawilonie przy ul. Leyka 7;
– wykonano malowanie klatki schodowej w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3;
– dokonano naprawy opaski na szczycie budynku przy ul. Boenigka 14;
– wykonano naprawę schodów terenowych przy śmietniku Burskiego 13;
– wymieniono 23 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 osłon śmietnikowych;
– wykonano malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie budynku przy ul. Burskiego 2, Herberta 18;
– wydano 140 pisemnych decyzji dotyczących warunków wymiany
grzejników w mieszkaniach;
– dokonywano odczytów gazomierzy i ciepłomierzy;
– dokonywano odbioru wodomierzy po wymianach przez lokatorów;
– wystawiono 672 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, obciążenie firm wykonujących remonty w budynkach naszego
osiedla;
– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii instalacji domofonowej
do firmy „WIT-CZAR”.
– dokonano przeglądu i naprawy wraz z czyszczeniem budek lęgowych
dla ptaków zamontowanych na budynkach i drzewach na osiedlu;
– co kwartał pracownicy zespołu konserwatorów zbierają kartki ze stanami wodomierzy mieszkaniowych.
Nadzór
W 2018 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów
na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów, jak również nad robotami kontynuowanymi na podstawie zawartych
umów z 2017 roku.
I. Realizacja umów w roku 2018
Firmy wykonujące roboty remontowe wyłonione zostały w drodze
przetargów.
1. Malowanie klatek schodowych (21 klatek) wraz z z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej w budynkach, które tego wymagają przy ul. Boenigka 17, Hanowskiego 8, Herberta 8, 10, 12, 14, 16, 18, Mroza 10,
Kanta 22A i B – wykonały 2 firmy;
2. Remont schodów i podestów 28 klatek schodowych polegający na
ułożeniu płytek terrakoty w budynkach przy ul. Herdera 11, Mroza 22,
28, 33, Kanta 9, 30, 48, 52, 54 – wykonywała 1 firma.
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3. Remont posadzek korytarzy piwnic 540,5 m² z wymianą 35 szt. drzwi
w budynkach przy ul. Leyka 20, Kanta 38, Burskiego 2, 4, 6, Leyka
14, 16 18, 22, 24, Kanta 32, 34 - wykonały 4 firmy.
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na fragmencie ścian piwnicznych budynków przy ul. Kanta 5 i 7 z ułożeniem drenażu na długości
izolacji – wykonywały 2 firmy;
5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na fragmencie ściany piwnicznej budynku przy ul. Boenigka 40 – wykonywała 1 firma;
6. Ułożenie kostki polbrukowej na zapleczu pawilonu Jaroszyka 3,
przełożenia istniejących chodników, przy budynkach Wiecherta 11,
13, Herdera 7, 14 – wykonała 1 firma;
7. Remont elewacji z malowaniem konstrukcji stalowych zadaszeń
wejść budynków przy ul. Boenigka 1, 1A, 3 oraz fragmentu ściany
Wiecherta 8 – wykonywała 1 firma;
8. Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Kanta 40C–40A i terenu przy
ul. Janowicza 7 – wykonywała 1 firma;
9. Wykonanie naprawy posadowienia bryły B budynku przy ul. Kanta 12
– wykonywała 1 firma;
10. Wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacji oraz elektrycznej w obiektach budowlanych SM „Jaroty” oraz obiektach będących
w zarządzaniu SM „Jaroty” – wykonywała 1 firma;
11. Remont 151 szt. loggii i balkonów w budynkach przy ul. Burskiego
12/ 7, 9 Boenigka 14 – 25 szt.; 16 – 35 szt.; 20 – 30 szt.; 26 – 25 szt.;
34A/9, 29; 36/ 28; 42/ 38,40; 44/9; Herberta 5/3, 4, 5, 6, 7, 8; 2 – 22
szt. – wykonywały 2 firmy;
12. Wymiana opraw oświetlenia na klatkach schodowych 52 budynków
przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 11, 19, 13, 15, 16, 18, 20,
22, 24A, 24B, 26, 28, 30, 32, 42, 44, Leyka 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 26,
28, 30, 32, Hanowskiego 1, 3, Jaroszyka 10, 12, Pieczewskiej 4, 6,
8, Wiecherta 8, 11, 17, 19, Kanta 26, 36, 38, Janowicza 3, 32, 34
– 1.011 szt. w 129 klatkach - wykonywała 1 firma;
13. Wymiana kaset domofonowych w 23 budynkach przy ul. Boenigka
13, 15, 16, 17, 18, 20, 22; Leyka 9, 11, 13, 15; Hanowskiego 2, 4;
Leyka 26, 28, 30, 32, Herdera1, Janowicza 32, 34, 3, 5, 4 – 63 szt.
– wykonywała 1 firma;
14. Wymiana drzwi wejściowych do budynków przy ul. Boenigka 4, Wiecherta 3, Wilczyńskiego 6A i B – 13 szt. – wykonywała 1 firma;
15. Docieplenie stropu przejścia między budynkami Wilczyńskiego 17
i 17A – wykonała 1 firma.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roboty z przeniesienia z 2017 r. do planu remontów na 2018 r.
i zrealizowane w 2018 r.
Docieplenie budynków przy ul. Wiecherta 15, 17, 19 – wykonała
1 firma;
Dociepelnie pawilonu przy ul. Wiecherta 15 – wykonywała 1 firma;
Remont posadzek korytarzy piwnic 210 m2 z wymianą 8 szt. drzwi
w budynkach przy Wilczyńskiego 6D i E - wykonywała 1 firma.
Wymiana zaworu STAD – Herdera 20, 22, 24, 26  –  4szt.; Kanta 1
– 1 szt.; Herdera 13 – 2 szt.;
Wykonanie drenażu 2 placów zabaw przy ul. Janowicza 2 i 4 – wykonywała 1 firma;
Remont klatki schodowej Jaroszyka 3 – wykonał zakład konserwatorów AO „Jaroty”

Roboty z 2017 r. przeniesione na I i II kwartał 2018 r.
1. Wymiana 45 szt. stolarki drzwiowej zewnętrznej budynków przy
ul. Boenigka 1, 1A, 3; Malewskiego 3, 5, 4, Leyka 19, Herdera 1, 4,
Wiecherta 17, Kanta 38, Piotrowskiego 11A, 13, 15, Mroza 20 A-E
– wykonała 1 firma;
2. Remont schodów wejściowych do budynków przy ul. Mroza 20A i B
– 3 klatki – wykonywała 1 firma;
3. Remont posadzek korytarzy piwnic 529,8 m² z wymianą 24 szt. drzwi
w budynkach przy ul. Burskiego 14, 16, 18, Wiecherta 13, 23, 35
– wykonywały 3 firmy;
4. Malowanie klatek schodowych (5 klatek) wraz z wymianą okienek na
klatkach schodowych budynków przy ul. Mroza 12, 14 – wykonywała
1 firma;
Roboty z 2018 r. przeniesione na I i II kwartał 2019 r.
1. Remont balkonów i loggii przy ul. Hanowskiego 7/3, 6, 9   –  3 szt.;
Wilczyńskiego 17A/ 6, 7 – 2 szt. – wykonują 2 firmy;
2. Remont osłon śmietnikowych przy ul. Boenigka 22, Leyka 2, Wilczyńskiego 19  –  3 szt. – wykonuje 1 firma;
3. Malowanie klatek schodowych (16 klatek) budynków przy ul. Janowicza 10 (wraz z wymianą okienek na klatkach schodowych) i Janowicza 4 – wykonała 1 firma;
4. Remont schodów i podestów 8 klatek schodowych polegający na
ułożeniu płytek terrakoty w budynkach przy ul. Herberta 8, 10, 12,
Wiecherta 6 – wykonywała 1 firma;
5. Remont posadzek korytarzy piwnic 801 m² z wymianą 33 szt. drzwi
w budynkach przy ul. Wiecherta 31, Herdera 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, Kanta 26, 36 – wykonały 3 firmy;
dokończenie na str. 4
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6. Docieplenie budynku przy ul. Mroza 10 – wykonuje 1 firma;
7. Docieplenie stropodachu budynku Jaroszyka 3 – wykonuje 1 firma.
Roboty planowane na 2018 r. i niezrealizowane
1. Remont nawierzchni asfaltowych przy ul. Janowicza 21-Mroza 32
oraz Mroza 29;
2. Montaż instalacji solarnej na budynkach Burskiego 20, 22, 32 oraz
Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7;
3. Malowanie konstrukcji wejść do budynków przy ul. Boenigka 6, 8, 10,
12, 14, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24A, 24B, 26, 28, 30, 32 – 40 szt;
4. Uzupełnienie urządzeń zabawowych placów zabaw przy ul. Boenigka 11 – 19; Boenigka 36 – 40;Wiecherta 1, 3, 7 – Herdera 1;
5. Dostawienie urządzeń siłowni terenowej, wykonanie siłowni terenowej – Boenigka 44, Jaroszyka 6 – 4, Kanta 7;
6. Wykonanie nasadzeń zieleni przy ul. Boenigka 1 – 1A-3, Boenigka
42 – 44, Hanowskiego 12 – 14, Leyka 19-Jaroszyka 22, Leyka 26 – 32,
Herdera 6, Kanta 42 – 44, Kanta 22A-B;
7. Remont śmietników: Herberta 14, Janowicza 5;
8. Ułożenie nowych chodników przy ul. Boenigka 36, Burskiego 6 – 4,
Janowicza 4, 10, Kanta 22A i 22B przełożenie schodów terenowych
przy ul. Boenigka 36 – 42, przełożenie chodnika ze schodami przy ul.
Janowicza 10;
9. Remont 14 szt. balkonów i loggii – Wiecherta 13/18, Wiecherta 17/3,
Wiecherta 16/14, Wiecherta 18/30, Herdera 6/15, 17, 19; Kanta 3/5,
29, Mroza 22/9, Mroza 37/14, 16, 19, Janowicza 3/48;
10. Remont elewacji budynków przy ul. Jaroszyka 24, Jarocka 49 – 51.
II. Roboty wykonane systemem zleconym
Prowadzono również nadzór nad robotami w systemie zleconym:
1. Badanie hydrantu przy ul. Leyka 7.
2. Wykonanie badań termowizyjnych budynku Mroza 10.
3. Wymiana stolarki okiennej w lokalach usługowych Jaroszyka 3, Kanta 11, Burskiego 2.
4. Opracowanie projektu drenażu opaskowego budynków przy ul. Kanta 5 i 7.

5. Wykonanie remontu ramp wyładowczych do lokali usługowych budynku przy ul. Wilczyńskiego 6A.
6. Wykonanie docieplenia fragmentu koryta połaci dachowej budynku
przy ul. Wiecherta 4.
7. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku Burskiego 4.
8. Podłączenie dodatkowej lampy oświetlenia zewnętrznego Kanta 12.
9. Wykonanie remontu wiatrołapu budynku Wilczyńskiego 6C – IV klatka.
10. Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach usługowych Jaroszyka 3,
Kanta 11.
11. Wymiana witryn okiennych lokalu usługowego budynku przy ul. Burskiego 18.
12. Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej Herdera 16.
13. Wymiana części poziomu kanalizacji sanitarnej i przyłącza sieci
deszczowej Herdera 14.
14. Wykonanie badań termowizyjnych Jaroszyka 24, Jarocka 49 – 51.
15. Przygotowanie danych do planu remontów na rok 2019 w zakresie
prac remontowych.
16. Wykonanie przeglądów mieszkań w związku z interwencją lokatorów dotyczącą m.in. zacieków, zawilgoceń, niesprawnej wentylacji,
remontów.
17. Prowadzenie na bieżąco ewidencji robót remontowych w książkach
obiektów budowlanych.
18. Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych robót prowadzonych przez
firmy zewnętrzne.
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”

Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” za rok 2018
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. 379m2. W zasobach Administracji
Osiedla „Pieczewo” w 2018 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 2. 691 mieszkań oraz 59 lokali użytkowych.
Zadania obejmujące obsługę ok. 5. 635 mieszkańców (stan na 31. 12. 2018 r.) realizowane były przez 7 pracowników administracji,
6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.
Prace administracyjne
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2018 r. wpłynęły 1. 354 podania i pisma od różnych instytucji zewnętrznych, jak również od mieszkańców osiedla. Wszystkie sprawy rozpatrywane były na bieżąco bez
nieuzasadnionej zwłoki lub kierowane do odpowiednich instytucji do załatwienia zgodnie z ich kompetencjami.
1. Na bieżąco pion administracyjny realizował zadania związane
bezpośrednio z zapewnieniem pełnej obsługi w zakresie dbałości
o czystość i porządek w budynkach i ich otoczeniu. Nadzorował
oraz monitorował całość spraw związanych z wykonywaniem usług
porządkowych, przyjmowaniem od mieszkańców wniosków oraz zastrzeżeń co do jakości wykonywanych usług przez firmy zewnętrzne
w zakresie:
• całorocznego sprzątania osiedla – zbieranie, usuwanie nieczystości, opróżnianie koszy na śmieci, sprzątanie śmietników,
• pielęgnacji zieleni, cięć sanitarnych drzew, krzewów, żywopłotów,
koszenia trawników, zgrabiania 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 kompleksowego rozkładania 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, naprawiano
uszkodzone ogrodzenia placów zabaw, dostawiano na terenach
zielonych tabliczki z informacją „Posprzątaj po swoim psie” oraz
usuwano wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Ponadto 11 maja
2018 r. pracownicy administracji uczestniczyli w komisyjnym przeglądzie osiedla wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej, Rady Osiedla
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. Zwrócono także uwagę na sprawy dotyczące porządku
i zieleni – zbyt małej częstotliwości koszenia traw oraz pielęgnacji
nasadzeń na terenach miejskich; kwestie związane z częstotliwością
i skutecznością wywozu odpadów wielkogabarytowych, a także konieczność właściwego utrzymania i przywrócenia porządku po przeprowadzonych inwestycjach realizowanych przez Gminę.
3. Ze względu na trudności w pozyskaniu wykonawców, wynikające
z obecnej sytuacji rynkowej, tym samym konieczność przeprowadzenia powtórnej procedury przetargowej związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych założonych w planie remontów na rok 2018,
realizację wykonania nasadzeń roślinnych przewidziano na trzeci
kwartał 2019 r. Dobór gatunków roślinności został uwzględniony
w projekcie nasadzeń w odniesieniu do istniejących warunków usytuowania budynku, nasłonecznienia, mrozoodporności, istniejącej infrastruktury podziemnej. Nasadzenia uatrakcyjnią otoczenie budyn-
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ków Gębika 24, 26, Turkowskiego 6 oraz tereny mienia Spółdzielni
w sąsiedztwie budynków Sikiryckiego 3, 5 oraz w obrębie placów
zabaw Gębika 9 – 11 oraz Wachowskiego 2 – 4.
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. Żurawskiego 3, 5; Wachowskiego 3; Turkowskiego 5; Gębika 3; Sikiryckiego 12; Stramkowskiej 7, 9). Nowe drzewa nasadzono na terenie w obrębie budynków
Stramkowskiej 7, 9; Żurawskiego 3, 5, 7; Gębika 3; Sikiryckiego 12.
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 w okresie wczesnowiosennym (kwiecień 2018 r.) dokonano wymiany piasku w 22 piaskownicach na osiedlowych placach
zabaw. Coraz więcej mieszkańców osiedla sprząta po swoich zwierzętach korzystając z woreczków na odchody, w które można zaopatrzyć się w administracji osiedla.
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 lokalu (czasowy
pobyt poza miejscem zamieszkania, zgon, urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, kupno-sprzedaż, darowizny itp). W 2018 r. dokonano zmian w 289 lokalach mieszkalnych. Jak co roku odnotowujemy
znaczny spadek liczby osób zamieszkujących na osiedlu.
8. Administracja przygotowuje i załatwia sprawy związane z zawieraniem, rozwiązywaniem i zmianą umów dzierżaw pod kioski handlowe, tablice reklamowe oraz prowadzi całość dokumentacji tych
spraw. 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 z tytułu zdarzeń
losowych (tj. m.in. wszelkiego rodzaju zalań itp.), jak również odszkodowań z tytułu dewastacji mienia spółdzielczego i innych (odnotowano 95 spraw).
10. Do administracji wpływają pisemne, ustne i telefoniczne skargi
mieszkańców, najczęściej w zakresie zakłócania spokoju i ciszy nocnej, palenia papierosów i spożywania alkoholu na klatkach schodowych i w korytarzach piwnic, wyprowadzania psów na tereny zielone,
pozostawiania 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,
takich 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 – w wyniku pożaru spowodowanego zaprószeniem ognia zniszczeniu uległy
trzy osłony śmietnikowe w obrębie Żurawskiego 21 – 23, Świtycz-Widackiej 1 oraz Panasa 6. Powyższe zdarzenia zostały niezwłocznie zgłoszone dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji, która podjęła
czynności zgodnie z właściwościami. Otrzymane w toku czynności
likwidacyjnych odszkodowanie pokryło w całości koszty związane
z naprawą i doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego
wspomnianych osłon śmietnikowych.
Rozliczenie i opomiarowanie budynków
W zasobach osiedla Pieczewo znajduje się 2. 691 lokali mieszkalnych, z czego 2. 682 lokale wyposażone są w urządzenia pomiarowe
ciepłej i zimnej wody, których odczyty w okresach kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu rozliczenia zużycia wody.
Kompleksowa wymiana wodomierzy mieszkaniowych w zasobach
osiedla Pieczewo, rozpoczęta w listopadzie 2017 r., została ukończona
w planowanym terminie do 30 czerwca 2018 r., podczas której dokonano wymiany 9. 786 szt. wodomierzy w 2. 607 lokalach mieszkalnych.
Ponadto w 67 lokalach mieszkańcy dokonali wymiany wodomierzy we
własnym zakresie. Obecnie w 2. 674 lokalach mieszkalnych wodomierze
posiadają wymagane dowody legalizacji.
W 2018 roku dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody
z tytułu sprzedaży mieszkań (w 71 przypadkach). Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień dotyczących stanów wodomierzy, sposobu
rozliczania wody, a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzano stosowne korekty, ponadto w 50 lokalach mieszkalnych dokonano odbioru
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technicznego wodomierzy po wymianie zrealizowanej przez użytkowników lokali mieszkalnych.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe, w których comiesięcznie dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych
energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody. Na ich podstawie
dokonuje się rozliczeń i wystawia się stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników lokali. W 2018 roku wystawiono 588 faktur.
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 rozliczenia 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 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
2018 liczył siedem osób. Pracownicy zatrudnieni byli na następujących
stanowiskach: pracownik ogólnobudowlany – 2 osoby, monter instalacji
sanitarnych (hydraulik) – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarz-szklarz i 1 gospodarz osiedla.
Ogółem w 2018 roku zrealizowano 2. 705 różnego rodzaju napraw
i usług na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb pogotowia awaryjnego REMONDIS i pracowników administracji, w tym:
– 327 elektrycznych;
– 256 stolarsko-szklarskich;
– 1. 757 hydraulicznych;
– 365 ogólnobudowlanych.
Prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
– wymiana (uzupełnienie) drewnianych pochwytów na balustradach klatek 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 centralnego ogrzewania;
– 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, samozamykaczy oraz stolarki okiennej;
– wymiana żarówek, włączników elektrycznych, opraw oświetleniowych
na 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;
– czyszczenie, konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków;
– uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych
przed wejściami do budynków;
– montaż oraz naprawa koszy na śmieci na terenie osiedla;
– naprawa zniszczonych na skutek dewastacji (zaprószenia ognia)
osłon śmietnikowych przy ul. Świtycz-Widackiej 1, Panasa 6 oraz Żurawskiego 21 – 23;
– miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników;
– dokonywanie miejscowych napraw lamperii na klatkach schodowych;
– wykonanie odwodnień posadzek korytarzy piwnicznych wraz z wykonaniem instalacji zasilającej pompy w budynkach przy ul. Wilczyńskiego 3 oraz Turkowskiego 25;
– usunięcie, zamalowywanie graffiti i wulgaryzmów, jak również uzupełnianie ubytków na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych;
– wymiana zaworów w budynkach mieszkalnych;
– wymiana części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach
mieszkalnych;
– usuwanie niesprawności na instalacji cyrkulacji ciepłej wody;
– usuwanie nieszczelności pionów instalacyjnych;
dokończenie na str. 6
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– usuwanie nieszczelności i kontrola szczelności instalacji gazowych;
– bieżące naprawy, usuwanie w sezonie grzewczym usterek w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania, dotyczące 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 informacji (tzw. kartek)
zawierających stany zużycia wody z budynków mieszkalnych;
– plombowanie i odbiory wodomierzy mieszkalnych po wymianie;
– wystawianie faktur użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych za
usługi wykonane przez zespół konserwatorów lub podmioty zewnętrze
(wystawiano 323 faktury);
– bieżące 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 w lutym 2018 r. (przeniesione z 2017 r.).
• Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wilczyńskiego 1,
3, Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25 – zrealizowane w okresie luty - czerwiec 2018 r. (przeniesione z 2017 r.).
• Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Sikiryckiego 5.
• Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Jeziołowicza 23,
Wachowskiego 14 – zrealizowane luty 2019 r. (przeniesione z 2018 r.);
• Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Gębika 11, 28,
Turkowskiego 6 – planowana realizacja malowania klatek schodowych
- drugi kwartał 2019 r. (przeniesione z 2017 r.).
• Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Turkowskiego 2, 9, Gębika 13, 26, Stramkowskiej 7, Sikiryckiego 3.
• Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Turkowskiego 5 oraz przy ul. Wachowskiego 3 – zrealizowane w okresie luty - marzec 2019 r. (przeniesione
z 2018 r.).
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach)
bez wymiany stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynku
przy ul. Sikiryckiego 2 – zrealizowane w styczniu 2019 r. (przeniesione
z 2017 r.) ;
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach)
z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach
przy ul. Sikiryckiego 1, Krasickiego 1, 3, 5, przy ul. Gębika 18.
• 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 w okresie luty – kwiecień 2018 r. (przeniesione z 2017 r.).
• Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach korytarzy piwnicznych) w budynkach przy ul. Sikiryckiego 4, Gębika 8A
– zrealizowane luty 2018 r. (przeniesione z 2017 r.).
• Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Panasa 2.
• Wykonanie wymiany 647 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami
ruchu na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza 1,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, ul. Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15,
ul. Stramkowskiej 1, 3, 5, ul. Świtycz-Widackiej 14, 16, ul. Gębika 1, 3,
5, 14, 16, 18, 20, ul. Sikiryckiego 6, 8, 12 oraz ul. Turkowskiego 13, 15
- zrealizowano w okresie styczeń – marzec 2019 r.
• Wymiana kaset domofonowych na cyfrowe w budynkach przy ul. Jeziołowicza 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, ul. Żurawskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18,
ul. Stramkowskiej 11.
• Wykonanie remontu izolacji płyt balkonowych w budynkach przy
ul. Jeziołowicza 8 m 9, ul. Jeziołowicza 14 m 20, 24 i ul. Jeziołowicza
16 m 20. Ze względu na trudności w pozyskaniu wykonawców, wynikające z obecnej sytuacji rynkowej, tym samym nierozstrzygnięcie
trzech postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2018 r. związanych z remontem izolacji płyt balkonowych występujących w założeniach planu remontów na 2018 r. przy ul. Turkowskiego 21 m 16, 18,
20; Wilczyńskiego 3 m 19; Stramkowskiej 11 m 19; Żurawskiego 6 m
14, 16, 18, 19, 20; realizację wykonania powyższych robót przeniesiono
i wpisano do planu remontów na rok 2019 r. Remont izolacji płyt balkonowych w budynkach przy ul. Żurawskiego 4 m 9, Żurawskiego 14 m
5, 7 - zrealizowano w kwietniu 2019 r.
• Uzupełnienie urządzeń zabawowych pięciu placów zabaw zlokalizowanych przy ul.: Wachowskiego 1 – 3 – 5; Gębika 2 – 4 – 8; Panasa 2 – 4 – 6;

Turkowskiego 3; Wachowskiego 10, 12, 14; Żurawskiego 1 – 3 – 5 – planowana realizacja do końca drugiego kwartału 2019 r.
• Planowane przełożenie/ułożenie nowych chodników na terenie mienia
Spółdzielni w obrębie budynków: Gębika 24, 26, 28, Sikiryckiego 2, 4;
Gębika 9, 11, Turkowskiego 2; Panasa 6 oraz dojść do nieruchomości
budynkowych Turkowskiego 5 i Sikiryckiego 5 pomimo przeprowadzenia w roku 2018 trzech postępowań przetargowych, m.in. ze względu
na kilkudziesięcioprocentowe przekroczenia cen ofertowych względem
założeń planu remontów, w tym wpływające pojedyncze oferty uniemożliwiające wiarygodną ocenę poziomu wyceny usług budowlanych,
nie wyłoniono wykonawcy robót. Powyższe zamierzenie przeniesiono
do założeń planu remontów na 2019 r.
• Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej - kontrole
pięcioletnie i roczne w zasobach osiedla Pieczewo.
• Wykonanie wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej w budynkach będących w zasobach osiedla Pieczewo – inwestycja realizowana przez Orange Polska S. A., kontynuacja prac z 2017 r. – zakończono
w kwietniu 2018 r.
Prowadzono również nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia, takimi jak:
• wymiana drzwi stalowych do lokalu użytkowego (sklepu spożywczego)
przy ul. Żurawskiego 9;
• wymiana stolarki okiennej (5 szt.) lokalu użytkowego (sklepu spożywczego) przy ul. Żurawskiego 9;
• wymiana stolarki okiennej (2 szt.) zaplecza warsztatowego przy ul. Żurawskiego 9;
• wymiana stolarki okiennej (16 szt.) klatek schodowych w budynku przy
ul. Gębika 2;
• wykonanie wymiany odcinka łazienkowego pionu centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 16 w budynku przy ul. Gębika 26 - usunięcie awarii;
• demontaż wyposażenia urządzeń i orurowania nieczynnej hydroforni
(odłączonej w wyniku przeprowadzonej w 2017 r. modernizacji systemu
zasilania w ciepło i wodę) przy ul. Świtycz-Widackiej 1A w celu pozyskania lokalu użytkowego pod potencjalny wynajem;
• wykonanie przeglądu okresowego wraz z konserwacją 2 szt. klimatyzatorów w klubie osiedlowym „AKANT” w budynku przy ul. Kanta 11;
• ułożenie terakoty na posadzce wózkowni II kl. w budynku przy ul. Żurawskiego 6.
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 2019 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
Mieszkanie komunalne (umowa najem) o pow. 41,7 m², w bloku czteropiętrowym przy ul. Kołobrzeskiej, składające się z dwóch pokoi, łazienki,
kuchni i balkonu – zamienię na mieszkanie składające się z trzech pokoi lub
więcej. Możliwość spłaty zadłużenia. Tel. 535 886 956.
Kupię za gotówkę mieszkanie o pow. 35-65 m², na piętrach najlepiej I-III.
Może być zadłużone lub z problemami prawnymi. Tel. 518 827 571.
Kupię mieszkanie za gotówkę, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Mieszkanie gminne na umowę najmu na Nagórkach o pow. 85 m²,
III piętro – zamienię na dwa mieszkania jednopokojowe (ok. 20 m²) oraz
dwupokojowe (ok. 35 m²), do II piętra na umowy najmu. Tel. 660 588 870.
Własnościowe M-3 o pow. 49 m² w zasobach SM „Jaroty” – zamienię na
większe. Tel. 515 731 994, e-mail: qcc_@vp.pl

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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Bezpieczna jesień
Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni przypada w tym roku 23 września, zaś jesień astronomiczna może wypaść jeden dzień wcześniej lub
później. Pierwszy dzień jesieni, to dzień tak zwanej równonocy jesiennej.
Od tego momentu Słońce mocniej będzie oświetlać jedną półkulę Ziemi
od drugiej. Jesień jest najbarwniejszą porą roku. Liście drzew mienią się
kolorami od zielonego, przez czerwony, pomarańczowy i żółty, aż do brązowego. Złota polska jesień potrwa do 21 grudnia, czyli pierwszego dnia
kalendarzowej zimy.
Jesień to czas zbierania plonów. Rozpoczynają się wykopki, czyli
zbiór ziemniaków, marchwi i buraków, a także orka, czyli pierwsze przygotowanie gleby pod wiosenną uprawę. Tradycyjnie pierwszego dnia jesieni organizowane były dożynki, czyli święto zbiorów, podczas którego
dziękowano bogom za ziemiopłody. Dziś również wiele wsi i miast organizuje podobne obchody, którym towarzyszą zabawy i barwne korowody.
Mieszkańcy ubierają stroje regionalne, przygotowują ostatnie kępki (wiązka niezżętego zboża pozostawiona na polu) i uczestniczą w dziękczynnej
Mszy św. Najbardziej uroczyste nabożeństwa organizowane są na Jasnej
Górze w Częstochowie, gdzie wierni przynoszą dary ziemi, aby je pobłogosławić i prosić o kolejne dobre zbiory. Tak więc nie ma co użalać się, że
„szkoda lata”, ale korzystać z uroków jesieni i uczestniczyć w jesiennych
atrakcjach.
Pogoda na wrzesień 2019 roku - czego możemy się spodziewać? Czeka nas słoneczna i pogodna jesień, a może niezbędnym elementem będą
kalosze i parasol? Z pewnością wielu z nas marzy o tym, aby pogoda na
wrzesień pozwoliła nam na cieszenie się wczesną jesienią - na spacery
i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Część osób we wrześniu wybiera się dopiero na urlop, stąd nic dziwnego, że interesuje ich to, jaka będzie
wtedy aura. Co na ten temat sądzą synoptycy? Meteorolodzy zdradzają
już pierwsze informacje dotyczące pogody na wrzesień i pogody na jesień
2019 roku. Oto, co czeka nas w najbliższych tygodniach.
Pierwszy tydzień września i powrót do szkoły powinien upłynąć pod
znakiem pogodnych dni. Przez chmury będzie się przebijało słońce, a termometry pokażą około 20 – 23 kresek.
Podobnie zapowiada się drugi tydzień września, a synoptycy przewidują, że temperatura będzie się utrzymywać na podobnym poziomie, nie
zabraknie także słońca. Trzeci tydzień września to zdaniem meteorologów
kontynuacja przyjemnej aury. W dzień termometry będą pokazywać około
20 kresek, musimy jednak przygotować się na chłodne noce i wieczory wtedy temperatura będzie oscylować w granicach 11 – 12°C.
Jeśli wrześniowy urlop będziecie spędzać nad polskim morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach, to wyjeżdżając nie zapomnijcie o zabraniu
nieco cieplejszych ubrań - termometry będą pokazywać w ciągu dnia około
18 – 21 kresek, jednak wieczorami temperatura spadnie nawet do 10°C. Co
ważne, meteorolodzy nie przewidują opadów deszczu. Powinno być także
sporo słońca, niebo przez większość dni będzie tylko częściowo zachmurzone.
I oby tak było, miejmy jednak świadomość, że wrzesień i październik
to już w naszej strefie klimatycznej jesienne i czasami bardzo zmienne
w zakresie pogody miesiące, prognozy więc traktujmy z lekkim przymrużeniem oka!
Uroki jesieni, urokami, ale też bywają zagrożenia. To pora roku, która
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swoją zmiennością może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych
kierowców. Wiatry, ulewy czy nawet niespodziewane śnieżyce, ba, nawet
leżące na jezdni liście czy naniesione błoto, to realne zagrożenia. Pamiętajmy też o światłach, czasami te tzw. dzienne nie wystarczą, a i mało
widoczni są piesi, których spotkamy i o zmierzchu, i w czasie szaróg.
Nie wszyscy noszą elementy odblaskowe i tu apel właśnie do pieszych:
BĄDŹCIE WIDOCZNI NA DROGACH! Każdy pieszy powinien mieć
świadomość, że w kontakcie z pojazdem jest z góry na straconej pozycji –
wiem powtarzam się, ale warto o tym pamiętać.
Jeśli mówimy, że to już jesień, to w domyśle miejmy nadchodzącą
zimę. Zabezpieczmy działki - i to zarówno te ogrodowe, jak i rekreacyjne.
Opady deszczu czy potem śniegu mogą poczynić wiele szkód, jeśli nie
zabezpieczymy zabudowy, upraw i urządzeń działkowych, podobnie pamiętajmy o zabezpieczeniu delikatnych roślin przed przemarznięciem. Pamiętajmy jednak, aby prace na działkach wykonywać też z zachowaniem
bezpieczeństwa własnego, jak i sąsiadów.
W naszych osiedlach,  w naszych blokowiskach też jest wiele do zabezpieczenia przed jesienno-zimowymi wichurami i opadami. To nie tylko
mycie okien, zabezpieczenie parapetów i balkonów, ale właśnie przewidywanie, że przedmioty pozostawione na balkonach, a niezabezpieczone
mogą zostać porwane przez wiatry i stanowić ogromne zagrożenie dla
innych: mogą uszkodzić okna, samochody na parkingach czy ranić, a nawet zabić człowieka!
Bacznie przyglądajmy się, jak zabezpieczone będzie przed tymi szarugami nasze otoczenie: śmietniki, place zabaw, dojścia i przejścia w terenie. Gdy widzimy niedopatrzenia czy zaniedbania, interweniujmy w administracjach i wszelkich innych podmiotach odpowiedzialnych za porządek
i bezpieczeństwo, to nasze prawo i obowiązek.
Jesień bywa czasami piękna i słoneczna, nawet w październiku, jak
wynika z ostatnich prognoz możemy liczyć na trochę pogodnych dni, potem może nastąpić załamanie pogody z pojawieniem się pierwszych opadów śniegu i śniegu z deszczem.
Przewidujmy więc i przygotowujmy się do słotnej jesieni i zimy, jakiekolwiek jednak będą, te pory roku zawsze są dla nas uciążliwe i niosą ze
sobą wiele zagrożeń. Gwałtowne, zaskakujące z dnia na dzień zmiany
pogody i temperatury, często z różnymi kataklizmami są splotem wielorakich zagrożeń zdrowia, życia i naszego bytu. Wiele można przewidzieć,
lecz nie wszystkiemu zaradzić, no chyba że w sprawie ochrony naszego
zdrowia - i to nie w sensie leczenia już zaistniałej choroby, lecz profilaktyki,
zapobieganiu i przeciwdziałaniu, przestrzeganiu zaleceń lekarskich, gdy
coś nas już naprawdę „dotknie” i wreszcie uodpornianiu organizmu. Głównym zagrożeniem przełomu jesienno-zimowego są  p r z e z i ę b i e n i a,
na które narażone są przede wszystkim dzieci, osoby starsze i osłabione.
Dlatego pamiętajmy o profilaktyce: uodpornianie organizmu, witaminy
i odżywianie, ruch i aktywność, odpoczynek i sen - higiena życia codziennego – to nie boli i tak naprawdę nie wymaga wielkich nakładów
finansowych, a gwarantuje dobrą kondycję i samopoczucie.
Pięknej, pogodnej i bezpiecznej jesieni życząc – powtarzam: zagrożenia były, są i będą, przewidujmy je, bo to uchroni nas przed nimi lub
przynajmniej przed ich skutkami. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 21 października 2019 roku – pełni Agata Ostrowska

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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KLUB KULTURY
„AKANT”

„NA GÓRCE”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na zajęcia w roku 2019 / 2020

ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40

Zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na zajęcia w roku 2019/2020

– Pracownia plastyczna: dzieci 7 – 9 lat czwartki, godz. 16. 00,

– Studio Tańca „FOCUS” - taniec towarzyski – wtorek,

czwartek, w godz. 16. 00 – 21. 45
– Balet – poniedziałek, środa od 15. 50 – 17. 55 NABÓR
– Zumba SalsaFit – poniedziałek, od 18. 00 – 18. 55
– Zumba Fitness – środa, godz. 18. 00 – 18. 55
– Zumba kids – czwartek – 4 – 6 lat
(16. 30 – 17. 20) 7 – 12 lat (17. 30 – 18. 30)
– Klub rekreacji ruchowej – poniedziałek,
środa godz. od 20. 00 – 21. 00
– Aerobik – poniedziałek, środa, w godz. od 19. 00 – 20. 00
– Tańce narodowe
– Joga kundalini – poniedziałek, godz. 18. 00 – 19. 00 NABÓR
– Nauka gry na gitarze (zajęcia indywidualne)
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w godz. od
15. 00 – 19. 30
– Taniec Disco NABÓR
– Szkółka iluzji – czwartek, godz. 18. 30 – 19. 30
– Gimnastyka 60+ – wtorek, czwartek,
11. 50 – 12. 50
– Angielski dorośli – do uzgodnienia
– Angielski dzieci – do uzgodnienia
– Klub Malucha „Akancik” – poniedziałek godz. 11.00 – 11. 45
– Klub Seniora – piątek raz w miesiącu w godz. 14. 00 – 18. 00
– Zajęcia rękodzieła – raz w miesiącu w sobotę, w godz. 10. 00
– 14. 00 – pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października
2019 r.

Szczegółowe informacje w Klubie „Akant”
od poniedziałku do czwartku w godz. 10. 00 – 20. 00
w piątki w godz. 10. 00 – 18. 00

dzieci 7 – 9 lat – wtorki, godz. 16. 00, młodzież 10 – 15 lat –
poniedziałki, godz. 16. 00, dorośli – poniedziałki, godz. 17. 30,
grupa dorosłych – środa, godz. 16. 30 i piątek, godz. 11. 00
– Pracownia muzyczna – nauka gry na gitarze – zapisy
– Koło baletowe – balet klasyczny dla dziewczynek 5 – 12 lat –
poniedziałki i środy – dla początkujacych – godz. 16, 15, dla
zaawansowanych – godz. 17. 15
– K
 oło filatelistów – spotkania w czwartki od godz. 17. 00
– F
 itness – wtorki i czwartki, godz. 18. 30 – 19. 30 / KTT „MUZA”
ul. Murzynowskiego 10C
– Joga dla dorosłych – poniedziałki i środy, godz. 19. 00 – gr.
zaawansowana, godz. 20. 00 – dla początkujących.
– G
 imnastyka dla seniorów 60+ – ćwiczenia usprawniające
i wzmacniające, wtorki i czwartki, godz. 10. 30
– Rękodzieło dla dorosłych – zajęcia w wybraną sobotę
miesiąca, godz. 10. 00
– Język angielski – zajęcia dla dzieci: grupa przedszkolna, kl. I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII
– Zumba – zajęcia dla młodzieży i dorosłych w czwartki
godz. 20. 00
– Związek Kombatantów RP i BWP – spotkania w 1 i 3 środę
miesiąca, godz. 15. 00
– Klub Tańca Towarzyskiego „MUZA” – ul. Murzynowskiego 10
– zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– Tango dla dorosłych – zajęcia we wtorki godz. 18. 00 – grupa
początkująca, godz. 20. 00 – grupa zaawansowana
– K
 lub Seniora – spotkania w poniedziałki, od godz. 15. 00
– Koło Emerytów i Rencistów - spotkania 2 piątek m-ca od
godz. 15. 00

Informacje i zapisy – w godz. 10.00–20.00, piątek w godz. 10.00–18.00

Spółdzielcza i samorządowa Rada Osiedla „Nagórki”
oraz Klub Kultury „Na Górce”
z okazji 40-lecia SM „Jaroty”
zapraszają na

FESTYN RODZINNY

który odbędzie się 28 września 2019 r., w godz. 11. 00 – 14. 00
na placu przy SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, Nagórki
W programie:
- Pokaz koła baletowego Joanny Markiewicz z Klubu
„Na Górce”
- Zumba i hip-hop dzieci z Klubu „Akant”
- Prezentacja zumby – Beata Vashchenko
- Pokaz gitarowy – Szkoła Marcina Stanczewskiego
- Występ par tańca towarzyskiego KTS „Muza Dance”
Piotra Starowicza
- Tańce narodowe w wykonaniu dzieci pod kierunkiem
Moniki Nitkiewicz
- Malowanie buziek
- Animacje dla dzieci, dmuchańce, wata cukrowa

- Konkursy sprawnościowe dla dzieci
- Mierzenie ciśnienia i poziomu cukru
- Pokaz udzielania pierwszej pomocy – Ratownictwo
Medyczne
- Prezentacja sprzętu służbowego Straży Miejskiej i Policji
- Kiełbaski z grilla
- Wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych przy akordeonie

Sponsor Główny
Wydarzenia

