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Dialogu ze spółdzielcami nie planowano
Po głośnym, ulicznym proteście pracowników spółdzielczości mieszkaniowej województwa warmińsko-mazurskiego, który
miał miejsce w dniu 12 lipca 2011 r. i wręczeniu sprzeciwu Wojewodzie i Marszałkowi Województwa zapadła cisza w oczekiwaniu
na reakcję Marszałka Sejmu, będącego głównym adresatem. Zaznaczyć przy tym należy, iż faktycznie nie spodziewano się odpowiedzi Marszałka, lecz zdobycia przez niego wiedzy na temat stosunku pracowników spółdzielczości mieszkaniowej do szkodliwego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lansowanego m.in. przez posłankę Lidię Staroń, co mogło mieć wpływ
na wstrzymanie procesu legislacyjnego.
Zapobieżenie zamieceniu sprawy pod dywan
Dokonał tego Stanisław Kowalczyk (przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Okręgu ZZ „Budowlani”), uczestnik spółdzielczego
protestu, a jednocześnie członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS). Wyjaśnił członkom Prezydium tej komisji, że protest uliczny to efekt napięć społecznych wywołanych nieprzemyślanymi działaniami Sejmu i w związku z tym sprawy leżące u podłoża
tego konfliktu powinny stać się przedmiotem obrad WKDS.
Posiedzenie połączonych Zespołów ds. Polityki Gospodarczej
i Rynku Pracy oraz Rozwoju Dialogu Społecznego WKDS odbyło
się w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 22 sierpnia 2011 r. Na posiedzenie Zespołów zaproszono m.in. przedstawicieli pięciu spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa („Jedność” z Ostródy,

„Praca” z Iławy, „Pionier” z Kętrzyna oraz „Pojezierze” i „Jaroty”
z Olsztyna) i oczywiście autorkę ustawy prowadzącej do likwidacji
spółdzielni mieszkaniowych, tj. poseł Lidię Staroń. Tej ostatniej nie
doczekano się, a telefony biura poselskiego i samej zainteresowanej
(raczej niezainteresowanej) tego dnia milczały znacząco. Delikatnie
mówiąc wywołało to zaskoczenie zebranych. Jeden z członków komisji, szczególnie oburzony nieobecnością posłanki, zwracał przy
tym uwagę, że w tym spotkaniu zabrakło mu spółdzielców, których
przecież omawiany projekt ustawy dotykać miał w sposób szczególny. Jednakże po wyjaśnieniu mu, że to za sprawą samego ustawodawcy spółdzielcy zostali wyeliminowani nawet z pozorów konsultadokończenie na str. 3

Niedźwiedzia przysługa posłanki
Od dawna przypuszczano, że spółdzielcy mogą być wykorzystywani do prowadzenia walki ze spółdzielniami mieszkaniowymi
rzekomo w celu wyeliminowania „spółdzielczych wypaczeń” i ich obrony przed wszelkiego rodzaju niegodziwościami zarządów.
Obrońcy każdorazowo przedstawiali się jako ludzie bezinteresowni, poruszeni ogromem krzywd wyrządzanych niewinnym. Czynili to usłużnie, z wielką życzliwością okraszaną ujmującym uśmiechem. Trudno się dziwić tym, którzy brali to za dobrą monetę,
zwłaszcza gdy słyszeli, iż są piękni i młodzi, a mogliby być także bogaci, gdyby nie byli nieustająco okradani przez spółdzielnie.
Ostatnio zdarzył nam się klasyczny przypadek wykorzystania
zdezorientowanego spółdzielcy, który w to uwierzył.
Opis przypadku
Agata W. (imię i inicjał nazwiska zmieniono) i jej mąż na początku roku 2010 na rynku wtórnym nabyli na własność mieszkanie
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Od samego początku nie uiszczali opłat za używanie tego mieszkania. Po upływie 5
miesięcy wezwani zostali do uregulowania należności. Wobec braku reakcji skierowano do Sądu Rejonowego pozew o zapłatę kwoty
należności głównej 4.070,34 zł. Pozwani nie zgodzili się z treścią
nakazu zapłaty Sądu Rejonowego i na początku roku 2011 wnieśli
sprzeciw wyjaśniając, że powodem wstrzymania się z opłatami było
– według nich – złe gospodarowanie przez Spółdzielnię pieniędzmi
mieszkańców, zły stan powłoki malarskiej na balustradzie balkono-

wej, niewystarczająca wentylacja mieszkania, skutkująca zagrzybieniem pod oknem balkonowym oraz brak wyjaśnienia, za jakie prace
remontowe ich mieszkanie było obciążone kwotą przeszło 13.000 zł.
Sąd Rejonowy uznał jednak powództwo Spółdzielni. Pozwani
nie zgodzili się z tym orzeczeniem i wnieśli apelację do Sądu Okręgowego z uzasadnieniem jak poprzednio. Po kilku miesiącach Sąd
Okręgowy oddalił apelację jako niezasadną, gdyż w postępowaniu
przed sądem pierwszej instancji prawidłowo poczyniono ustalenia
faktyczne, na podstawie których wyciągnięto wnioski dające podstawę do uwzględnienia powództwa Spółdzielni. Zarzuty pozwanych
zawarte w sprzeciwie nie mogły stanowić podstawy do kwestionowania zaskarżonego orzeczenia, a co do kwoty stanowiącej należność za przeprowadzoną przez Spółdzielnię termomodernizację, to
pozwani w akcie notarialnym zawartym ze sprzedającym zobowiądokończenie na str. 2

Komunikat SM „JAROTY”
Osoby, które nie korzystają z książeczek opłat prosimy o składanie w administracjach osiedlowych lub sekretariacie Spółdzielni pisemnego oświadczenia o rezygnacji z nich najpóźniej do 10 października 2011 r.
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Niedźwiedzia przysługa posłanki
zali się do wnoszenia comiesięcznych opłat na fundusz remontowy
w celu jej spłacenia i to nie w wysokości całkowitej 13.000 zł, ale
3.373,94 zł, jako pozostającej aktualnie do spłacenia. Zarzuty pozwanych co do jakości prac termomodernizacyjnych nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w apelacji, a poza tym były to
ogólne stwierdzenia nie poparte żadnymi konkretnymi dowodami.
Tyle w skrócie wynika z postępowania sądowego.
Następnym ruchem Spółdzielni było zwrócenie się do Sądu
Rejonowego o nadanie klauzuli wykonalności na wydany wyrok
w celu skierowania go do komornika w postępowaniu egzekucyjnym.
Zmiana frontu
Przegrana w apelacji ostudziła poważnie zapał, z jakim Agata
W. postanowiła wymusić na Spółdzielni odstąpienie od egzekwowania opłat za używanie mieszkania. Złożyła więc wizytę w Spółdzielni
i jednemu z członków zarządu wyjaśniła, iż uzasadnienie niepłacenia za mieszkanie, podawane przez nią w sądzie, powstało w uzgodnieniu z posłanką Lidią Staroń, do której udała się po poradę. Była
wstrząśnięta, iż od samego początku do Spółdzielni nie wpływały
żadne kwoty, co było wynikiem wprowadzania jej w błąd przez członka rodziny, ale zamiast udać się do Spółdzielni zaraz po otrzymaniu
wezwania do zapłaty w celu złożenia wyjaśnień i rozpoczęcia płacenia, poszła do biura poselskiego znanego już w mieście z tego,
że jest „po stronie ludzi” (hasło wyborcze Lidii Staroń). Wybrała się
tam ponownie, gdy przegrała w pierwszej instancji, ale i tym razem
utrzymywana była w przekonaniu, że racja leży po jej stronie.
Finał
Agata W. przegrała w sądzie pierwszej instancji kwotę główną
objętą pozwem (4.070,34 zł), nie licząc należnych odsetek oraz poniosła koszty postępowania na kwotę przeszło 700 zł. Po przegranej
apelacji musiała dołożyć do tego jeszcze 100 zł, a tymczasem jej
zadłużenie zbliża się obecnie do kwoty 12.000 zł. W kontaktach z Lidią Staroń stała się osobą przegraną o należne Spółdzielni odsetki
i pokrzywdzoną przez posłankę na kwotę kilkuset złotych za koszty
zbędnych procesów sądowych powiększoną o odsetki, których normalnie nie musiałaby zapłacić. Póki co jedyną osobą, która skorzystała z kłopotów Agaty W. jest posłanka Lidia Staroń. Przez wiele
miesięcy roku poprzedniego i bieżącego żyła bowiem w glorii osoby
będącej „po stronie ludzi”, żyjąc w rzeczywistości kosztem naiwnej
Agaty W. A czy Lidia Staroń mająca zamiar zostać posłem przez

kolejne cztery lata, mogła nie wiedzieć, że przychodzący do niej interesanci, już chociażby podświadomie, obdarzają ją zaufaniem co do
tego, iż będzie ona w rozpatrywaniu spraw kierowała się względami
merytorycznymi? Agata W. mogła nadto zakładać, że posła, jak lekarza, obowiązuje zasada primum non nocere – przede wszystkim
nie szkodzić oraz że nie stanie się li tylko narzędziem w jej rękach?
Czy takich przypadków było więcej? Tego wykluczyć nie można, ale już ten jeden opisany wyżej dowodzi, że dla osiągnięcia celu
Lidia Staroń nie cofa się przed działaniami mogącymi naruszać zasady etyki poselskiej. Co do tego mieliśmy już podejrzenia wcześniej.
W końcówce roku 2009 zgłosiliśmy je mianowicie nawet Marszałkowi Sejmu (był nim wówczas Bronisław Komorowski), gdyż
w naszej opinii Lidia Staroń pod pozorem interwencji poselskiej próbowała wywierać na Spółdzielnię naciski w sprawie, w której zainteresowaną była jej bliska krewna.
Otrzymaliśmy dosyć wyniosłą w treści odpowiedź od Szefa
Kancelarii Sejmu: „Pragnę podkreślić, że Marszałek Sejmu stoi
na straży praw i godności Sejmu, udziela posłom niezbędnej
pomocy oraz czuwa nad wykonywaniem wobec posłów obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła
i senatora. Nie jest jednak zwierzchnikiem posłów ani nie może
być kontrolerem ich poczynań, gdyż posłowie jako przedstawiciele Narodu są niezależni w swoich działaniach”. Okazało się,
że druga osoba w Państwie nie zajmuje się kilkudziesięcioma milionami obywateli i wystarczają jej problemy z kilkusetosobowym Sejmem. Pewnie to prawda. Następnie dowiedzieliśmy się o naszych
obowiązkach wobec posła i na koniec napisano nam, że pomyliliśmy
adresata, którym jest Komisja Etyki Poselskiej oraz że „po zapoznaniu się z Państwa wnioskiem komisja poinformuje Państwa
o dalszych losach wniosku”.
I tu się Pan Szef Kancelarii mylił, gdyż po poprawnym już zaadresowaniu wniosku, odpowiedzi po dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy.
Mamy teraz autentyczny problem. Pisać w tej sprawie do Komisji Etyki Poselskiej tuż przed wyborami czy też odłożyć to na czas po
wyborach? A jeżeli Lidia Staroń nie zostanie wybrana, to pozostanie
nam już tylko pisanie na Berdyczów?
No, i tak Lidia Staroń narobiła kłopotów nie tylko Agacie W., ale
i my stanęliśmy na rozdrożu.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla „Jaroty”
za 2010 rok
W zasobach Administracji Osiedla „Jaroty” na dzień 31 grudnia 2010 roku w obsłudze znajdowało się 227 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie mieszkań 5.847, w tym jeden budynek socjalny z 6 mieszkaniami, które składają się na 101 nieruchomości
i 37 pawilonów wraz z wymiennikowniami stanowiącymi mienie Spółdzielni. Działalnością administracji objęte są tereny o łącznej
powierzchni 58,397 ha. Zadaniem administracji jest zajmowanie się gospodarką zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, prowadząc ich bieżącą konserwację, remonty i usuwanie awarii. Na mocy zawartych przez Spółdzielnię umów w obsłudze Administracji
Osiedla „Jaroty” znajdują się budynki administrowane położone przy ul. Boenigka 21, 23, 25, 27 i Wilczyńskiego 6, stanowiące
własność SM „Sami Swoi” oraz zarządzanie dwiema wspólnotami mieszkaniowymi przy ul. Flisa 5 i 7, Kanta 40D. Zadania realizowane były w 2010 roku przez 12 pracowników administracji, 11 konserwatorów, 2 gospodarzy oraz magazyniera.
Prace ogólnoadministracyjne
1. W 2010 r. zarejestrowano 2.432 sprawy (wychodzącej i przychodzącej korespondencji od członków, jak i różnych instytucji).
2. Przekazano protokołami zdawczo-odbiorczymi na podstawie umów
najmu 7 lokali użytkowych, w tym 3 na oświadczenia najemców, 7
lokali przyjęto do administracji. Zajmowano stanowiska w sprawach
wnioskowanych przez najemców lokali użytkowych – 25 pism.
3. Sporządzono 4 nowe umowy dzierżawy terenu i 34 aneksy do obowiązujących umów, 1 umowa została rozwiązana. Prowadzono szeroką korespondencję w sprawach dotyczących dzierżaw terenów
oraz ścian budynków pod reklamy – 87 pism.

4. Podejmowano interwencje na zgłoszenia osobiste i telefoniczne
mieszkańców, dotyczące porządku w budynkach, pomieszczeniach
administracyjnych i ogólnego użytku na terenie osiedla, a także
w sprawach konfliktów sąsiedzkich – 293 zgłoszenia.
5. Załatwiano skargi w sprawach sąsiedzkich konfliktów, podnoszone
w pismach do Spółdzielni – 66 pism, w tym 12 skarg rozpoznano
przy udziale przedstawicieli komisji porządkowej Rady Osiedla „Jaroty”.
6. Prowadzono bieżącą kontrolę pracy zakładów świadczących usługi
w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni, terenów będących w bieżącej eksploatacji, jak również ciąg dalszy na str. 6
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cji (wspólnoty miały powstać z dnia na dzień z mocy prawa, a więc
bez konsultacji), uznał to za wystarczające.
Po naradzie członkowie obydwu podzespołów wypracowali poniższą propozycję stanowiska WKDS, kierowanego do Marszałka Sejmu:
– Jesteśmy zaniepokojeni brakiem włączenia czynnika społecznego (członków spółdzielni jako właściciela majątku) do konsultacji nad projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
– Uważamy, że dalsze prace nad ustawą winny być poddane szerokim konsultacjom społecznym, z zachowaniem poszanowania prawa wyboru przez każdego członka spółdzielni.
– Wszelkie wprowadzone zmiany powinny być tak rozłożone w czasie, aby uniknąć niepotrzebnych szkód i strat spółdzielczości mieszkaniowej oraz zagwarantować spokój społeczny.
***
W owym czasie nie wiedziano, że od przeszło trzech tygodni posłanka Lidia Staroń nie była już przewodniczącą Podkomisji
nadzwyczajnej do zmiany wszystkiego, odwołana w dniu 26 lipca
2011 r. Stało się to na wniosek przewodniczącego Komisji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza (PO), przyjęty przez komisję bez
sprzeciwu. Nowym przewodniczącym nowej podkomisji został poseł
Kazimierz Smoliński (PiS). Sprawdziły się więc słowa Wicepremiera
Waldemara Pawlaka pytanego przez dziennikarzy w dniu 18 czerwca 2011 r. na temat poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię M-2 lub M-3 do 50–60 m². Tel. 785 809 893.
Kupię M-3, dwa pokoje (ok. 48 m²), na I piętrze, duży balkon
(na osiedlu Jaroty). Tel. 600 057 430.
Sprzedam własnościowe M-1 o pow. 24 m², przy ul. Orłowicza.
Tel. 608 719 130.
Sprzedam M-4 o pow. 60,5 m², przy ul. Orłowicza. Tel. 660 784
683.
Sprzedam M-4 lub zamienię na mniejsze z dopłatą. Tel. 691 565
738.
Sprzedam M-5 o pow. 72,2 m², przy ul. Mroza, IV piętro.
Tel. 89 512 80 15 (po godz. 17.00).
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m², przy ul. Panasa. Tel. 792 572 111.
Sprzedam M-3 o pow. 48 m² (IX piętro, nowa winda).
Tel. 89 542 76 25.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48 m², 2-pokojowe, z możliwością przerobienia na 3 pokoje, z kuchnią, na Pieczewie lub
zamienię na większe – 60 m², tylko parter. Tel. 511 908 798.
Własnościowe 3-pokojowe, o pow. 60,4 m² (I piętro, na Jarotach)
– zamienię na mniejsze lub sprzedam. Tel. 89 541 97 15 lub 792
523 942.
Własnościowe 3-pokojowe o pow. 60,6 m², II piętro, środkowe
(ul. Boenigka), zamienię na mniejsze lub sprzedam. Tel. 663 270
664.
Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 90 m², centrum – przy
ul. Kościuszki, I piętro, 3-pokojowe, ogrzewanie centralne, zadłużone na mniejsze 35–55 m², 2–3-pokojowe. Tel 600 173 153.
Zamienię mieszkanie 9-letnie o pow. 30 m² + poddasze do wykończenia – ok. 20 m², o wysokim standardzie, II piętro, z zabudową kuchni, przy ul. Sokolej, blisko jeziora i lasu – na większe
na Nagórkach. Tel. 601 631 379 lub 89 542 70 55.
Zamienię M-3, 2-pokojowe, parter – na większe (nie wieżowiec).
Tel. 661 611 904.
Zamienię M-3 o pow. 48 m² – Jaroty na podobne na Podgrodziu,
os. Mleczna. Tel. 608 719 130.
Zamienię dwie działki budowlane o pow. 34 a i 11,29 a na mniejsze mieszkanie w zasobach Jarot. Tel. 696 740 956.
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

mieszkaniowych: „Myślę, że to jest projekt awanturniczy […]
Lidia Staroń nie reprezentuje całej Platformy i mam nadzieję,
że nie reprezentuje nawet większości w Platformie”.
Ocena Wicepremiera okazała się prorocza także w odniesieniu do innej ustawy mającej zastąpić dotychczasowe Prawo spółdzielcze. Otóż w dniu 30 sierpnia 2011 r. Sejm przystąpił do jej
głosowania, ale projekt niespodziewanie nie uzyskał większości.
Warto w tym miejscu zacytować fragmenty stenogramu sejmowego,
by Czytelnika wprowadzić w atmosferę obrad:
Poseł Sprawozdawca Marek Zieliński (PO):
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu 18 sierpnia na posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu ustawy
o spółdzielniach, w trakcie którego zgłoszono 111 poprawek.
Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Gospodarki, która je rozpatrzyła i zarekomendowała pozytywnie 26 poprawek,
a negatywnie – 85. Dziękuję bardzo.
Marszałek:
Dziękuję. (…)
Pytanie zada pan poseł Jacek Bogucki, klub PiS.
1 minuta.
Poseł Jacek Bogucki (PiS):
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do pana Marszałka.
Panie Marszałku! Czy w praktyce demokratycznego Sejmu
jest dopuszczalne, aby debata nad tak ustrojową ustawą odbywała się w taki sposób? Komisja przyjęła bez czytania sprawozdanie podkomisji, posłowie nawet nie przeczytali tego projektu. W drugim czytaniu zgłoszono sto kilkadziesiąt poprawek
– każdy z klubów zgłaszał. Dostaliśmy 5 minut na zapoznanie
się z tymi poprawkami i na ich przegłosowanie.
Panie Marszałku! Czy taki tryb przyjmowania tak ważnej
ustrojowej ustawy o spółdzielczości jest dopuszczalny? Czy
taki tryb był stosowany w Polsce właściwie tylko przy wprowadzaniu dekretu o stanie wojennym lub stalinowskich dekretów?
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek:
Parlament nie wprowadzał dekretu o stanie wojennym.
Jest to dopuszczalne, ponieważ takie tempo narzuciła komisja,
a ja po prostu je przyjąłem. Nie chciałem przedłużać tego posiedzenia do czwartku, do 1 września.
Przystępujemy do głosowania.
Tu odbyło się głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami
i po przerwie kontynuowano posiedzenie:
Marszałek:
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości
projektu ustawy o spółdzielniach, w brzmieniu proponowanym
przez Komisję Gospodarki, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 412 posłów. 201 było za, 211
– przeciw.
Stwierdzam, że Sejm nie uchwalił ustawy o spółdzielniach.
(Burzliwe oklaski)
Z tych 201 posłów popierających zmianę Prawa spółdzielczego
195 było z PO, 5 niezrzeszonych i 1 z SDPL. Przeciwko głosowało:
131 z PiS, 39 z SLD, 28 z PSL, 4 niezrzeszonych, 7 z PJN i 2 z SDPL.
Wygląda na to, że większość poszła jednak po rozum do głowy.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Półkolonijne przygody
Tegoroczne lato nie rozpieszczało nas upałami i piękną pogodą, jednakże te dzieci, które spędzały wakacje w Osiedlowym
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” wcale, a wcale się nie nudziły. Podczas tegorocznej akcji letniej z półkolonii
w naszych klubach: „Na Górce”, w „Akancie” oraz w „17” skorzystało 360 dzieci w wieku 7–12 lat. Zaplanowano cztery dwutygodniowe turnusy oraz przygotowano atrakcyjne propozycje wspólnego spędzenia letnich dni.

Wiadomości z ostatniej chwili
dot. artykułu „Dialogu ze spółdzielcami nie planowano”
w numerze 9/2011 miesięcznika „Jaroty”
Już w trakcie trwania procesu wydawniczego dotarło do nas stanowisko Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego w sprawie oceny okoliczności protestu ulicznego pracowników spółdzielczości mieszkaniowej naszego województwa, które poniżej zamieszczamy. Jest ono w zasadzie zbieżne ze stanowiskiem obydwu Podzespołów WKDS
z dnia 22.08.2011 r. Komisja postanowiła jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt pominięty wcześniej. Chodzi
mianowicie o los realizowanych przez spółdzielnie projektów unijnych. Przy zmianach właścicielskich wywoływanych tworzeniem wspólnot w zasobach spółdzielczych doszłoby do konieczności zwrotu dotacji wraz z wszystkimi tego konsekwencjami. Mogłoby to skutkować nawet upadłościami spółdzielni, a dla członków spółdzielni oznaczałoby odcięcie od pieniędzy unijnych i konieczność wzięcia kosztów, np. wymiany wind na siebie. Dla wspólnot mieszkaniowych tworzonych wg
krytykowanego projektu poselskiego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych byłaby to po prostu niedźwiedzia przysługa,
a zapowiadano przecież, że robi się to dla ich dobra, bo Poseł Lidia Staroń jest „PO STRONIE LUDZI”. Jak widać z taką poufałością należy być ostrożnym.
Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na artykuł

w G.O.

z dn. 15.09.2011 r. pt.: „Zgoda
buduje, remont często ujmuje”.
Jest on odpowiedzią na zapewnienia Lidii Staroń o rzekomej
wyższości wspólnot mieszkaniowych nad spółdzielniami mieszkaniowymi.
Z relacji członka wspólnoty
mieszkaniowej wynika bowiem,
że we wspólnotach, zwłaszcza
w sferze rozliczeń, dzieje się na
tyle źle, że proponuje on powoływanie zrzeszeń wspólnot, nad
którymi pieczę sprawowałoby
miasto, powiększanie składu zarządów i tworzenie komisji rewizyjnych kontrolujących zarząd.
Nie komentując w tym momencie tych propozycji przyznać
jednak należy, że nie powstają
one w warunkach sielankowych,
jak to przedstawia Lidia Staroń,
ale wynikają z realnych problemów z jakimi borykają się wspólnoty.
Z tego powodu tworzenie wspólnot mieszkaniowych
z mocy prawa mogłoby się okazać kolejną niedźwiedzią przysługą posłanki, której propozycje
należy najpierw dobrze obejrzeć
pod światło.
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Dzieci brały udział w pikniku u Kojrysa. Dużą atrakcją był przejazd
z pętli autobusowej do gospodarstwa konnymi wozami. Na miejscu czekało już ognisko, poczęstunek i gorące kiełbaski. Dzieci miały okazję przejechać się konno, a potem obejrzały krótki występ artystyczny. Wycieczka
była bardzo udana i pełna niespodzianek.
Ponadto podczas półkolonii obejrzały premierę filmu „Smerfy” w 3D,
pływały statkiem „Cyranka” po Jeziorze Krzywym, zwiedzały wystawę
malarstwa w BWA, oglądały projekcje gwiazd w planetarium, uczestni-
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czyły w czwartkowych spotkaniach z Mikołajem Kopernikiem na Zamku
i sportowych festynach organizowanych przez „Gazetę Olsztyńską” i „Olsztynianka”, podglądały, jak powstaje film, brały udział w konkursach podczas festynu średniowiecza – organizowanego przez Ośrodek Wsparcia,
uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Sanepidu i Policji w ramach programu „Bezpieczne wakacje”. Również gdy padał deszcz nikt się
nie nudził, bowiem w klubach organizowano zawsze ciekawe konkursy,
gry i zawody, w których uczestnicy otrzymywali słodkie nagrody.

W czasie półkolonii w Klubie „17” odbyło się wiele ciekawych zajęć. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci w dni pochmurne i deszczowe cieszyły się zajęcia kulinarne. Tematem zajęć było robienie kanapek. Dzieci puściły wodze fantazji, kanapki
były wykonane artystycznie i bardzo kolorowo, co bardzo zachęcało do ich spożycia – były pyszne.


Krystyna Licznerska – kierownik ODK

Zapisz dziecko do biblioteki! Nigdy nie jest za wcześnie!
Pod takim hasłem Miejska Biblioteka Publiczna nr 13 (ul. Sikiryckiego 9) zachęca rodziców i opiekunów do zakładania kart czytelniczych dzieciom w wieku od 0 do 3 lat. Akcja ta ma na celu zaproszenie dorosłych do wspólnego odkrywania radości czytania dziecku i poznawania świata literatury z najmłodszymi. Wszystkie maluchy urodzone
w latach 2008–2011, które zostaną zapisane do biblioteki do końca tego roku, otrzymają w prezencie książeczkę Beaty Rybak „Słodki wierszyk”. Projektowi towarzyszyć będą zajęcia Klubu Trzynastkowych Moli Książkowych, które po wakacyjnej
przerwie rozpoczęły się ponownie we wrześniu. Na spotkania zapraszamy dzieci od 2 do 5 lat.
Beata Woźniakowska-Garbin
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za 2010 rok
kontrolę zimowego utrzymania uliczek, chodników (także miejskich)
oraz wywozu nieczystości. Prowadzono korespondencję z firmami
„ASDOR” s.c., „Clinex” s.c., Usługi Sprzątania Budynków i Posesji
w sprawie umów na zimowe utrzymanie chodników miejskich.
7. Prowadzono korespondencję i współpracę w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych z firmą ZGOK Sp. z o.o. oraz zbiórki
odzieży używanej z firmą TESSO sp.j. z Gdyni.
8. Na wnioski mieszkańców i administracji wykonano wycinki drzew
przy budynkach Wiecherta 3, Kanta 32, Herdera 19–21, Herdera 24,
po uzyskaniu pozytywnych decyzji z Wydziału Środowiska i Zieleni
Urzędu Miasta w Olsztynie.
9. Dokonano wymiany urządzeń metalowych na nowe na placu zabaw
przy ul. Wiecherta 12, uzupełniono nowymi urządzeniami plac zabaw przy ul. Kanta 12. Powyższe prace wykonała firma wyłoniona
w drodze przetargu.
10. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję
z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, MZDiM.
11. Przyjęto 6 mieszkań od dłużników.
12. Prowadzono korespondencję w sprawie odszkodowań za uszkodzenie mienia (słupa oświetleniowego – Wiecherta 16, skrzynek pocztowych, szyb – Wiecherta 23) oraz odszkodowań z tytułu odniesionych urazów w wyniku wypadków.
13. W 2010 roku załatwiono 921 wniosków użytkowników lokali w budynkach Spółdzielni w zakresie zmian opłat czynszowych związanych z liczbą zamieszkałych osób.
14. Współpracowano z firmami ubezpieczeniowymi: przeprowadzono
58 postępowań roszczeniowych w sprawach należnych odszkodowań dla użytkowników lokali i Spółdzielni z tytułu zalań, pożarów i innych zdarzeń losowych, 16 postępowań w sprawie wypłaty dla Spółdzielni odszkodowań z tytułu zbitych szyb w drzwiach wejściowych
do budynków. Prowadzono korespondencję w sprawach udzielania
informacji o przyczynach powstania szkód w lokalach mieszkalnych
(odnotowano 61 takich spraw).
15. Dokonywano przeglądu istniejącej zieleni drzew i krzewów w celu
przeprowadzenia cięć sanitarnych i prześwietlających.
16. 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 5.833 mieszkania wyposażone są
w 22.754 szt. wodomierzy c.w. i z.w.
W 2010 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy
w 5.096 mieszkaniach oraz sporządzono 122 notatki. Oplombowano
262 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu uszkodzeń.
W 144 lokalach użytkowych wyposażonych w wodomierze dokonywane są kwartalnie odczyty zużycia wody i rozliczenia oraz fakturowania zużycia wody zimnej i ciepłej.
Comiesięcznie pracownicy administracji wraz z przedstawicielami PWiK dokonują odczytu wodomierzy głównych w 135 budynkach mieszkalnych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach oraz
prowadzą kontrole prawidłowości odczytów, jak i rachunków dostarczanych przez PWiK za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
W sezonie grzewczym wraz z przedstawicielami MPEC dokonywane są comiesięczne odczyty c.o. w 136 budynkach mieszkalnych. Poza sezonem grzewczym dokonywane są comiesięczne odczyty w węzłach kompaktowych w 28 budynkach. Prowadzona jest
comiesięczna kontrola prawidłowości odczytów i obciążeń rachunków za energię cieplną i energię elektryczną wystawianych przez
MPEC i Zakład Energetyczny.
W 2010 r. wystawiono 1003 faktury VAT dla lokali użytkowych
za energię cieplną, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, stolarskie,
ślusarskie, hydrauliczne)
Ogółem w 2010 r. przyjęto 7.654 różnego rodzaju zgłoszenia
usług i napraw, w tym:

2.696 lokatorskich, 2.138 ogólnobudowlanych i administracyjnych, 428 stolarskich, 1.255 hydraulicznych, 1.137 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:
–– wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 28 budynkach,
tj. w 56 klatkach schodowych;
–– odeskowano 9 szt. piaskownic na placach zabaw;
–– uzupełniono listwy w ławkach, na placach zabaw naprawiono elementy drewniane, wymieniono uszkodzone części z wałków oraz części
metalowe, jak np. łańcuchy, zakonserwowano i wykonano malowanie
– zużyto 7,76 m³ tarcicy;
–– wykonano bieżącą naprawę i szklenie okien na klatkach schodowych,
korytarzach piwnicznych – na ten cel zużyto 42 m2 szkła gładkiego;
–– w 37 budynkach wymieniono i zamontowano nowe zawory podpionowe regulujące instalacje c.w.u. i c.o. – STAD 15 i 0 oraz Oventrop
w liczbie 61 szt. oraz regulatory PM-Regler w liczbie 6 szt.;
–– zamontowano 36 szt. samozamykaczy;
–– wykonano przedłużenie kanałów wentylacyjnych na dachach budynków w 37 mieszkaniach;
–– przeprowadzono remonty i malowanie loggii i balkonów w 7 mieszkaniach;
–– wymieniono 4.513 szt. żarówek 220V i 110V na klatkach schodowych
i korytarzach piwnicznych;
–– dokonano wymiany 21 szt. opraw oświetlenia ulicznego i parkowego
oraz wymieniono 157 szt. żarówek;
–– wykonano częściowe naprawy pokrycia dachowego papą termozgrzewalną – zużyto 66 m² papy;
–– zamontowano odbojniki i stopki garażowe przy drzwiach wejściowych
w liczbie 95 szt.;
–– wykonano 2 szt. drzwi wraz zamknięciem do osłon śmietnikowych
przy ul. Kanta 40C i Kanta 28, 30;
–– pracownicy zespołu konserwatorów uczestniczyli w kontrolnym odczycie wodomierzy mieszkaniowych na osiedlu;
–– na zgłoszenia montowano uchwyty do flag dla chorążych;
–– na bieżąco oczyszczano zadaszenia wiatrołapów wejść do budynków;
–– pracownicy zespołu konserwatorów uczestniczyli w comiesięcznych
odczytach ciepłomierzy w budynkach przy ul. Kanta 22A, 22B, 22C,
40, Flisa 5 i 7 oraz Burskiego 13;
–– w budynkach przewidzianych do docieplenia w 2010 roku dokonano
przeglądu oraz naprawy stolarki okiennej na klatkach schodowych
i w pomieszczeniach piwnicznych,
–– wielokrotnie usuwano i zamalowywano różnego rodzaju graffiti
ze ścian szczytowych i podłużnych budynków oraz klatek schodowych;
–– wykonano izolacje rur stalowych ciepłej wody i centralnego ogrzewania w kanale ul. Boenigka 36;
–– wymieniono 19 szt. szyb bezpiecznych w drzwiach domofonowych,
które uległy aktom wandalizmu;
–– co kwartał zbierano kartki ze stanami wodomierzy podawanymi przez
lokatorów;
–– na bieżąco konserwatorzy plombują wodomierze w mieszkaniach i lokalach użytkowych;
–– wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich przy budynkach ul. Boenigka 32 i ul. Malewskiego 5;
–– wystawiono 535 faktur za usługi wykonane przez zespół konserwatorów;
–– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy
,,WIT-CZAR”;
–– wykonano 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, ustawiając znaki i malując koperty;
–– wymieniono 14 szt. gablot administracyjnych;
–– wykonano ogrodzenie z rur Ø 32 przy 5 budynkach mieszkalnych.
W 2010 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją
umów na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów:
–– docieplenie ścian budynków mieszkalnych łącznie z kolorystyką oraz
przebudową wejść w 3 budynkach przy ul. Kanta 52, 54, 56 – prace
dokończenie na str. 8
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Zagrożenia bezpieczeństwa
Żyjemy w czasach ciągłych zmian, integracji i globalizacji, a do tego
występowania wielorakich anomalii klimatyczno-pogodowych, których nigdy
przedtem nie było. Coś się w naszej aurze plącze – ni to zima, ni wiosna
czy lato, a jeszcze naukowcy ostrzegają nas, że sami fundujemy sobie owe
anomalie i różnorakie zagrożenia z tym związane! Sami z resztą widzimy
występujące u nas: wichury, ulewy i poplątania pór roku z występowaniem
wielu zagrożeń epidemiologicznych (i wszelkich innych) spowodowanych zachwianiem równowagi ekologicznej, meteorologicznej i logiki działania nas
zwykłych ludzi i funkcyjnych wszystkich szczebli.
Pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia: konflikty etniczne i religijne,
kryzysy ekonomiczne i polityczne, zorganizowana przemoc i łamanie praw
człowieka, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, terroryzm i zorganizowana przestępczość ponadnarodowa. I choć twierdzi się, że w zasadzie
zanikła jako taka groźba powstania poważnego konfliktu militarnego na skalę
globalną i kontynentalną, to jednak napięcia i konflikty lokalne mogą stwarzać zagrożenia kryzysowe i pośrednio czy też bezpośrednio oddziaływać na
bezpieczeństwo naszego kraju i jego obywateli.
Świat, szczególnie po 11 września 2001 roku, po ataku na World Trade
Center, inaczej patrzy na sprawy bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń.
Wydarzenie to i wiele późniejszych (choćby ostatnie szokujące działania
„szaleńca” w Norwegii) uświadomiły wszystkim, jak złudne jest obecnie poczucie bezpieczeństwa i że zagrożenie może powstać w najmniej spodziewanym miejscu, czasie i postaci.
Stąd tak ważne jest uświadomienie nam wszystkim zagrożeń, popularyzowanie wiedzy w tym zakresie jak i umiejętności praktycznego działania
w razie ich wystąpienia. Pewnie, że sami niewiele zrobimy np. w zakresie
zmniejszenia tzw. efektu cieplarnianego czy innych zagrożeń środowiska.
Jednak możemy mieć swoje zdanie, wspierać (byle logicznie) ekologów, „ruchy zielonych” i samemu na każdym kroku działać na rzecz ochrony środowiska – tak, właśnie na naszym najniższym szczeblu bytu i działania.
Dotychczas w ramach zagadnień obrony cywilnej publikowanych w niniejszym okienku niemal zawsze poruszałem sprawy wielorakich zagrożeń
losowych we wszelkich okolicznościach naszego życia, a także sprawy z zakresu ochrony przed ich skutkami. Pisałem o broni masowego rażenia, klęskach i kataklizmach, naszej nieostrożności, działce i wypoczynku, pracy czy
terroryzmie i o wielu, wielu innych. Zawsze były to zdarzenia losowe, czasem
zawinione i często do uniknięcia przy odrobinie wyobraźni. Problemem zagrożeń, które „fundujemy” sobie sami jest to, że są to zagrożenia wstydliwe,
ale realne – wywoływane lub potęgowane przez nas samych.
W kontekście światowego zagrożenia meteorologiczno-klimatycznego
nasuwają mi się pytania: Czy kiedykolwiek pomyśleliśmy o tym, że to my
żyjemy w tym układzie, a żyjąc i działając mamy wpływ na nasze środowisko? Czy pojęcie „przyroda” utożsamialiśmy z istotą naszego istnienia? Tak,
istnienia, przecież jesteśmy integralną częścią tejże przyrody – tak jak każda roślinka i zwierzątko, to właśnie stan naszej przyrody determinuje nasze
życie, bezpieczeństwo czy zagrożenie, byt i jego standard. A my mówiąc
„zagrożenie bezpieczeństwa” prozaicznie rozumiemy to jako nieprzewidziane zdarzenie losowe, w wyniku którego pojawia się prawdopodobieństwo
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powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia. Tak, trudne jest rozgraniczenie zagrożeń pokoju i wojny. Przypadkowych czy zawinionych – wiele zdarzeń losowych może zaistnieć samoistnie. Klęski żywiołowe to częste i zwykłe na naszej planecie zjawiska wywoływane siłami przyrody, ale
czasem nieodpowiedzialnym działaniem nas ludzi. Współcześnie potrafimy
w większości przewidzieć zagrożenie żywiołami przyrody, lecz nie do końca
umiemy i możemy w pełni stawić im czoła.
Obecnie, przy nowym pojęciu terroryzmu i nieprzewidywalnego destrukcyjnego działania człowieka, niemal wszelkie zdarzenia losowe mogą
nas dotknąć zarówno w okresie pokoju, jak i stać się zarzewiem wojny czy
też być wynikiem terroryzmu lub wywołanej nim wojny.
Dlatego też koniecznym jest rozumienie zagrożeń i zdarzeń losowych pod kątem naszego zwykłego ludzkiego i instynktownego odruchu
obrony i ochrony: jak działać w obliczu zagrożenia i co czynić?
Praktycznie zagrożenia – zdarzenia losowe to:
1. Wywołane działaniem sił przyrody i żywiołów: pożary, huragany, wichury i śnieżyce, silne mrozy, długotrwałe deszcze (ulewy), zalania i podtopienia, burze, wyładowania atmosferyczne, grad, upały (susze) itp.
2. Awarie urządzeń komunalnych i infrastruktury: ulatnianie się (wybuchy) gazu, brak energii elektrycznej, awarie i niebezpieczne zwarcia,
uszkodzenia sieci wodociągowej (brak wody), uszkodzenia sieci ciepłowniczej (brak ogrzewania).
3. Awarie obiektów technicznych i katastrofy: awarie urządzeń z toksycznymi środkami produkcyjnymi, skażenie substancjami promieniotwórczymi, zniszczenia obiektów budowlanych i technicznych, katastrofy transportu środków niebezpiecznych.
4. Epidemie: choroby zakaźne i układu pokarmowego, zagrożenie wścieklizną zwierząt itp. zagrożenia epidemiologiczne wywołane działaniami
terrorystycznymi.
5. Inne: rywalizacja gospodarcza, terroryzm: napady i podkładanie ładunków wybuchowych, w tym stosowanie broni masowego rażenia (środków
trujących i biologicznych, preparatów promieniotwórczych), masowe migracje ludności i protesty grup społecznych, masowe imprezy sportowe
i artystyczne.
6. Wszelkie ewentualne zagrożenia wojenne (nawet jeśli są one lokalne i nie w bezpośrednim sąsiedztwie z naszym krajem): zniszczenia,
awarie i pożary, zakażenia i skażenia promieniotwórcze, chemiczne i biologiczne, brak wody, żywności i ogrzewania, zabici i ranni – epidemie.
Zawsze i wszędzie ważne jest rozpoznanie, co i gdzie się zdarzyło lub
może się wydarzyć, jaki ma zakres, czy nasila się, czy rozprzestrzenia bądź
stabilizuje, jaki ma charakter. Równie ważnym jest: z kim współdziałać, kogo
powiadomić, a co zrobić natychmiast.
PAMIĘTAJMY: w razie zaistnienia dowolnego zagrożenia działajmy
przytomnie i bez paniki. Bacznie zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół
nas – nie bądźmy bierni, a w wypadku zagrożenia reagujmy i powiadamiajmy właściwe służby, organy i funkcyjnych.
cdn.
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze
Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00–17.00. Najbliższy dyżur:

17 października 2011 r. – pełni Stanisława Dobrowolska

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piotrowicz 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; Redaguje Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Jadwiga Pilarek, 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 odpowiada za treść i nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie
skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 10000 egz.
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Nabory do kół zainteresowań
w Osiedlowym Domu Kultury SM „Jaroty”
Klub „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

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

zaprasza na zajęcia:

zaprasza na zajęcia:

– plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– baletowe dla dziewczynek (5–10 lat)
– nauki gry na gitarze i pianinie
– rękodzieła dla dorosłych
– capoeiry dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– aerobiku dla pań
– gimnastyki korekcyjnej dla dorosłych
– Klubu „Malucha” dla dzieci (1,5–3 lat)
– hip-hopu dla dzieci i młodzieży
– Klubu Seniora
– koła filatelistycznego
– tanga dla dorosłych
– tańca towarzyskiego KTT „Muza”
dokończenie ze str. 6

– teatrzyku dziecięcego
– zespołu bolesnego kręgosłupa
– jogi dla dorosłych
– korekcyjne dla dzieci
– klubu rekreacji ruchowej dla dorosłych
– nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży
– nauki gry na instrumencie klawiszowym dla dzieci
– aerobiku dla pań
– tańca towarzyskiego KTT „Muza” dla dzieci i młodzieży
– tańca towarzyskiego Studia Tańca „Focus” dla dzieci i młodzieży
– Klubu Seniora
Zapisy i informacje w klubach:
pn–cz w godz. 10.00–20.00, pt w godz. 10.00–18.00

Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za 2010 rok

były realizowane jednocześnie na wszystkich obiektach przez trzy firmy;
–– docieplenie stropodachów 3 budynków mieszkalnych przy ul. Kanta
52, 54, 56 granulatem z wełny mineralnej GRANROCK – prace były
wykonywane przez jedną firmę;
–– docieplenie stropów piwnic w 3 budynkach mieszkalnych (ul. Kanta
52, 54, 56) płytami trójwarstwowymi z rdzeniem wełny mineralnej
TEKTALAN – prace wykonywała jedna firma;
–– malowanie elewacji pawilonów przy ul. Leyka 7, 17, Jaroszyka 3, Jaroszyka 14 oraz wymiennikowni przy ul. Burskiego 30A i Wiecherta
5 – prace wykonywały trzy firmy;
–– malowanie 58 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej
w 23 budynkach przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, 6, 8, 10, 18, 26, 44, Malewskiego 1, 3, 5, 2, Wiecherta 1, 7, 2, 4, 6, 25, 27, Herdera 2, Janowicza 32, 34 oraz malowanie 3 klatek bez wymiany stolarki okiennej
w budynku przy ul. Janowicza 26 – prace wykonywały 2 firmy;
–– malowanie garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. Mroza 14
wraz z wymianą obróbek blacharskich zadaszenia;
–– wymiana 4 szt. drzwi wejściowych do budynku przy ul. Wilczyńskiego
17A oraz 1 szt. drzwi w pawilonie przy ul. Boenigka 6A;
–– przełożenie chodników – wymiana nawierzchni z płytek chodnikowych
na polbruk w rejonach budynków przy ul. Boenigka 26, 24A, 24B, Malewskiego 7, Leyka 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 9, 11, 13, 15,
schody terenowe przy ul. Kanta 12, Wilczyńskiego 15, 17, 17A, 19, Jaroszyka 24, Jarockiej 49, 51, Janowicza 3, 5, 7, Boenigka 7, Burskiego
22 – wykonywały dwie firmy;
–– wykonanie nowych chodników w miejscu przedeptów przy ul. Malewskiego 7 oraz Boenigka 20, 22;
–– wykonanie nowych miejsc parkingowych w liczbie 18 stanowisk postojowych przy ul. Piotrowskiego 11A;
–– wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w 3 budynkach
mieszkalnych przy ul. Kanta 52, 54, 56 objętych termomodernizacją;
–– uzupełnienie placów zabaw w nowe urządzenia przy ul. Kanta 12,
w rejonie budynków przy ul. Boenigka 12 – 18, ul. Boenigka 28 – 32,
ul. Boenigka 36 – 44, Jaroszyka 2 – 4, Janowicza 3, 5, wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Wiecherta 12;
–– przeprowadzenie rocznej kontroli instalacji gazowej i wentylacji zgodnie z przepisami art. 62 Prawo budowlane.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w systemie zleconym:
–– remontem klatki schodowej po pożarze w budynku przy ul. Boenigka 52;

–– wykonaniem ław kominiarskich, osiatkowaniem kominów, zamontowaniem drabinek na budynkach przy ul. Malewskiego 8, 10, 12, 14,
16, 18 oraz budynkach administrowanych przez SM „Jaroty” przy
ul. Boenigka 21, 23, 25, 27 i Wilczyńskiego 6;
–– remontem klatki schodowej po pożarze w budynku przy ul. Hanowskiego 8;
–– wymianą drzwi wejściowych do lokalu usługowego przy ul. Jaroszyka
3, Janowicza 21;
–– wykonaniem izolacji pionowej wiatrołapu budynku przy ul. Mroza 20D
oraz izolacji ścian piwnic budynku przy ul. Leyka 24;
–– wymianą obróbek blacharskich wraz z uszczelnieniem połaci dachowej przy ul. Malewskiego 18;
–– wykonaniem podjazdu dla wózków w budynku przy ul. Malewskiego 2;
–– wykonaniem docieplenia mansard w budynku przy ul. Janowicza 2, 10;
–– wykonaniem nasadzeń roślinności przy budynkach administrowanych
przy ul. Boenigka 27, Wilczyńskiego 6;
–– wykonaniem nowego odcinka sieci energetycznej przy budynkach
ul. Boenigka 1, 1A, 3;
–– wykonaniem naprawy drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Herdera
26 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Hanowskiego 7;
–– wykonaniem remontu posadzki loggii w budynku przy ul. Herdera 7;
–– nadzorowaniem remontu osłon śmietnikowych po pożarze przy
ul. Leyka 18–22, Pieczewskiej 4, 8, Jaroszyka 22;
–– usuwaniem śniegu i sopli z dachów budynków przy ul. Malewskiego
10, 12, 18, Wilczyńskiego 17A, Kanta 12, Janowicza 26.
Ponadto:
–– dokonywano przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów dotyczącymi m.in. zacieków, zawilgoceń, niesprawnej wentylacji,
remontów,
–– przygotowano dane do planu remontów na rok 2011 rok,
–– uczestniczono w przeglądach budynków objętych trzyletnią gwarancją przy udziale wykonawcy i sekcji inwestycji,
–– prowadzono na bieżąco ewidencję robót remontowych w książkach
obiektów budowlanych.
Pracownicy administracji uczestniczyli w pracach komisji przetargowych dotyczących między innymi: prac objętych planem remontów, sprzedażą mieszkań po eksmisji, lokalami pod najem.
Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko
Kierownik Administracji Osiedla „Jaroty”

