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REMONTY I INWESTYCJE REALIZOWANE
W 2011 ROKU W SM „JAROTY” W OLSZTYNIE
I. INFORMACJA O REALIZACJI UMÓW ZAWARTYCH NA ROBOTY REMONTOWE
UJĘTE W PLANIE NA 2011 R. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2011 R.
Plan remontów, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej SM „Jaroty” w listopadzie 2010 roku, opublikowany został w styczniowym
wydaniu pisma „Jaroty” w bieżącym roku. Poniższe tabelaryczne zestawienie przedstawia wykazy: przeprowadzonych przetargów,
zawartych umów na wykonanie poszczególnych robót, wykonawców wybranych do realizacji zadań oraz zakresy prac i umowne
terminy ich zakończenia.
Na wykonanie robót remontowych ujętych w planie remontów na 2011 r. przeprowadzono 11 przetargów nieograniczonych, z tego
3 z powodu małej liczby ofert i zawartych w nich błędów formalnych zostały unieważnione. Z wybranymi wykonawcami zawarto 31 umów.
ciąg dalszy na str. 3

Najnowsza inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przy ulicy Orłowicza 17B. Za kilka tygodni do nowych mieszkań wprowadzą się
członkowie SM „Jaroty”.
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nr 10/2011
Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Pieczewo” za 2010 rok

Osiedle Pieczewo obejmuje teren 22.58 ha. W zasobach Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2010 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych przy ul. Jeziołowicza, Żurawskiego, Sobocińskiego, Wachowskiego, Turkowskiego, Gębika, Sikiryckiego, Stramkowskiej, Świtycz-Widackiej, Panasa, Krasickiego, o łącznej liczbie 2691 mieszkań o pow. użytkowej 148.780,50 m2 oraz 57 lokali użytkowych. Zadania obejmujące obsługę ok. 7500 mieszkańców realizowane były przez 7 pracowników administracji, 6 konserwatorów
i 1 gospodarza osiedla.
Prace administracyjne
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” wpłynęło 1528 pism i podań
od mieszkańców osiedla oraz różnych instytucji zewnętrznych. Wszystkie
sprawy załatwiane były na bieżąco bez nieuzasadnionej zwłoki lub kierowane
według kompetencji do różnych instytucji. Na bieżąco realizowane są zadania
związane z konserwacją, naprawami, administrowaniem, nadzorem oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla.
Najważniejsze sprawy administracyjne wykonane w 2010 r. to między
innymi:
1. Sporządzanie aneksów do umów dzierżaw terenu (w związku ze zmianą
stawek podatku VAT).
2. Podejmowanie działań w egzekwowaniu od dzierżawców terminowych
płatności należności czynszowych (pisma ponaglające, rozmowy, wnioski
o rozłożenie na raty, wypowiedzenie umów dzierżaw).
3. Przekazywanie (protokołem zdawczo-odbiorczym) osobom fizycznym
i prawnym, na podstawie zawartych umów, lokali użytkowych w pawilonie
przy ul. Sikiryckiego 9 na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
4. Na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych oraz w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Olsztyn a Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty” w zakresie dostarczenia lokali socjalnych na rzecz byłych
członków wykluczonych ze Spółdzielni z tytułu zaległości w opłatach
za mieszkanie, przekwaterowano do lokali socjalnych siedem rodzin
z mieszkań przy ulicach:
1. Świtycz-Widackiej 1 – kat. M-3 o pow. użytk. 47,1 m2,
2. Żurawskiego 23 – kat. M-3 o pow. użytk. 47,5 m2,
3. Panasa 8 – kat. M-4 o pow. użytk. 59,5 m2,
4. Stramkowskiej 11 – kat. M-3 o pow. użytk. 47,5 m2,
5. Wachowskiego 10 – kat. M-4 o pow. użytk. 59,5 m2,
6. Turkowskiego – kat. M-3 o pow. użytk. 47,9 m2,
7. Świtycz-Widackiej 14 – kat. M-3 o pow. użytk. 48,3 m2.
Osoby zadłużone otrzymały lokale socjalne o zmniejszonym standardzie,
natomiast pozyskane mieszkania zostały sprzedane w drodze przetargu
nieograniczonego.
5. Prowadzenie ewidencji ludności ok. 7500 osób zameldowanych na osiedlu
w zakresie zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Dokonywanie zmian
meldunkowych zgłaszanych przez lokatorów oraz przekazywania do działu
czynszów miesięcznych wykazów zmian osobowych w celu skorygowania
opłat z tytułu użytkowania w 420 lokalach mieszkalnych.
6. Prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi dotyczącej
ustalania odpowiedzialności i wysokości roszczeń o wypłatę odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz członków Spółdzielni; z tytułu
zalania mieszkań i ustalanie odszkodowań z polisy odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni oraz dewastacji mienia spółdzielczego.
7. Zawarcie umowy dzierżawy terenu pod nowo otwarte stoisko owocowo-warzywne przy ul. Gębika 1A, przepisanie umowy dzierżawy pod pawilon
handlowy – kwiaciarnia przy ul. Gębika 28 oraz wolno stojącą tablicę reklamową przy ul. Sikiryckiego 9 (zmiana właściciela obiektu).
8. Nadzór nad firmami wykonującymi usługi na rzecz Spółdzielni w zakresie
utrzymania terenów osiedlowych – ich sprzątanie, odśnieżanie, usuwanie
skutków zimy, pielęgnacja i odnawianie zieleni, sprzątanie klatek schodowych w budynkach: Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyńskiego 1, 3,
Żurawskiego 2, 4, 12, 14, sprzątanie parterów w budynku wysokim – Jeziołowicza 23.
9. Bieżące monitorowanie jakości wykonywanych usług oraz przyjmowanie
od mieszkańców wniosków i zastrzeżeń co do jakości ich wykonywania.
10. Po zakończonym okresie zimowym, jak co roku, przystąpiono do sprzątania i oczyszczania osiedla z różnych zanieczyszczeń. Prace porządkowe
na osiedlu wykonywane były w zakresie: oczyszczania chodników i ulic

osiedlowych z zaległego piasku po zimie, gracowania (oczyszczania chodników z trawy), cięć sanitarnych drzew i krzewów, grabienia opadłych liści.
11. Na podstawie wydanej decyzji Wydziału Ochrony Środowiska usunięto
trzy klony przy budynku Jeziołowicza 19, rosnące na sieci ciepłowniczej,
jedną brzozę przy budynku Sikiryckiego 12 i jedną brzozę przy budynku
Gębika 18, które rosły zbyt blisko budynków oraz dziewięć topoli w pobliżu
lodowiska przy ul. Jeziołowicza (zagrażały niekontrolowanymi wykrotami
lub złamaniami pni). W zamian za wycięte drzewa zostały wykonane nasadzenia zastępcze.
12. Dokonano nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów ozdobnych przy
budynkach: Stramkowskiej 7, 9, 11, Żurawskiego 18, Jeziołowicza 10–12,
Jeziołowicza 13, 15.
Z udziałem przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Wydziału
Ochrony Środowiska i Zieleni, Straży Miejskiej i Rady Osiedla pod koniec
kwietnia przeprowadzony został komisyjny przegląd osiedla „WIOSNA –
2010 ”.
		Przeglądy te przynoszą wymierne efekty w rozwiązywaniu niejednokrotnie dość trudnych problemów. Pozytywnym przykładem tych przeglądów
może być ułożenie nowego chodnika wzdłuż ulicy Krasickiego oraz utworzenie nowych miejsc postojowych przy budynkach: Turkowskiego 3, Wachowskiego 3 oraz Żurawskiego 4.
13. Na placach zabaw przy ul. Gębika 2, 4, 8, ul. Gębika 20, 22, ul. Jeziołowicza 1, 3, 5, ul. Panasa 2, 4, 6, ul. Krasickiego 11, ul. Wachowskiego 2, 4, 6,
8 – Gębika 1, 3 zostały zamontowane dodatkowe urządzenia zabawowe,
tj. sprężynowce, karuzele, zestawy sprawnościowe. Natomiast przy budynkach Żurawskiego 2, 4, 6, 8, 10 zagospodarowano w całości kompleksowo
plac zabaw nowymi atrakcyjnymi urządzeniami. Nowe zabawki cieszą się
dużym powodzeniem wśród dzieci. Urządzenia te wykonane są z bardzo
atrakcyjnych, kolorowych i trwałych elementów.
14. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Nr I V/746/06 z dnia
25.05.2006 r. przeprowadzono w okresie wiosennym i jesiennym kompleksową deratyzację, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych we wszystkich 108 budynkach mieszkalnych na osiedlu.
15. Przed okresem lęgowym oczyszczono wszystkie budki lęgowe dla sikorek
w celu umożliwienia ptakom założenia nowych gniazd. Sikorki są naturalnym wrogiem szkodników drzew.
16. Dokonano kompleksowego oczyszczenia piaskownic ze starego piasku
po okresie zimowym oraz uzupełnienia czystym piaskiem. Pracownicy
SANEPIDU przeprowadzili komisyjny przegląd 22 placów zabaw w zakresie przestrzegania wymogów higienicznych i sanitarnych, natomiast
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dokonała badań bakteriologicznych wymienionego piasku.
17. Likwidacja gniazd szerszeni w budynkach przy ul. Jeziołowicza 12, Wachowskiego 4, Turkowskiego 9, Żurawskiego 18.
18. Bieżące monitorowanie jakości wykonywanych usług PGM-u w zakresie
wywozu stałych odpadów komunalnych z 36 szt. obudów śmietnikowych.
19. W ramach kampanii promującej sprzątanie po psach przeprowadzono akcję bezpłatnego wydawania torebek na psie odchody w pawilonach przy
ul. Sobocińskiego 2, Jeziołowicza 11, 23A, Gębika 1A, Gębika 2, Turkowskiego 1. Woreczki do punktów dostarczane są na bieżąco przez Zarząd
Zieleni Miejskiej w Olsztynie.
20. Na przełomie kwietnia i maja 2010 r. przy wszystkich budynkach ul. Jeziołowicza i Żurawskiego firma zewnętrzna sprzątała przy użyciu sprzętu
mechanicznego zanieczyszczenia po psich odchodach.
21. Przy większości obudów śmietnikowych zostały przez PGM umieszczone
dodatkowe pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
22. Oznakowano dodatkowe miejsca dla osób niepełnosprawnych w zatokach
postojowych.
dokończenie na str. 12

Jaroty ∙

3

nr 10/2011

REMONTY I INWESTYCJE REALIZOWANE
W 2011 ROKU W SM „JAROTY” W OLSZTYNIE
ciąg dalszy ze str. 1
Wykaz przeprowadzonych przetargów i zawartych umów:

Przetarg nieograniczony na wykonanie:
–– termomodernizacji (docieplenie ścian, docieplenie dachów, roboty towarzyszące) 7 budynków mieszkalnych przy ul. Barcza
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,
–– remont elewacji 5 budynków mieszkalnych przy ul. Mroza 16, Janowicza 22, 24, Gębika 4, 8,
–– remont i malowanie 18 szt. osłon śmietnikowych,
–– remont 17 szt. balkonów
przeprowadzono w dniach 2.03.2011 r. – 5.04.2011 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 8 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 7 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1

28/TR/2011

2

29/TR/2011

3

35/TR/2011

4

38/TR/2011

5

39/TR/2011

6

42/TR/2011

7

43/TR/2011

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Umowa na remont 17 szt. balkonów i loggii w osiedlu Pieczewo.
„Stanpol” Sp. z o.o.
Termin realizacji 18.04.2011 r. – 25.07.2011 r.
ul. Dąbrowszczaków 39
Umowa zrealizowana w całości przed upływem umownego terminu zakończenia
10-542 Olsztyn
robót.
WYKONANO
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Umowa na docieplenie ścian i połaci dachowej 2 budynków wraz z robotami
Waldemar Lubecki
towarzyszącymi – 2.048 m2 elewacji w osiedlu Nagórki:
Barcza 33 – w trakcie realizacji.
ul. Konopna 12
Barcza 35 – w trakcie realizacji.
10-809 Olsztyn
Umowny termin zakończenia robót upływa 10.11.2011 r.
i remont elewacji 2 budynków – 2.084 m2 elewacji w osiedlu Pieczewo: Gębika
4, Gębika 8 – WYKONANO w terminie umownym
Przedsiębiorstwo Budowlane Marek
Umowa na remont elewacji 3 budynków – 3.360 m2 elewacji:
Guzikowski, Andrzej Sielaszuk Sp. J. Janowicza 22, Janowicza 24 – WYKONANO w terminach umownych
Mroza 16 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 15.10.2011 r.
ul. Traktorowa 23, 10-803 Olsztyn
BUDOWNICTWO „ALFIX” Kostecki
Umowa na docieplenie podłogi poddasza 7 budynków – 1.317 m2 w osiedlu
Nagórki:
Jerzy
Barcza 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 – w toku – umowny termin zakończenia robót
ul. Upalna 15 lok. 7
upływa 31.10.2011 r.
15-668 Białystok
i remont i malowanie 13 szt. osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty: Boenigka
20–22, Boenigka 24A–24B–26, Boenigka 10, Boenigka 32, Kanta 36, Kanta
42, Kanta 44, Kanta 1, Herdera 26, Wilczyńskiego 15, Wiecherta 6–8,
Wiecherta 15, Kanta 9.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
Zakład Remontowo-Budowlany
Umowa na remont i malowanie 5 szt. osłon śmietnikowych w osiedlu
Mirosław Łobacz
Jaroty: Jaroszyka 1-Malewskiego 7, Leyka 5, Leyka 9–15-Hanowskiego 2–4,
ul. Jagiellończyka 10/29
Janowicza 19–21, Mroza 37.
10-061 Olsztyn
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
Remonty Budowlane
Umowa na docieplenie ścian i połaci dachowej budynku wraz z robotami
Karol Krzemiński
towarzyszącymi – 1.141 m2 elewacji w osiedlu Nagórki:
Barcza 45 – w toku – termin zakończenia robót upływa 30.10.2011 r.
ul. Bagienna 10
06-330 Chorzele
Warmińskie Przedsiębiorstwo
Umowa na docieplenie ścian i połaci dachowej 4 budynków wraz z robotami
Budowlane „ROMBUD” Sp. z o.o.
towarzyszącymi – 3.940 m2 elewacji w osiedlu Nagórki:
Barcza 37 – w toku – termin zakończenia robót upływa 20.10.2011 r.
ul. Lubelska 37c
Barcza 39 – w toku – j.w.
10-408 Olsztyn
Barcza 41 – w toku – termin zakończenia robót upływa 31.10.2011 r.
Barcza 43 – w toku – j.w.

ciąg dalszy na str. 4

Budynek przy ul. Janowicza 24 po remoncie
elewacji

Budynek przy ul. Barcza 41 w trakcie wykonywania dociepleń ścian elewacyjnych

Zagospodarowanie placu zabaw
ul. Wachowskiego 2-8, Gębika 1-5

przy
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Przetarg nieograniczony na wykonanie:
–– malowanie 154 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 57 budynkach,
–– remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 49 klatek schodowych w 17 budynkach
przeprowadzono w dniach 8.03.2011 r. – 13.04.2011 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 14 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 10 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1

32/TR/2011

Prywatne
Przedsiębiorstwo
„SEWIL”
Sebastian Podlecki
ul. Lubelska 25A
10-406 Olsztyn

Umowa na remont schodów i podestów 28 klatek schodowych w 9 budynkach
w osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
Orłowicza 23, Boenigka 4, Boenigka 11, Boenigka 16, Boenigka 17, Jeziołowicza 3,
Jeziołowicza 9.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
Jeziołowicza 22 – nie rozpoczęte – umowny termin zakończenia robót upływa 30.10.2011 r.
Sobocińskiego 1 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 30.10.2011 r.

2

33/TR/2011

ROMILIAN
Usługi Budowlane
Robert Omilian
Unieszewo 37
11-036 Gietrzwałd

Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 2 budynkach w osiedlu Pieczewo:
Żurawskiego 2, Stramkowskiej 1.
WYKONANO
Roboty zakończone po upływie terminów umownych. W stosunku do wykonawcy naliczono
kary umowne.

3

34/TR/2011

Zakład RemontowoBudowlany
Mirosław Łobacz
ul. Jagiellończyka 10/29
10-061 Olsztyn

Umowa na malowanie 25 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 10 budynkach, malowanie 8 klatek w 5 budynkach w osiedlu Jaroty:
Boenigka 13, Boenigka 20, Boenigka 22, Boenigka 24A, Boenigka 24B, Boenigka 32,
Malewskiego 6, Malewskiego 9, Leyka 9, Wiecherta 31.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
Mroza 20A, B, C, D, E – Mroza 20C, D, E – WYKONANO, Mroza 20A, B nie rozpoczęte –
termin zakończenia robót upływa 15.11.2011 r.
i remont schodów i podestów 12 klatek w 5 budynkach:
Boenigka 12, Boenigka 15, Boenigka 28, Boenigka 38, Malewskiego 6.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.

4

36/TR/2011

Przedsiębiorstwo
Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26-300 Opoczno

Umowa na malowanie 11 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 7 budynkach w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Jaroszyka 16, Leyka 4, Leyka 11, Hanowskiego 12, Hanowskiego 14, Gębika 24.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
Gębika 14 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 11.10.2011 r.

5

37/TR/2011

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Stanpol” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

Umowa na malowanie 55 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 17 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
Wańkowicza 14, Orłowicza 15, Boenigka 42, Boenigka 46, Boenigka 48, Boenigka 50,
Burskiego 2, Burskiego 12, Burskiego 14, Burskiego 20, Burskiego 22.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
Orłowicza 9 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 10.11.2011 r.
Orłowicza 21 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 31.10.2011 r.
Żurawskiego 8 – nie rozpoczęte – umowny termin zakończenia robót upływa 12.11.2011 r.
Żurawskiego 12 – nie rozpoczęte – umowny termin zakończenia robót upływa 15.11.2011 r.
Żurawskiego 13 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 31.10.2011 r.
Żurawskiego 21 – prace rozpoczęte – umowny termin zakończenia robót upływa
15.11.2011 r.
i remont schodów i podestów 9 klatek w 3 budynkach:
Boenigka 1, Jeziołowicza 10.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
Jeziołowicza 15 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 24.10.2011 r.

6

40/TR/2011

BUDOWNICTWO
„ALFIX”
Kostecki Jerzy
ul. Upalna 15 lok. 7
15-668 Białystok

Umowa na malowanie 16 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 8 budynkach w osiedlu Jaroty:
Jaroszyka 1, Jaroszyka 10, Jaroszyka 18, Jaroszyka 22, Leyka 6, Leyka 8, Leyka 12,
Pieczewska 4.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.
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Remont schodów i podestów przy ul. Boenigka 11, Jeziołowicza 10, Orłowicza 23
7

50/TR/2011

Firma Remontowo –
Budowlana KLAN-BUD
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10-687 Olsztyn

Umowa na malowanie 13 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 2 budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 3 – WYKONANO w terminie umownym.
Orłowicza 5 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 31.10.2011 r.

8

51/TR/2011

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Inwestycyjne
KONTUR PLUS
Tadeusz Kondrat
ul. Liliowa 15/18
11-041 Olsztyn

Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku
w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 16.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminie umownym.

9

52/TR/2011

Przedsiębiorstwo
Budowlane Marek
Guzikowski, Andrzej
Sielaszuk Sp. J.
ul. Traktorowa 23
10-803 Olsztyn

Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku
w osiedlu Nagórki:
Murzynowskiego 4.
WYKONANO
Roboty zakończono w terminie umownym.

10

53/TR/2011

Mazanek – Podhorodecki
Umowa na malowanie 4 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku
Firma Budowlana Sp. J. w osiedlu Nagórki:
ul. Wilczyńskiego 25E
Murzynowskiego 2.
lok. 127
WYKONANO
10-686 Olsztyn
Roboty zakończono w terminie umownym.

W przetargu nie wyłoniono wykonawcy na remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Panasa 6, Panasa 10, Wachowskiego 12
– przetarg powtórzono w maju.
Przetarg nieograniczony na wykonanie:
–– malowanie 9 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach
przeprowadzono w dniach 27.05.2011 r. – 17.06.2011 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1

78/TR/2011

ROMILIAN
Usługi Budowlane
Robert Omilian
Unieszewo 37
11-036 Gietrzwałd

Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w budynku:
Panasa 6 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 17.10.2011 r.

2

79/TR/2011

REM-BUD
Paweł Komoszewski
Al. Piłsudskiego 69A
10-449 Olsztyn

Umowa na malowanie 6 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w budynkach:
Panasa 10 – w toku – umowny termin zakończenia robót upłynął 26.08.2011r.
Wachowskiego 12 – nie rozpoczęte – umowny termin zakończenia robót upływa
31.10.2011 r.
Rozpoczęto postępowanie zmierzające do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy
i powierzenie robót innemu wykonawcy w trybie zastępczego wykonania.
ciąg dalszy na str. 6
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W 2011 ROKU W SM „JAROTY” W OLSZTYNIE

Przetarg nieograniczony na wykonanie:
–– remontu chodników (przełożenie istniejących, ułożenie nowych, odwodnienie terenu),
–– nowych schodów terenowych,
–– naprawę i wykonanie nawierzchni asfaltowej,
–– nowych miejsc postojowych
przeprowadzono w dniach 6.05.2011 r. – 31.05.2011 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 11 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 7 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1

66/TR/2011

Przedsiębiorstwo
Budowlane „ORD-BUD”
Genowefa Ordak
14-300 Morąg
ul. Makowa 9

Umowa na remont 1.237 m chodników w osiedlu Jaroty:
Leyka 5-Hanowskiego 1, 3, Leyka 9, 11, 13, 15-Hanowskiego 2, 4, Leyka 7, Herdera 13–19,
Herdera 2–8, Kanta 36, Herdera 17-Kanta 3, 5, Kanta 5, Herdera 17–21.
WYKONANO
Wszystkie zadania zostały wykonane przed upływem terminów umownych.

2

67/TR/2011

Zakład Handlowy
„KASIA”
Henryk Wasilewski
Silice 5/2
11-030 Purda

Umowa na remont 1.983 m2 chodników w osiedlu Jaroty i Pieczewo:
Malewskiego 2, 4, 6, Jaroszyka 1-Malewskiego 1, 3, 5 – WYKONANO
Jaroszyka 16, 18, 20-Hanowskiego 7, Jaroszyka 22-Leyka 19, Leyka 17 – WYKONANO
Kanta 1-Herdera 26-Herdera 14, 20, 22, 24 – WYKONANO

Umowa na remont 1.630 m2 nawierzchni asfaltowej w osiedlu Jaroty: Burskiego 14A,
Jaroszyka 3, Mroza 27–37, Boenigka 40A, Janowicza 32–34.
WYKONANO
Wszystkie zadania wykonano w terminach umownych.

2

Wilczyńskiego 6B – schody terenowe – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa
13.10.2011 r.
Żurawskiego 21, 23 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 13.10.2011 r.
i wykonanie zatok postojowych – 82 stanowiska w osiedlu Jaroty:
Wilczyńskiego 15, 17, Wiecherta 18-Kanta 9 – WYKONANO
Mroza 8, 10, 12 – w toku – umowny termin zakończenia robót upływa 31.10.2011 r.
Boenigka 2 – nie rozpoczęte – umowny termin zakończenia robót upływa 31.10.2011 r.

3

68/TR/2011

Warmińsko-Mazurskie
Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o.
Gutkowo 49
11-041 Olsztyn

4

69/TR/2011

Przedsiębiorstwo
Umowa na wykonanie zatoki postojowej Janowicza 3, 5 – 7 stanowisk w osiedlu Jaroty.
Usługowo-Handlowe
WYKONANO
„TORBUD-2” Tadeusz
Roboty wykonano w terminach umownych.
Sztrena, Wiesław Pawlak
ul. Lubelska 44
10-409 Olsztyn

5

70/TR/2011

Firma UsługowoHandlowa „HYDROL”
Tomasz Leonard
ul. Zbożowa 47
10-806 Olsztyn

Umowa na remont 425 m2 chodników wraz z odwodnieniem terenu w osiedlu Pieczewo:
Krasickiego 1, 3-Panasa 2, 4
i wykonanie zatoki postojowej – 6 stanowisk w osiedlu Jaroty:
Janowicza 7.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.

6

71/TR/2011

Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Budowlane
„SANBUD” Sp. z o.o.
10-699 Olsztyn
ul. Jarocka 21

Umowa na remont 6.212,5 m2 chodników w osiedlu Jaroty i Pieczewo:
Boenigka 1, 1A, 3, 3A – WYKONANO
Boenigka 34A, 34B – WYKONANO
Janowicza 19, 21 – WYKONANO
Mroza 27, 29, 31, 33, 35, 37 – zgłoszone do odbioru w terminie umownym 30.09.2011 r.
Boenigka 36, 38, 40, 42, 44 – nie rozpoczęte – termin realizacji zadania upływa 14.10.2011 r.
Leyka 8, 10, 12, 14, 24-Pieczewska 4, 6, 8 – nie rozpoczęte – termin realizacji zadania upływa
31.10.2011 r.
Krasickiego 11-Świtycz-Widackiej 1, Turkowskiego 3-Wachowskiego 6, 8, 10, 12, 14 – nie
rozpoczęto – umowny termin zakończenia robót upływa 17.10.2011 r.
Gębika 16A – prace rozpoczęte – umowny termin zakończenia robót upływa 17.10.2011 r.
Wachowskiego 1, 3, 5-Turkowskiego 5, 7, 9, 11 – ze względu na konieczność wymiany sieci
kanalizacji sanitarnej przez PWiK termin realizacji przesunięto na 2012 r.
i wykonanie miejsc postojowych – 32 stanowiska w osiedlu Jaroty:
Janowicza 24, Janowicza 4, Janowicza 32 – WYKONANO
Boenigka 24A, B, Leyka 9, Kanta 1-Herdera 14–24 – nie rozpoczęte – umowny termin
zakończenia robót upływa 17.10.2011 r.

7

76/TR/2011

Prywatne
Przedsiębiorstwo
„SEWIL”
Sebastian Podlecki
ul. Lubelska 25A
10-406 Olsztyn

Umowa na remont 173 m2 chodników i schodów terenowych w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 16, 18.
WYKONANO
Roboty wykonano w terminach umownych.

Jaroty ∙
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Przetarg nieograniczony na wykonanie:
–– nasadzeń roślinnych
przeprowadzono w dniach 11.05.2011 r. – 17.05.2011 r.
Wpłynęły 2 oferty, z tego jedna nie spełniała wymogów formalnych i przetarg został unieważniony.
Przetarg powtórzono w dniach 15.06.2011 r. – 5.07.2011 r.
Wpłynęły 4 oferty, z których wyłoniono 1 wykonawcę:
Lp.
1

Nr umowy
87/TI/2011

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

Zakład Urządzania i Utrzymania
Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Zieleni
Boenigka 28, Boenigka 34A–34B, Leyka 14–24, Boenigka 19, Kanta 9, Janowicza
J. Przywoźny, B. Przywoźna
3–5, Jeziołowicza 14–18, Jeziołowicza 20–22, Wachowskiego 1–3–5, Gębika
ul. Leśna 8, 14-100 Olsztyn
1–5-Wachowskiego 2–4–6–8 – w toku – umowny termin zakończenia robót 30.10.2011 r.

Przetarg nieograniczony na:
–– zagospodarowanie placów zabaw,
–– ogrodzenia placów zabaw
przeprowadzono w dniach 18.05.2011 r. – 14.06.2011 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 7 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1

74/TR/2011

„NOVUM” Wyposażenie
Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

Umowa na zagospodarowanie 14 placów zabaw w osiedlach Jaroty i Pieczewo:
Boenigka 54, Burskiego 20–22, Leyka 2–12, Leyka 14–24, Wiecherta 17–19, Wiecherta
23–25–27, Mroza 27–37, Kanta 7, Wilczyńskiego 19, Wilczyńskiego 17, Sikiryckiego
2-Gębika 24–26–28, Turkowskiego 7–11, Wachowskiego 3–5, Wachowskiego 2–8-Gębika
1–5.
WYKONANO
Zgłoszone do odbioru w terminie umownym.

2

75/TR/2011

Remonty Budowlane
Karol Krzemiński
ul. Bagienna 10
06-330 Chorzele

Umowa na wykonanie ogrodzenia 11 placów zabaw w osiedlach Jaroty i Pieczewo:
Kanta 12, Boenigka 20–26, Burskiego 20–22, Boenigka 1–3, Leyka 14–24, Herdera 2–8,
Wilczyńskiego 19, Wilczyńskiego 17, Panasa 2–6-Krasickiego 1–5, Sikiryckiego 1–5,
WYKONANO
Jeziołowicza 9–15.
Zgłoszone do odbioru w terminie umownym.

Przetarg nieograniczony na:
–– wymianę 33 szt. słupów oświetleniowych i 4 szt. opraw,
–– wymianę 11 szt. szafek sterowania oświetlenia zewnętrznego
przeprowadzono w dniach 15.06.2011 r. – 16.06.2011 r.
Wpłynęły 3 oferty, z tego dwie nie spełniały wymogów formalnych i przetarg został unieważniony.
Przetarg powtórzono 14.07.2011 r. – 27.07.2011 r.
Wpłynęły 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy:
Lp. Nr umowy
1
92/TR/2011

Wykonawca
ELEKTROMIR
Mirosław Piotrowski
ul. Morska 53
10-145 Olsztyn

Zakres i realizacja umowy
Umowa na wymianę 33 szt. słupów, 11 szt. szafek i 4 opraw oświetlenia terenów
w osiedlach Jaroty i Pieczewo:
Wymiana szafek sterowania oświetlenia: Boenigka (1, 1A, 3), 34, 26, 38, 42,
Malewskiego 2, Kanta 46, Leyka 7, Wiecherta 10, Herdera 10, Mroza 30 – w toku.
Wymiana słupów: Leyka 1–3, Malewskiego 9, Jaroszyka 2–4–6, Jaroszyka 10,
Boenigka 4, Burskiego 20–22 – w toku.
Jaroszyka 22, Herdera 10 – nie rozpoczęte.
Wymiana słupów: Sikiryckiego 9, Gębika 20–22, Sikiryckiego 6–8–10–12,
Stramkowskiej 7–9–11, Żurawskiego 18 – nie rozpoczęte.
Umowny termin zakończenia robót upływa 15.11.2011 r.
dokończenie na str. 10

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jeziołowicza 15

Zagospodarowanie
ul. Wiecherta 19

placu

zabaw

przy

Osłona śmietnikowa po remoncie przy
ul. Sikiryckiego 3

8
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Klub Kultury „Akant”
ul. Kanta 11

zaprasza
dzieci w wieku 6–12 lat
oraz młodzież
na

ZAJĘCIA
TEATRALNE

___________________________________________________________________________

Zapisy i informacje – tel. 89 541 58 40
pn–cz w godz. 10.00–20.00
w piątki w godz. 10.00–18.00

Klub Kultury „Na Górce”
ul. Wańkowicza 9

zaprasza dorosłych
na zajęcia

RĘKODZIEŁA
Spotkania odbywają się w soboty
2 razy w miesiącu

W programie zajęć m.in.:
malowanie na szkle i tkaninach, zdobienie metodą decoupage, wykonywanie
ozdób świątecznych i stroików okolicznościowych, haft wstążeczkowy,
robienie kartek na różne okazje i figurek z masy solnej oraz inne techniki

Informacje – tel. 89 543 55 99, pn–cz w godz. 10.00–20.00, w piątki 10.00–18.00

Jaroty ∙
Klub „Akant”
ul. Kanta 11
tel. 89 541 48 50
zaprasza na zajęcia:
• formacji tańca hip-hop – poniedziałki
i środy, godz. 16.00
• studia wokalnego „Sukces” – piątki,
godz. 18.00
• „Socatots” – piłkarskie maluszki
– piątki, godz. 17.00
• warsztaty dla maluszków – tworzymy
grupę
Zapisy:
pn–cz w godz. 10.00–20.00
w piątki w godz. 10.00–18.00

9

nr 10/2011
BOLI CIĘ KRĘGOSŁUP

od:
siedzącego trybu życia,
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
wad rozwojowych kręgosłupa,
dyskopatii,
osteoporozy,
zmian pourazowych,
zmian chorobowych układu nerwowego,
chorób pochodzenia pozakręgosłupowego,
zespołów bólowych czynnościowych i psychogennych.
Jeśli widzisz, któreś z powyższych objawów u siebie
zapraszamy do

Klubu „Akant”
na zajęcia rehabilitacyjne

ZESPÓŁ BOLESNEGO
KRĘGOSŁUPA
Zapisy:
pn–cz w godz. 10.00–20.00
w piątki w godz. 10.00–18.00
tel. 89 541 58 40

„Otrzęsiny” gimnazjalistów
Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera po raz kolejny zorganizowało „Otrzęsiny”, czyli nieoficjalne przyjęcie
pierwszaków do grona gimnazjalistów. Starsi koledzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie tej imprezy. Oczywiście,
było wspaniale. Uczniowie, którzy wcześniej uczęszczali do różnych szkół podstawowych Olsztyna, mieli okazję poznać się bliżej.

Dzięki wspólnemu spędzeniu czasu była możliwość nawiązania nowych znajomości, a nawet przyjaźni. Podczas przejażdżek bryczką, śpiewania piosenek czy pieczenia kiełbasek oraz gier i zabaw dowiedzieli się, że mogą na siebie liczyć.
Każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie – było dużo humoru i rywalizacji, piosenki, taniec i rysunek, słońce
i deszcz. Wszyscy świetnie się bawili i zachowają wspomnienia z tych „Otrzęsin” na długo.
Izabela Łaszczych

Jaroty ∙
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REMONTY I INWESTYCJE REALIZOWANE
W 2011 ROKU W SM „JAROTY” W OLSZTYNIE

dokończenie ze str. 7

Przetarg nieograniczony na:
–– wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3
przeprowadzono w dniach 3.08.2011 r. – 5.08.2011 r.
Wpłynęła 1 oferta i przetarg został unieważniony.
Przetarg powtórzono w dniach 24.08.2011 r. – 31.08.2011 r.
Wpłynęła 1 oferta, która została przyjęta. Zawarto umowę z firmą:
Lp.
1

Nr umowy
102/TR/11

Wykonawca
„WODMIAR” Wiśniewscy
Spółka Jawna
ul. Lubelska 32
10-409 Olsztyn

Zakres i realizacja umowy
Umowa na montaż węzła cieplnego i modernizację wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3.
Trwają prace związane z montażem węzła – umowny termin realizacji upływa
30.10.2011 r.
Termin wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. przesunięto na 2012 r.
(po zakończeniu sezonu grzewczego).

Na wykonanie pozostałych robót remontowych ujętych w planie na 2011 r., których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty wolnej
od przetargu przeprowadzony został wybór ofert:
Zakres robót

Wykonawca

Wymiana instalacji elektrycznej na 7 klatkach schodowych i tablic budynkowych
w budynkach przy ul. Murzynowskiego 2, 4.
WYKONANO

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Mirosław Jasewicz
ul. Jagiellońska 50
10-274 Olsztyn

Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych Stramkowskiej 7 i częściowa
wymiana stolarki w przedszkolu Panasa 12.
WYKONANO

Przedsiębiorstwo „JOCZ”
ul. Kościuszki 41
10-503 Olsztyn

Przełożenie kanalizacji sanitarnej Jeziołowicza 5.

HYDRO-INSTAL
Bogdan Sporzyński
ul. Murzynowskiego 2/39

WYKONANO

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu Żurawskiego 9 i Sikiryckiego 9
+ oświetlenie awaryjne Sikiryckiego 9 – roboty w toku – termin realizacji zlecenia
upływa 30.10.2011 r.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Jerzy Łuński
ul. Obrońców Tobruku 15, lok.7
10-089 Olsztyn

Montaż drzwi przeciwpożarowych w klubie „AKANT”.

Zabezpieczenia Antywłamaniowe i P.Poż „IKA”
ul. Pstrowskiego 27
10-601 Olsztyn

WYKONANO

Wymiana drzwi wejściowych w pawilonach: Jaroszyka 8, Kanta 46, Boenigka
40A – 4 szt.; wymiana witryny w pawilonie Jaroszyka 8 – roboty w toku – termin
realizacji zleceń upływa 15.10.2011 r.

Centrum Zabezpieczeń „WIT-CZAR” s.c.
L. Witkowski, P. Czartoryski
ul. Wańkowicza 9
10-684 Olsztyn
K. i E. Neścior NESCO Spółka Jawna
ul. Wilczyńskiego 38
10-686 Olsztyn

Demontaż szuflad zsypu z naprawą leja i odtworzeniem ściany w budynku
Jeziołowicza 23.
WYKONANO

Zespół Konserwatorów AO „Pieczewo”

Malowanie 9 szt. osłon śmietnikowych:
Wachowskiego 10, Turkowskiego 3, Gębika 20, Sikiryckiego 3 – WYKONANO
Żurawskiego 1, Żurawskiego 7, Panasa 6, Krasickiego 1, Gębika 2 – roboty w toku.

Zespół Konserwatorów AO „Pieczewo”

Jaroty ∙
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II. INWESTYCJE MIESZKANIOWE
Spółdzielnia „Jaroty” posiada tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową o łącznej powierzchni ponad sześć hektarów, w większości są to działki gruntów położone w południowej części osiedla Jaroty.
Podejmowanie przez Spółdzielnię nowych działań inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego uzależnione jest w szczególności od popytu na nowe mieszkania. Zgodnie ze Statutem SM „Jaroty”
członkom Spółdzielni oraz ich dzieciom wspólnie z nimi zamieszkującym przyznaje się pierwszeństwo w zaspokajaniu i poprawianiu potrzeb
mieszkaniowych. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków jest jednym z głównych celów działalności Spółdzielni.
Ogłoszony w sierpniu bieżącego roku nabór osób chętnych na budowę
mieszkań przy ul. Kanta spotkał się z wyjątkowo wysokim zainteresowaniem. Z rejestru kandydatów wynika, że na sto budowanych mieszkań
zarejestrowało się ponad dwieście osób.

W sierpniu 2011 roku podjęliśmy budowę dwóch budynków
wielorodzinnych o czterech kondygnacjach nadziemnych z garażami w poziomie piwnic. Budynek oznaczony numerem 40A będzie
miał 36 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1654 m² i 12
garaży, a w budynku 40B zaprojektowano 64 mieszkania o łącznej
powierzchni użytkowej 2982,79 m² i 13 garaży. Koszty ciepłej wody
użytkowej w nowo budowanych mieszkaniach będą niższe od przeciętnych, gdyż do wspomagania jej podgrzania posłużą instalacje
solarne. Kolektory słoneczne umieszczone zostaną na dwuspadowych dachach. Planowany koszt budowy lokalu odniesiony do jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej wynosi: dla mieszkań – 3840 zł/m², a dla garaży – 1050 zł/m². Planowane przekazanie
budynków do eksploatacji nastąpi w listopadzie 2012 roku.
Opisana inwestycja to kolejny etap zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kanta, który zapoczątkowany został
w 2001 roku. Inwestycje mieszkaniowe realizujemy zgodnie z koncepcją zagospodarowania tej części osiedla, opracowaną przez Pracownię Architektury i Plastyki z Łodzi, wybraną w wyniku konkursu
architektonicznego na opracowanie koncepcji zabudowy terenu między ulicami Kanta a Mroza. Zrealizowane w latach 2002–2008 inwestycje, na podstawie zatwierdzonej koncepcji, to budynki przy ulicy:
Kanta 22A i 22B – 2002 r., Kanta 22C i 40 – 2005 r., Kanta 40C i 40D
– 2008 r. Przyjęte rozwiązania przestrzenne zapewniają spełnienie
wszystkich norm obowiązujących dla budownictwa mieszkaniowego,
tj: nasłonecznienie mieszkań, dostępność dla osób niepełnosprawnych, powierzchnia terenów zielonych, place zabaw dla dzieci, dostępność komunikacyjna itd. Układ i wielkość budynków umożliwiają
właściwe wykorzystanie rzeźby terenu.
Dokumentację projektową budynków Kanta 40A i 40B opracowało Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych PROFKAD z Olsztyna,
a generalnym wykonawcą zadania inwestycyjnego jest Warmińskie
Przedsiębiorstwo Budowlane „ROMBUD” Spółka z o.o z Olsztyna,
wybrana także w postępowaniu przetargowym. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej budynków Kanta 40A, 40B, 40C
i 40D, zespół architektów wykonał w 2006 roku analizę nasłonecznienia budynków, a w tym oddziaływania projektowanych budynków
na istniejący już wtedy budynek Kanta 40.
Problemy sąsiedzkie w rejonie nowej inwestycji
Po przekazaniu placu budowy generalnemu wykonawcy, który
ogrodził teren budowy i rozpoczął prace ziemne, wpłynął do Spółdzielni od kilku mieszkańców budynku przy ul. Kanta 40: „protest
przeciw budowie nowego bloku mieszkalnego, który ma zostać wybudowany naprzeciw naszych balkonów”. W uzasadnieniu podano: „przewidywana odległość między budynkami jest bardzo mała,
co wiąże się ze znacznym pomniejszeniem, a nawet brakiem przestrzeni oraz prywatności; – nasze pokoje zostaną znacznie przyciemnione; – czujemy się oszukani, ponieważ kupując mieszkania zostaliśmy poinformowani o tym, iż naprzeciw nas nie powstaną nowe
budynki mieszkalne, zamiast tego miał być staw; – większość z nas

to rodziny z małymi dziećmi, a słoneczny obszar zieleni jest jedynym
w pobliżu gdzie nasze dzieci mogą spokojnie bawić się, biegać czy
grać w piłkę (nie tylko z naszego bloku)”. Po rozpatrzeniu sprawy
wszystkich mieszkańców, którzy podpisali protest udzielono odpowiedzi na piśmie informując między innymi, że: „realizacja kolejnych
budynków jest zgodna z planem zagospodarowania tego terenu oraz
prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Lokalizacja spełnia
wymogi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Odległości między budynkami zostały dostosowane do budynku przy ul. Kanta 40 tak, aby nie występowało zacienianie oraz by spełnione zostały warunki czasu nasłonecznienia mieszkań, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 60 ust. 1). Ponadto
zapewniliśmy osoby protestujące, że dołożymy wszelkich starań, aby
zminimalizować mogące wystąpić uciążliwości związane z realizacją
budowy i że liczymy na zrozumienie w powyższej sprawie.
Budujemy na Nagórkach
Obecnie na ukończeniu jest budowa budynku mieszkalnego przy ul. Orłowicza 17B w Olsztynie, w którym znajduje się 78
mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 3633 m². Jest to budynek
dwubryłowy, średniowysoki (6 i 7 kondygnacji). Drugą bryłę stanowi
budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. W podziemiu oprócz piwnic znajduje się garaż wielostanowiskowy, w którym
jest 40 stanowisk, pozostałe 38 miejsc parkingowych przewidziano
obok budynku. Bryły budynku sześcio- i siedmiokondygnacyjne wyposażone są w windy, przystosowane także dla osób niepełnosprawnych. Budynek będzie ogrzewany energią dostarczaną za pośrednictwem sieci magistralnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Olsztynie.
Dokumentacja projektowa budynku została opracowana przez
olsztyńską pracownię projektową należącą do mgra inż. arch. Tomasza Lella – Studio Form Architektonicznych PANTEL, a generalnym
wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
EKOBUD Spółka z o.o. z Ostródy. Wartość początkowa kosztu budowy do naliczenia wkładów budowlanych ustalona została na podstawie dokumentacji technicznej oraz zatwierdzonych przez Zarząd
Spółdzielni założeń organizacyjno-finansowych w wysokości: dla
mieszkań 4017 zł/m², a dla stanowiska garażowego 985 zł/m².
Wyboru wykonawców dokumentacji projektowych oraz wykonawców robót budowlano-montażowych dokonaliśmy w drodze
przetargów nieograniczonych, zgodnie z naszymi unormowaniami
wewnętrznymi. Umowy z wykonawcami inwestycji i umowy zawarte
z przyszłymi właścicielami lokali mieszkalnych zawierają postanowienia chroniące zarówno interesy Spółdzielni, jak również interesy
przyszłych użytkowników mieszkań i garaży. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z obowiązującymi umowami. Budowa lokali
mieszkalnych i garaży finansowana jest środkami własnymi przyszłych właścicieli. Każda inwestycja jest nadzorowana przez pracowników Spółdzielni, którzy posiadają wszystkie wymagane uprawnienia budowlane, natomiast nadzór inwestorski w zakresie budowy
sieci, instalacji i urządzeń wodnokanalizacyjnych sprawowany jest
przez Zespół Usług Projektowych Gajdamowicz Marian.
Niezależnie od wymienionych realizacji nasza Spółdzielnia
przygotowała kolejne zadania inwestycyjne. Na końcowym etapie
prac jest opracowanie dokumentacji projektowej trzech budynków
przy ulicy Flisa (południowa strona ulicy). Dokumentację opracowuje
Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych PROFKAD z Olsztyna. Natomiast na etapie koncepcji urbanistycznej zabudowy mieszkaniowej
znajdują się działki gruntu położone przy ulicach: Kanta – Witosa,
Mroza – Piotrowskiego, Flisa (str. północna) – Piotrowskiego i Mroza
– Jarocka.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes Zarządu SM „Jaroty” ds. technicznych
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23. W 32 budynkach usunięto z korytarzy piwnic oraz pomieszczeń ogólnego
użytku (tj. wózkownie, suszarnie, korytarze piwniczne) gromadzone przez
mieszkańców stare meble, sprzęt AGD itp., dzięki czemu ww. pomieszczenia są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
24. Stała współpraca ze Strażą Miejską w zakresie: przeglądów wiosennych
i zimowych, należytego utrzymania czystości na terenie osiedla, usuwania
gruzu z osiedla, spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
25. Kierowanie spraw do dzielnicowych osiedla w zakresie eliminowania dewastacji mienia Spółdzielni oraz podejmowanie interwencji w sprawach
zakłócenia spokoju współmieszkańcom, a także udzielanie daleko idącej
pomocy w rozwiązywaniu konfliktów sąsiedzkich.
26. Kierowanie spraw do firmy ochrony obiektów „EFEKT WAR-MA” o objęcie
stałym patrolem rejonów osiedla szczególnie narażonych na dewastację
i zakłócenia spokoju publicznego.
27. Kierowanie spraw do Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej o udzielenie
stałej opieki nad osobami starszymi wymagającymi opieki osób trzecich.
28. Współpraca z Radą Osiedla „Pieczewo” we wspólnym rozwiązywaniu
problemów osiedla, jak również konfliktów międzysąsiedzkich.
Rozliczenie i opomiarowanie budynków
1. Comiesięcznie prowadzono sprawy związane ze sprawdzaniem faktur pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym obciążających Spółdzielnię za dostarczenie mediów, tj. energii cieplnej, energii elektrycznej,
gazu i wody oraz wywozu nieczystości stałych.
2. W roku 2010 r. administracja dokonała odbioru technicznego wodomierzy
po wymianie w 116 lokalach mieszkalnych i 3 lokalach użytkowych oraz
dokonała odbioru nowo zainstalowanych wodomierzy w 1 lokalu mieszkalnym.
3. Co kwartał zbierano kartki z odczytami wodomierzy znajdujące się
w skrzynkach zamontowanych na 260 klatkach schodowych oraz przyjmowano zgłoszenia osobiste i telefoniczne lokatorów.
4. Co kwartał wprowadzano do systemu komputerowego odczyty wodomierzy z 2687 mieszkań wyposażonych w 10.748 szt. wodomierzy w celu rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody.
5. Dokonano kompleksowej kontroli sprawności i stanu wodomierzy w 2678
lokalach mieszkalnych.
6. Dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody wynikającej ze sprzedaży 51 mieszkań oraz wprowadzono korekty dotyczące stanów wodomierzy
w 46 mieszkaniach.
7. Na bieżąco udzielano wyjaśnień lokatorom dotyczących stanów wodomierzy i sposobu rozliczania za zużytą wodę.
8. W 37 lokalach użytkowych dokonywano odczytów stanów wodomierzy
i rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody oraz prowadzono ewidencję
z tym związaną.
9. Comiesięcznie odczytywano i rozliczano energię elektryczną w 12 lokalach użytkowych oraz prowadzono ewidencję z tym związaną.
10. Comiesięcznie uczestniczono z MPEC w odczytach liczników c.o. oraz
c.w. w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzono ewidencję
z tym związaną.
11. Prowadzono bieżącą kontrolę prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych
energii cieplnej, urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody w budynkach
mieszkalnych oraz związaną z tym ewidencję.
12. Uczestniczono z PWiK w odczytach głównych wodomierzy zamontowanych w hydroforniach.
13. Wystawiono 601 szt. faktur użytkownikom 51 lokali i wspólnotom mieszkaniowym dotyczących obciążeń za zużytą energię elektryczną, c.w., z.w.,
c.o.
Roboty ogólnobudowlane – malarskie, dekarskie,
stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne
Zespół konserwatorów Administracji Osiedla ,,Pieczewo” w roku 2010 liczył siedem osób. Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach:
pracownik ogólnobudowlany – 2 osoby, hydraulik – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarz-szklarz i 1 gospodarz osiedla.
Ogółem w 2010 roku zrealizowano 3565 różnego rodzaju napraw i usług
na podstawie przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb PGM, gospodarza

osiedla i pracowników administracji, w tym: 842 elektrycznych, 435 stolarsko-szklarskich, 1986 hydrauliczno-ślusarskich i 302 ogólnobudowlanych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano m.in.:
– drewniane pochwyty na balustrady w 18 klatkach schodowych budynków
mieszkalnych;
– montaż lub wymianę samozamykaczy do drzwi budynków – 3 szt.;
– malowanie metalowych ogrodzeń terenów zielonych;
– malowanie ławek wraz z wymianą desek siedzisk;
– malowanie elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych części;
– wymianę: 1662 szt. żarówek, 61 szt. bezpieczników, 209 szt. przycisków
i wyłączników, 19 szt. opraw oświetleniowych, 14 szt. kloszy w klatkach
schodowych i korytarzach piwnicznych budynków mieszkalnych;
– wymianę 47 szt. żarówek lamp ulicznych i parkowych;
– demontaż nieczynnych skrzynek AZART ze ścian klatek schodowych, ujętych w planie remontów na rok 2010 do malowania;
– przeglądy i konserwację instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy
piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic administracyjnych
w budynkach, a także oświetlenia zewnętrznego;
– lokalizację uszkodzonych odcinków przewodów pomiędzy słupami oświetleniowymi w rejonie ulic Panasa – Krasickiego wraz z naprawą;
– wymianę przepływomierzy urządzeń pomiarowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza 1, 16, 17;
– dwukrotne sprzątanie zadaszeń wiatrołapów w budynkach;
– miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników, przełożenie fragmentów chodników z wymianą nawierzchni – Świtycz-Widackiej 14B;
– naprawę pokryć dachowych;
– izolację dachu w budynku hydroforni przy ul. Gębika 26A;
– remont płyty balkonu wraz z ułożeniem płytek terakoty – 1 szt.;
– najazdy na wózki przy schodach prowadzących do klatek schodowych;
– malowanie pomieszczeń warsztatowych;
– dwukrotny przegląd dachów w budynkach oraz pawilonach wraz z oczyszczeniem koryt dachowych i uzupełnieniem koszyków we wpustach dachowych;
– zamalowywanie graffiti na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach
śmietnikowych;
– oczyszczenie i udrożnienie 11 szt. wpustów dachowych kanalizacji deszczowej budynków hydroforni;
– wzmocnienie ścianek działowych w budynku przedszkola przy ul. Panasa 12;
– wyodrębnienie z lokalu oddzielnego pomieszczenia na główną tablicę elektryczną piętrową w budynku przy ul. Sikiryckiego 9;
– usuwano nadmiar śniegu z dachu budynku przedszkola przy ul. Panasa 12
i Jeziołowicza 21;
– wymianę głównych zaworów cyrkulacyjnych w liczbie 13 szt. w budynkach
mieszkalnych;
– wymianę podpionowych zaworów cyrkulacyjnych w liczbie 18 szt. w budynkach przy ul. Jeziołowicza 12, Żurawskiego 18 i Gębika 2;
– wyniesienia podpionowych zaworów odcinających z piwnic lokatorskich
na korytarze piwniczne – 5 pionów;
– wymianę zaworów flanszowych na instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w liczbie 28 szt.;
– usuwano niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody;
– usuwano nieszczelności na pionach instalacyjnych;
– wymianę części pionu i poziomu kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Jeziołowicza 13;
– dokonywano kontroli sprawności wodomierzy wraz z odczytem stanów w lokalach mieszkalnych;
– po zakończeniu każdego kwartału zbiór kartek ze stanami wody z budynków
mieszkalnych;
– usuwano na bieżąco w sezonie grzewczym usterki w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania (dot. odpowietrzania instalacji i grzejników, usuwania
niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów);
– 313 odpłatnych usług lokatorom bądź podmiotom zewnętrznym;
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Nadzór
1. Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów, m. in.:
• Ocieplenie ścian podłużnych, stropów piwnic i stropodachów budynków
Turkowskiego 6, Gębika 2 wraz z robotami towarzyszącymi (remont balkonów i loggii, przebudowa wiatrołapów i zadaszeń itp.).
• Remont elewacji pawilonów przy ul. Gębika 1A, Gebika 16A, Gębika
26A, Świtycz-Widackiej 1A, Wachowskiego 14A, Sikiryckiego 10, Turkowskiego 5A.
• Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okienek na klatkach
schodowych – 34 klatki w budynkach przy ul. Jeziołowicza 5, 6, 8, 13, 15,
16, 18, 19, 20, 22; Krasickiego 11; Żurawskiego 18; Stramkowskiej 9, 11.
• Częściowa wymiana poziomu kanalizacyjnego w piwnicy klatki II budynku przy ul. Jeziołowicza 23.
• Przełożenie chodników: 269 m² przy budynkach Jeziołowicza 17, 19, 21,
23; 605 m² przy budynkach Wachowskiego 2, 6, 8, Gębika 1, 3, 5; 49 m²
wykonanie nowego chodnika przy budynku Turkowskiego 5.
• Wykonanie nowych zatok postojowych dla samochodów osobowych przy
współfinansowaniu przez Gminę Olsztyn: przy ul. Turkowskiego 2, 3 – 10
miejsc parkingowych; przy ul. Wachowskiego 3, 5 – 19 miejsc parkingowych; przy ul. Żurawskiego 4 – 5 miejsc parkingowych.
• Wykonanie wymiany 62 szt. słupów oświetlenia zewnętrznego z oprawami oświetleniowymi przy ul. Jeziołowicza 6, 8, 10, 12, Żurawskiego 2,
4, 5, 6, 7, 8, 10, Panasa 2, 4, 6, 8, 10, Krasickiego 1, 3, 5, 11, ŚwityczWidackiej 11, 14, Sikiryckiego 1, 2, 3, 4, 5, Gębika 1, 3, 5, 9, 24, 26, 28,
Wachowskiego 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 24, Turkowskiego 5, 7 oraz 7 szt.
opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami rurowymi i źródłami światła
– parking Jeziołowicza 13, 15/Sobocińskiego.
• Zagospodarowanie placów zabaw – uzupełnienie, montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Jeziołowicza 1–3–5–7–9, Gębika
2–4–8–8A, Wachowskiego 2–4–6–8, Gębika 1–3–5, Gębika 20–22, Sikiryckiego 6–8–12, Panasa 2–4–6, Krasickiego 1–3–5, Krasickiego 11,
Panasa 8–10, Żurawskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
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• Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz okresowej kontroli urządzeń instalacji elektrycznej oświetlenia terenów Spółdzielni, składającej
się ze źródeł światła, opraw oświetleniowych, obwodów zasilających
i sterujących wraz z szafkami oraz słupów.
• Wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w budynkach
przy ul. Turkowskiego 6, Gębika 2.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia takimi, jak: wykonanie kompleksowej naprawy płyt balkonowych i loggii; wykonanie wymiany wykładziny w korytarzu pierwszego piętra pawilonu przy
ul. Sikiryckiego 9; dokończenie prac polegających na ułożeniu płytek okładzinowych na wykonanym w 2009 r. poszerzeniu schodów wraz z najazdem na wózki do klatki I budynku Jeziołowicza 6. Realizację po wykonaniu
elementów konstrukcyjnych wstrzymano w grudniu 2009 r. ze względu
na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Sprawdzano wyceny kosztorysowe robót zleconych.
Podejmowano działania w celu naprawy uszkodzonych wywiewek kanalizacyjnych na dachach budynków
Dokonywano przeglądów urządzeń zabawowych oraz podejmowano działania w celu wykonania prawidłowej konserwacji oraz naprawy uszkodzonych elementów.
Dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami lokatorów.
Udzielano pisemnych odpowiedzi na pisma lokatorów.
Przygotowano dane do planu remontów na 2011 r.
Prowadzono książki obiektów budowlanych.
Dokonano rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie
ogólnobudowlanym.
Uczestniczono w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe.
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez zespół konserwatorów.
Robert Zdunek
Kierownik Administracji Osiedla „Pieczewo”

Migawka z życia Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 25
z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie
W naszej świetlicy nie sposób się nudzić: śpiewamy, tańczymy, gramy, zgadujemy, bawimy się i robimy jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Bierzemy
również udział w wielu różnorodnych konkursach. U nas ogromną popularnością cieszą się przede wszystkim konkursy plastyczne. Już na samym początku tego
roku szkolnego możemy pochwalić się pierwszymi sukcesami. W III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci ,,Na grzyby”, zorganizowanym przez
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przy współpracy z Forum Działkowców w ramach Europejskiej Nocy Naukowców oraz IX Olsztyńskich Dni Nauki
i Sztuki, Julia Klepacka z klasy I zdobyła nagrodę główną, natomiast Weronika Neska z klasy II – wyróżnienie. Kolejnym osiągnięciem było zdobycie przez
Arkadiusza Lecha z klasy III – I miejsca i Dawida Koterwasa, również z klasy III – III miejsca w konkursie plastycznym zatytułowanym „Pojazd moich marzeń”, których organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13 w Olsztynie. Jednocześnie mamy nadzieje, że to dopiero początek naszych kolejnych
sukcesów.
Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska

Na grzyby – Julia Klepacka – nagroda główna

Pojazd moich marzeń – Arkadiusz Lech – I miejsce
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Święto Ziemniaczanego Króla
24 września 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Narodu Funduszów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF odbył się coroczny festyn jesienny, popularnie nazywany Świętem Ziemniaczanego Króla. W tym roku hasłem przewodnim szkolnego święta była „Szkoła
z pasją”. Festyn ma na celu integrację środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym i propagowanie akceptowanych społecznie wzorców zachowań. Wydarzenie zorganizowane zostało przy ogromnym udziale Rady Osiedla „Pieczewo”, której członkowie od wielu lat ściśle
współpracują ze szkołą.

Podczas festynu nie zabrakło konkurencji sportowych i zabaw integracyjnych. I tak na przykład w szranki stanęło grono nie tylko uczniów, którzy poza niwą sportową sprawdzali również swoje umiejętności plastyczne tworząc Panią Jesień „ubraną” w strój z ziemniaczanych
pieczątek. Znalazło się też coś dla rodziców, którzy z dużą dozą dobrego humoru ubierali kalosze i toczyli dynie na czas czy też transportowali ziemniaki samochodem-zabawką. Całemu wydarzeniu towarzyszyła muzyka i śmiech, a także smakowita woń grillowanych smakołyków.
Małgorzata Kowalewicz

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-4 o pow. 60,5 m², przy ul. Orłowicza.
Tel. 660 784 683.
Sprzedam mieszkanie o pow. 35,7 m² w Słupach, w bloku,
na parterze – lub zamienię na mieszkanie w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 722 342 483.
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.
Zamienię M-3 o pow. 38,8 m² (II piętro, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, c.o., ciepła woda, gaz ziemny) na większe, może być
zadłużone – spłacę. Tel. 662 836 250.

Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 38,8 m²
(2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój) na takie samo
lub większe. Jestem w stanie spłacić niewielkie zadłużenie.
Tel. 508 621 135.
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

Masz prawo do mediacji
Od 20 października 2011 r. olsztyńscy mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich (SMP) rozpoczynają stałe dyżury w Sądzie Okręgowym w Olsztynie przy ulicy Dąbrowszczaków.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10.00–14.00 w pok. 36 na parterze (obok informacji sądowej) mediatorzy nieodpłatnie będą udzielać porad.
Teresa Antczak
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Nasze bezpieczeństwo to nasza sprawa
Jesień – jakakolwiek by była, a spodziewać się trzeba wszystkiego –
to z reguły okres szkoleń i kursów bhp, przeciwpożarowych i innych organizowanych w naszych zakładach pracy. Często towarzyszą im ćwiczenia,
ewakuacje w obliczu pozorowanych zagrożeń, pokazy sprzętu ratunkowego
i sprawdziany służb obrony cywilnej czy też nieetatowych funkcyjnych różnych specjalności wspomagających nasze bezpieczeństwo w pracy.
Zauważa się coraz większe zrozumienie dla tych działań i to nie tylko
nas pracowników, ale i ogółu społeczności osiedli. Już nas to nie drażni,
mało tego – interesujemy się coraz bardziej zagadnieniami bezpieczeństwa,
przenosząc wiedzę i zdobyte doświadczenie do swojego życia domowego,
rodzinnego i wszelkich form wypoczynku.
To bardzo pozytywna zmiana w naszej mentalności i oby doskonaliła
się nadal, bo przecież chodzi o nasze szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
To nie bzdurne wymysły urzędasów i inspektorów do określonych spraw,
a to właśnie nasze bezpieczeństwo – nasza sprawa!
Popatrzmy bez emocji, a z odrobiną wyobraźni na otaczające nas
w pracy, w sklepie, kinie czy na występach, a także na kąpieliskach i placach
zabaw czy biwakowania – oznakowania: wyjść i kierunków ewakuacji, rozmieszczenia i zasad stosowania sprzętu ratunkowego, przeciwpożarowego,
punktów i apteczek pierwszej pomocy, włączników alarmów, instrukcji postępowania w wypadku zagrożeń itp.
Zastanówmy się przez chwilę, czy tak naprawdę wiemy, na jakie zagrożenia powinniśmy być przygotowani i jak należy im przeciwdziałać. To przecież nie boli, a może uratować zdrowie czy życie nasze i nabliższych.
To takie proste i prozaiczne: widzieć, znać i rozumieć zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a np. w trasie,
jadąc samochodem, posiadać sprawną gaśnicę przeciwpożarową i apteczkę pierwszej pomocy – teraz już bez tabletek i wszelkich innych lekarstw,
środków odkażających, a jedynie ograniczającą się właściwie do środków
opatrunkowych. Czy tak trudno, będąc gdziekolwiek na łonie natury, na grzybach czy na rybach, posiadać przynajmniej opatrunek osobisty, bandaż czy
przylepiec?
Warto także zastanowić się patrząc odruchowo na aparat telefoniczny,
gdzie na naklejce widnieją trzy „magiczne” numery alarmowe: Policja 997,
Pogotowie Ratunkowe 999 i Straż Pożarna 998 – nie wszędzie jeszcze
jest, ale pamiętajmy alarmowy – ratunkowy z telefonu komórkowego 112.
Ileż razy tak bywało w zakładzie pracy, że trzeba wezwać pogotowie,
na aparacie na naklejce widnieje numer 999 – rozdygotanymi palcami wybieramy dziesiąty raz owe 999 i nic! – bo zapomnieliśmy, że z pracy na zewnątrz trzeba najpierw wybrać „zero”! Niby banalne, a to właśnie nasze
bezpieczeństwo!
Rozwój cywilizacyjny postępuje bez względu na trudności obiektywne
i subiektywne. Nikogo to już nie dziwi, że nawet dzieciaki w pierwszej klasie
mają telefon komórkowy. Zabiegani rodzice mają pociechę, na jako takiej, ale
„smyczy”. Mogą wiedzieć: gdzie i co robi w danej chwili ich dziecko, a i ono
może połączyć się z nimi, wezwać pomoc, gdy jest zagrożone czy po prostu
„dać sygnał” – „odbierzcie, potrzebuję Was! ”.

DYŻURY

Wolno wchodzi w życie system uniwersalnego telefonu alarmowego telefonii komórkowej, ale wchodzi. Telefonując na jeden numer 112 zgłaszamy
wszelkie zagrożenia, jakie nas spotkały. Istnieje jeszcze opcja, że gdy zabłądzimy, spadniemy w górach ze zbocza czy upadniemy w lesie, ale włączymy
telefon i zostawimy go na włączonym 112 – nawet bez nawiązania połączenia
– szukający nas po jakimś czasie są w stanie „namierzyć” naszą komórkę,
a przynajmniej jest taka szansa!
Tylko nie przesadzajmy z telefonowaniem z byle problemem do Policji,
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej czy na 112, a tak bywa. Są odbierane przez
służby ratownictwa zgłoszenia: zalania, zaginięcia pieska czy dramat kotka,
który wlazł na drzewo i wiele innych, które powinny być zgłaszane do odpowiednich służb komunalnych, administracji itp.
Warto, naprawdę warto, planując wycieczkę czy wyjazd, urlop czy tylko
grzybobranie zastanowić się, co ze sobą zabrać: wodę do picia, coś do zjedzenia, nie zapomnieć o lekarstwie, które przyjmuje się stale. Nawet, jeśli
mamy zamiar wrócić na czas, niebagatelną sprawą jest wiedza o spodziewanej pogodzie, przygotowanie właściwego, dostosowanego do warunków
i zaplanowanych zadań ubioru, no i z uporem przypomnę – trzeba mieć przy
sobie zwykły opatrunek osobisty!
Kiedy jesteśmy „gdzieś – wszędzie” – przewidujmy różne zagrożenia, czasem przydarza się coś niespodziewanego nie z naszej winy – bądźmy na wszelki wypadek przewidujący i przygotowani. Zabezpieczymy się
sami, a także możemy pomóc innym. To nasze prawo i nasz obowiązek,
wszak to właśnie nasze bezpieczeństwo!
Pozostawmy też komuś z bliskich czy znajomych informację: gdzie
i na jak długo się wybieramy, jeśli jest tragedia – mamy świadomość, że nawet, jeśli sami nie wezwiemy pomocy – wiedzą o nas i pomoc nadejdzie!
Poprośmy też o zwrócenie uwagi na nasze mieszkanie, dom czy pozostawiony samochód – odwzajemnimy się tym samym, gdy i inni będą gdzieś
się wybierać.
Przewidywanie, zabezpieczanie i wzajemna pomoc w obliczu zagrożeń to nasz ludzki obowiązek i przywilej, a to właśnie nasze bezpieczeństwo – nasza sprawa!
Pewnie, że nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich numerów telefonów alarmowych i informacyjnych, ale zapiszmy lub wytnijmy je z tego
numeru „Jarot” – to nigdy nie zawadzi, a może pomóc!

TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE
Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998,
Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992,
Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie wod. – kan. – 994, Pogotowie
dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993, PGM – 89 527-37-71,
Sanepid – 89 527-43-10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522-81-12 (89
522 -24-11/12), SM „JAROTY” – 89 543-55-00 (03, 48).
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:

21 listopada 2011 r. – pełni Joanna Markiewicz

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 8000 egz.
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II Biesiada Pieczewska

W niedzielę, 11 września br., na olsztyńskim osiedlu Pieczewo odbyła się II Biesiada Pieczewska. Impreza zorganizowana
została przez członków Rady Osiedla „Pieczewo” oraz księdza prałata Mariana Matuszka, proboszcza parafii pw. Matki Boskiej
Fatimskiej na terenie tejże parafii.

Biesiada mieszkańców osiedla Pieczewo służyła wzajemnej integracji i rekreacji. Zabawę umilała muzyka biesiadna, występy artystyczne przygotowane przez Kluby Kultury SM „Jaroty”, kiełbaska z ogniska, a także przekąski – chleb z pysznym smalcem i kiszonym ogórkiem,
których fundatorką była Teresa Biała.

Nie zabrakło konkursów dla dzieci – z wiedzy na temat osiedla oraz sprawnościowych, w których nagrodami były cukierki. Licznie zgromadzeni na nich najmłodsi mieszkańcy Pieczewa, dopingowani przez swoich rodziców i przyjaciół, bawili się wyśmienicie.

W to piękne i słoneczne, wrześniowe popołudnie mieszkańcy Pieczewa pokazali, że potrafią się bawić niezależnie od wieku.
Michał Gieczewski

