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Uprzejmie donoszę, że…
Tak według powszechnego mniemania zaczynają się wszystkie donosy kierowane do dowolnych instytucji kontrolnych. Nie
mamy pewności, czy doniesienie w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zaczynało się równie stereotypowo, czy też miało bardziej kategoryczny charakter. Biorąc jednak pod uwagę autorkę pisma, skierowanego na początku bieżącego roku do olsztyńskiej Delegatury NIK, skłaniamy się raczej do tej drugiej wersji. Chodzi bowiem
o podejrzenia Pani Poseł Lidii Staroń co do prawidłowości prowadzenia i rozliczania dociepleń w SM „Jaroty”, ale dopiero od roku
2003, bo widać w odniesieniu do prac dociepleniowych i dekarskich realizowanych od początku lat dziewięćdziesiątych przez jej
męża i szwagra (mąż starszej siostry w tym przypadku) wątpliwości nie miała.
Tak czy siak doniesienie wpłynęło i pod koniec stycznia br.
wstępnie poproszono nas o dostarczenie podstawowych danych dotyczących termomodernizacji przeprowadzonej w latach 2008–2011.
Danych z lat 2003–2007 nie chciano, gdyż zagadnienia te były już
przedmiotem badania przez NIK z doniesienia innego członka Spółdzielni. Całkiem na marginesie dodajemy, że zakończyło się dla nas
pomyślnie.
Czas powoli sunął, mijały miesiące i chcąc zadowolić ciekawość posłanki w połowie maja br. wystąpiliśmy do NIK o przyspieszenie działań. Odpowiedź była w miarę krzepiąca i rzeczywiście

w okresie 26 czerwca – 19 lipca br. dwóch inspektorów przeprowadziło badania. Objęto nimi trzy zagadnienia:
1. Zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych zrealizowanych
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” w Olsztynie w latach
2008–2011 oraz prawidłowość sporządzania audytów energetycznych.
2. Wnioski o przyznanie premii termomodernizacyjnej.
3. Zgodność realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych
z dokumentacją projektową.
dokończenie na str. 2

REMONTY REALIZOWANE W 2012 ROKU
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
W bieżącym roku głównym zakresem remontowym w naszej Spółdzielni jest poprawa stanu technicznego i estetycznego klatek
schodowych w budynkach mieszkalnych. Na malowanie 258 klatek schodowych i remont posadzek 176 klatek schodowych zaplanowano w skali całej Spółdzielni ponad 8 mln zł. Przyjęty zakres robót remontowych wykonywany jest na podstawie planu remontów,
który zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lutego 2012 r., a opublikowany w miesięczniku „Jaroty” nr 3/2012.

Remont chodników przy ul. Burskiego 2, 4, 6, 18

Remont balkonów – ul. Janowicza 10

Plan zawiera potrzeby remontowe z uwzględnieniem stanu środków finansowych zaewidencjonowanych w poszczególnych nieruchomościach. Dla każdej nieruchomości prowadzona jest odrębna ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego, co również umożliwia mieszkańcom uzyskiwanie informacji o wysokości salda funduszu remontowego swojej nieruchomości.
Pomimo przeprowadzonych dwóch przetargów, pierwszy w kwietniu, a drugi w czerwcu bieżącego roku, nie wyłoniono wykonawców
na pełny zakres planowanych remontów klatek schodowych. Powodem były wysokie ceny ofertowe, znacznie przewyższające planowane
koszty oraz brak ofert na niektóre zadania. Wybrano wykonawców na malowanie 125 klatek i na remont posadzek 133 klatek schodowych. W pozostałym zakresie przetarg będzie musiał być ogłoszony kolejny raz, liczymy na większe zainteresowanie wykonawców naszym
zamówieniem oraz na korzystniejsze oferty.
ciąg dalszy na str. 6

2
dok. ze str. 1

Jaroty ∙

nr 8/2012

Uprzejmie donoszę, że…

W konkluzji wystąpienia pokontrolnego podano: „Najwyższa
Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie”.
Dla wiedzy Czytelników, a zwłaszcza tych paru szczególnie zainteresowanych podajemy, że NIK stosuje trzystopniową skalę ocen:
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
Pozytywną ocenę uzyskaliśmy po trzytygodniowej pracy dwóch
inspektorów, którzy przebadali 78 przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na całą badaną dokumentację składała się czteroletnia
korespondencja z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z bankami
kredytującymi (umowy, aneksy, zawiadomienia, rozliczenia), a także
faktury wykonawców i protokoły odbioru robót.
Ponadto kontrolujący wytypowali losowo 15 budynków, co do
których przebadali książki obiektów, dzienniki budów oraz projekty
budowlane sporządzone na okoliczność prowadzonych prac dociepleniowych. W budynkach tych przeprowadzono także wizję lokalną
w celu porównania wspomnianej wyżej dokumentacji ze stanem faktycznym.
Pozornie wszyscy powinni być zadowoleni. My – gdyż uzyskaliśmy najwyższą ocenę naszych działań, a Pani Poseł Lidia Staroń
– bo nie osiwieje już bijąc się z własnymi myślami na temat termo-

modernizacji w SM „Jaroty” (przynajmniej nie z naszego powodu).
W rzeczywistości to jednak tylko pozory. Pani Poseł zaangażowała bowiem aparat państwowy - tak dla widzi mi się, gdyż wniosku
o przeprowadzenie kontroli nie poprzedziła choćby jednym pismem
do Spółdzielni o wyjaśnienie swoich wątpliwości. Można więc przypuszczać, że jakakolwiek wiedza na temat dociepleń była jej niezbyt potrzebna. Potrzebna jej była tylko sama czynność złożenia
doniesienia. Tym bowiem chciała ugruntować wobec elektoratu swój
wizerunek niezłomnej bojowniczki o poprawę pozycji spółdzielców
w relacji ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Przypomina to jednak
zwykły fajerwerk, czyli silny, a krótkotrwały rozbłysk i trochę smrodu na zakończenie. Można by i nad tym przejść do porządku, gdyż
smród i tak się jakoś rozwieje, gdyby nie to, że zafundowała to za
pieniądze podatników. I co? I nic. Pieniądze wydano, a ogromnej
większości spółdzielców SM „Jaroty” samą zapowiedzią skierowania
sprawy do NIK i tak nie przekonała, tym bardziej że po kontroli NIK
szanse na to zmalały niepomiernie. Mamy więc do czynienia nie ze
zwykłym, lecz z bardzo kosztownym zawracaniem Wisły kijem, które
śladu na wodzie nie pozostawia (to tak w ramach podsumowania
wieloletniego posłowania).
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
M-5 sprzedam lub zamienię na mniejsze. Tel. 517 620 160.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m² przy ul. Żurawskiego (parter). Tel. 508 377 517.
Łobez (zachodniopomorskie), mieszkanie własnościowe, po
kapitalnym remoncie, II piętro, niezadłużone, o pow. 26 m²,
2-pokojowe – zamienię na małe mieszkanie do 40 m², niekoniecznie własnościowe w Olsztynie lub w innym mieście.
Tel. 695 414 510.
Spółdzielcze M-4 o pow. 60,3 m², IV piętro – zamienię na M-3
o pow. 48 m², na I lub II piętrze. Tel. 790 778 002.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72 m², I piętro. Tel. 511 092 059.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48,3 m², przy ul. Murzynowskiego (I piętro, łazienka z oknem, duża kuchnia).
Tel. 507 682 933.
Sprzedam mieszkanie o pow. 44,5 m², przy ul. Dworcowej 23.
Tel. 601 319 052.
M-4 przy ul. Barcza (po kapitalnym remoncie, IV piętro, winda)
– zamienię na M-3, chętnie przy ul. Barcza lub w pobliżu +
dopłata. Tel. 664 095 088
M-5 o pow. 72 m² (parter) sprzedam lub zamienię na M-3 za
dopłatą. Najlepiej na Jarotach, Pieczewie lub Nagórkach.
Tel. 89 541 59 64.
Mieszkanie własnościowe 2-pokojowe o pow. 36 m² (blok czteropiętrowy, okolice ul. Kołobrzeskiej) – zamienię na większe
od 48 do 60 m² w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 600 428 247.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, ul. Boenigka
34A – zamienię na mieszkanie o takim samym metrażu lub
mniejsze. Tel. 89 514 10 42.

DYŻURY

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 września 2012 r. – pełni Eugeniusz Połomka

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00 w biurze Spółdzielni,
przy ul. Wańkowicza 9.
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Sprawozdanie
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2011 rok
I. Informacje ogólne
W roku 2011 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie i w jego skład wchodzili: dr Roman Przedwojski – prezes Zarządu,
inż. Piotr Wałecki – wiceprezes Zarządu ds. technicznych, mgr Jolanta Piotrowicz wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych. Funkcje
kontrolne w Spółdzielni sprawuje 12-osobowa Rada Nadzorcza.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 49 protokołowanych posiedzeń. Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji oraz w kilkudziesięciu zebraniach Rad Osiedlowych i Walnych Zgromadzeniach.
W sprawach o podstawowym znaczeniu dla bieżącej działalności Spółdzielni Zarząd działał kolegialnie podejmując ważniejsze postanowienia w drodze uchwał, decyzji lub zarządzeń.
W pozostałych sprawach zadania i funkcje Zarządu realizowane były przez poszczególnych jego członków w ramach podziału pracy
ustalonego w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
Kierując działalnością Spółdzielni Zarząd podejmował decyzje wynikające z bieżących potrzeb lub zgłaszanych przez poszczególnych
członków Spółdzielni. Działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym dotyczyła głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania uchwał Walnych Zgromadzeń i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych w rocznym planie gospodarczo-finansowym.
Zarząd w swojej bieżącej pracy koncentrował się na najważniejszych zadaniach organizacyjno-gospodarczych, a zwłaszcza na:
– prawidłowej eksploatacji, remontach i konserwacji zasobów mieszkaniowych,
– rozpatrywaniu spraw członkowsko-mieszkaniowych,
– gospodarce lokalami handlowo-usługowymi,
– załatwianiu skarg i wniosków członków Spółdzielni,
– działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców,
– kontroli jakości i cen usług wykonywanych przez firmy specjalistyczne,
– wyegzekwowaniu jak największych sum zaległych opłat czynszowych,
– działalności inwestycyjnej.
II. Stan organizacyjny Spółdzielni

Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
III
1.
2.

Rodzaj lokalu
MIESZKANIA
Odrębna własność
Własnościowe
Lokatorskie
Najem
Bez tytułu prawnego
GARAŻE
Odrębna własność
Własnościowe
LOKALE UŻYTKOWE
Odrębna własność
Własnościowe

Liczba lokali
w zasobach
Spółdzielni

nieczłonków

członków

12. 079
5. 344
6. 167
438
42
88
139
50
89
128
45
83

2. 852
723
2. 001
4
36
88
19
7
12
34
7
27

9. 227
4. 621
4. 166
434
6
0
120
43
77
94
38
56

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 9. 441 lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31. 12. 2011 r. Spółdzielnia liczyła 9. 953 członków.
W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż
jedno mieszkanie (128), współmałżonkowie będący członkami (259)
oraz 84 osoby posiadające lokale we wspólnotach mieszkaniowych,
które nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach
Spółdzielni na 31. 12. 2011 r. było 297 i były to głównie osoby, które utraciły prawo do lokalu z różnych przyczyn i nie wypowiedziały
członkostwa, członkowie przyjęci w związku z budową oraz oczekujący i założyciele.
III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31. 12. 2011 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12. 079 mieszkań o pow. użytkowej 658. 270,49 m2,
– 362 lokale użytkowe o pow. 40. 626,38 m2,

W tym należących do:

– 139 garaży o pow. użytkowej 2. 309,93 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4. 703 m2.
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2011 r. wynosiła 705. 909,80 m2.
Na dzień 31. 12. 2011 r. w mieszkaniach zameldowane były
28. 272 osoby. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa
zmniejszeniu o 666 osób.
Według stanu na dzień 31. 12 2011 r. Spółdzielnia posiadała
61,66 ha gruntów, z czego:
– 0,81 ha stanowią grunty własne,
– 52,85 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd 28,39 ha gruntów, powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, do których prawo własności w częściach ułamkowych
nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną
własność.
ciąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3

2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 r. (bilans sporządzony na 31. 12. 2011 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2011 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Koszty

Przychody

Wynik

I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Eksploatacja lokali mieszkalnych

41. 539. 086

38. 951. 450

- 2. 587. 636

– osiedle Nagórki

13. 070. 242

12. 484. 410

- 585. 832

– osiedle Jaroty

19. 391. 021

17. 862. 995

- 1. 528. 026

9. 077. 823

8. 604. 045

- 473. 778

657. 980

635. 270

- 22. 710

– osiedle Nagórki

122. 278

115. 163

- 7. 115

– osiedle Jaroty

433. 517

433. 471

- 46

– osiedle Pieczewo

102. 185

86. 636

- 15. 549

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

42. 197. 066

39. 586. 720

- 2. 610. 346

II. Energia cieplna
w tym:

18. 393. 011

20. 284. 529

+1. 891. 518

17. 720. 322
672. 689

19. 479. 748
804. 781

+1. 759. 426
+132. 092

993. 906

812. 521

- 181. 385

3. 355. 291

4. 180. 170

+ 824. 879

1. 583. 937
1. 294. 627
476. 726

1. 892. 745
1. 716. 552
570. 872

+ 308. 808
+ 421. 925
+ 94. 146

150. 764

427. 588

+276. 824

47. 907

47. 907

-

8. 138

16. 663

+ 8. 525

26. 159

127. 275

+ 101. 116

6. Pozostałe przychody i pożytki

-

59

+ 59

7. Przychody i koszty finansowe

3. 892

2. 598. 493

+ 2. 594. 601

232. 623

1. 063. 195

+ 830. 572

-

82. 916

+ 82. 916

701. 162

-

- 701. 162

4. 525. 936

8. 544. 266

+ 4. 018. 330

– osiedle Pieczewo
2. Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiących odrębną własność

– lokale mieszkalne
– lokale użytkowe
III. Działalność kulturalno-oświatowa
IV. Działalność gospodarcza Spółdzielni
1. Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
2. Dzierżawa terenów
3. Sprzedaż usług wykonawstwa własnego
4. Sprzedaż pozostałych usług
5. Przychody z zarządu nieruch. wspóln.

8. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
9. Pożytki z nieruchomości wspólnych
10. Podatek dochodowy
Razem działalność gospodarcza
V. Wynik finansowy netto ogółem
W tabeli wykazany jest odrębnie wynik na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem lub z odrębną własnością oraz na lokalach użytkowych wynajmowanych , które stanowią własność SM ”Jaroty”.
Wyników tych nie sumuje się, bowiem z postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15. 12. 2000 r.
wynika konieczność ustalenia wyników odrębnie z następujących tytułów:
– eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na
dzień 31. 12. 2011 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 2. 610. 346 zł i dotyczy
wyniku na lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną własnością.

66. 946. 538

70. 064. 655

+ 3. 118. 117

Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych
nieruchomości za 2011 r. zwiększają koszty lub przychody tych
nieruchomości w roku 2012 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą
obowiązywały od 1. 07. 2012 roku;
– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2011 r.
w wysokości 181. 385 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty
na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego, pomimo
zakładanego wzrostu kosztów ogółem i przyjęcie w zatwierdzonym
na 2011 r. planie gospodarczo-finansowym założenia pokrycia niedoboru nadwyżką z działalności gospodarczej Spółdzielni. Zmniejszenie wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej wynika głównie z wypowiedzeń członkostwa;
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– energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu
energii cieplnej wyniosła ogółem (+) 1. 891. 518 zł, z czego 1. 759. 426 zł dotyczy lokali mieszkalnych, a 132. 092 zł dotyczy lokali użytkowych.
Dodatnie saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych
nieruchomości i środki te podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali;
– pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowania lokali użytkowych, dzierżawy terenów,
z zarządzania obcymi zasobami, sprzedaży pozostałych usług) oraz na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej wyniosła w 2011 r. 4. 719. 492 zł. Wynik finansowy netto (skorygowany o należny podatek dochodowy) wyniósł 4. 018. 330 zł, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.
IV. Gospodarka remontowa w okresie 1. 01. – 31. 12. 2011 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2011 r. prezentuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Razem Sp-nia

I. Środki funduszu remont. z r. ubiegł.

8. 900. 244,75

II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. odpisy obciążające lokale mieszkalne
– na pokrycie kosztów remontu nieruchomości
– na pokrycie kosztów remontów mienia
2. odpisy obciążające lokale użytkowe
3. premia termomodernizacyjna
4. zwrot poniesionych koszt. termomoder.

13. 548. 776,02
3. 898. 234,66
3. 667. 366,71
230. 867,95
391. 434,77
306. 727,38
-

5. 547. 035,01
5. 164. 521,19
382. 513,82
441. 914,09
128. 097,08
5. 134,25

2. 623. 433,69
2. 444. 907,89
178. 525,80
125. 324,35
80. 162,42
1. 278,32

III. Koszty ogółem
z tego:
1) docieplenia budynków
2) remontów dachów
3) remonty klatek schodowych
4) remont armat. ster. węzłów kompakt.
5) montaż liczników ciepła
6) remonty ulic
7) remonty kanalizacji sanit. i wodociąg.
8) przełożenie istniejących chodników
9) roboty elektryczne
10) moderniz. zasil. bud. w ciepło
11) remonty dźwigów
12) malowanie elewacji pawil.
13) remont tarasów i balkonów
14) wymiana stolarki okiennej
15) rozbiórka wiatrołapów
16) wymiana układów pomiarowych
17) izolac. ścian piwnic z drenażem opask.
18) wykonanie nowych chodników
19) wykonanie zatok postojowych
20) wymiana drzwi
21) opomiarow. zużycia wody w bud.
22) zagospodarow. terenów zieleni
23) likwidacja szuflad zsypowych
24) uzupełnienie urządzeń na pl. zabaw
25) pozostałe remonty
26) remont osłon śmietnikowych

12. 068. 703,36
11. 276. 795,79
791. 907,57
958. 673,21
514. 986,88
6. 412,57
10. 660. 625,97

2. 667. 738,68
9. 048,15
943. 800,00
3. 540,53
39. 174,80
5. 981,35
62. 810,35
29,137,00
155. 922,64
18. 649,31
78. 299,40
86. 998,46
-

2. 676,69
28. 383,95
1. 562. 166,93
7. 511,78
192. 413,82
33. 023,74
684. 329,09
102. 553,92
84. 837,85
850. 205,78
43. 678,15
9. 787,41
1. 634,12
1. 458,51
42. 000,00
10. 420,00
253. 099,01
18. 659,55
28. 058,03
30. 241,64
254. 380,19
170. 514,55
289. 623,89

16. 580,39
729. 022,86
50. 781,53
212. 673,94
33. 904,45
397,45
546. 000
77. 155,20
10. 463,92
5. 157,52
21. 065,00
1. 814,28
110. 512,78
20. 137,10
22. 200,18

2. 686. 995,76
37. 432,10
3. 234. 989,79
3. 540,53
46. 686,58
198. 395,17
146. 615,72
926. 140,03
292. 381,01
103. 884,61
78. 299,40
1. 396. 205,78
120. 833,35
20. 251,33
1. 634,12
1. 458,51
42. 000,00
10. 420,00
253. 099,01
18. 659,55
33. 215,55
51. 306,64
1. 814,28
364. 892,97
277. 650,11
311. 824,07

IV. Wynagrodzenie prowizyjne BGK

15. 541,32

-

3. 433,05

18. 974,37

V. Odsetki od kredyt. na docieplenia

32. 593,75

13. 335,56

9. 029,30

54. 958,61

x

x

x

11. 714. 461,82

Stan środk. fund. rem. na 31. 12. 2011 r.
W 2011 r. zakończono program dociepleń budynków rozpoczęty w 2002 r. Na koniec tego okresu pozostało dodatnie saldo środków
funduszu remontowego w wysokości 11. 714. 461,82 zł. W związku z tym
Zarząd podjął decyzję o podziale środków zgromadzonych na funduszu
remontowym na poszczególne nieruchomości budynkowe, którego kluczem była nominalna wysokość przyznanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego wcześniejszych premii termomodernizacyjnych, zmniejsza-

jących zadłużenie kredytowe Spółdzielni i stanowiących jedno ze źródeł
przychodów funduszu remontowego. Uznano, że taki sposób podziału
pozostaje w pewnym związku z wysiłkiem finansowym mieszkańców
danej nieruchomości w programie dociepeń budynków. W efekcie, przy
planowaniu wydatków w poszczególnych nieruchomościach na 2012 r.
uwzględnione zostaną środki pochodzące z podziału funduszu oraz planowane naliczenia odpisu na fundusz remontowy. dokończenie na str. 14
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REMONTY REALIZOWANE W 2012 ROKU
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”

Poniższy wykaz przedstawia szczegółowo informację o przeprowadzonych przetargach i zawartych umowach z firmami na roboty remontowe ujęte w planie na 2012 r. według stanu na dzień 6 sierpnia 2012 roku – przeprowadzono 11 przetargów nieograniczonych, z tego
3 ogłoszono ponownie z powodu przekroczenia planowanych kosztów i braku ofert na pełen zakres robót. Z wybranymi 20 wykonawcami
zawarto 26 umów.
Wykaz przeprowadzonych przetargów i zawartych umów:
Przetarg nieograniczony na:
– malowanie 258 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 99 budynkach;
– remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 170 klatek schodowych w 64 budynkach mieszkalnych oraz remont schodów
i podestów (ułożenie tarketu) 6 klatek schodowych w 1 budynku mieszkalnym;
– wymianę 112 szt. drzwi do pomieszczeń na półpiętrach, 16 szt. drzwi wejściowych do piwnic, 16 szt. drzwi do maszynowni
dźwigów i 16 szt. drzwi do górnych komór zsypu w budynkach przy ul. Orłowicza 1, 7, 10;
– wymianę 217 szt. drzwi wejściowych do piwnic w budynkach przy ul. Orłowicza 9, 13, 15, 23, Murzynowskiego 1, 3, 5, 6, 8, 13,
15, 17, Wańkowicza 12, 20, Barcza 8, 10;
– wymianę 50 szt. stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Boenigka 12A, Burskiego 2, Leyka 15, Hanowskiego 14, Jaroszyka 8;
– wymianę 3 szt. witryn okiennych w lokalach przy ul. Burskiego 18, Jaroszyka 8;
przeprowadzono w dniach 12. 04. 2012 r. – 7. 05. 2012 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 13 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 9 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1

35/TR/2012

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

Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku w osiedlu Jaroty
Burskiego 32 – termin realizacji robót 1. 10. 2012 r. – 24. 11. 2012 r.
Leyka 28 – WYKONANO

2

37/TR/2012

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

Umowa na malowanie 21 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 7 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty:
Hanowskiego 3 – WYKONANO
Herdera 9 – WYKONANO
Mroza 29 – WYKONANO
Wańkowicza 8 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Barcza 15 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 23. 11. 2012 r.
Barcza 21 – termin realizacji robót 12. 07. 2012 r. – 26. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
Herdera 14 – termin realizacji robót 12. 07. 2012 r. – 8. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 21 klatek w 9 budynkach
w osiedlu Jaroty:
Boenigka 52 – termin realizacji robót 1. 10. 2012 r. – 22. 11. 2012 r.
Burskiego 22 – termin realizacji robót 19. 09. 2012 r. – 29. 10. 2012 r.
Hanowskiego 3 – termin realizacji robót 25. 08. 2012 r. – 18. 09. 2012 r.
Hanowskiego 8 – termin realizacji robót 2. 09. 2012 r. – 29. 09. 2012 r.
Hanowskiego 12 – termin realizacji robót 18. 09. 2012r – 10. 10. 2012 r.
Herdera 1 – WYKONANO
Herdera 4 – WYKONANO
Herdera 6 – termin realizacji robót 4. 07. 2012 r. – 31. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Herdera 8 – WYKONANO

3

53/TR/2012

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

Umowa na malowanie 26 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 8 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty:
Orłowicza 7 – termin realizacji robót 11. 06. 2012 r. – 21. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
Murzynowskiego 13 – WYKONANO
Murzynowskiego 15 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 3. 09. 2012 r. – w trakcie
realizacji
Murzynowskiego 17 – termin realizacji robót 20. 08. 2012 r. – 12. 10. 2012 r.
Leyka 13 – termin realizacji robót 24. 09. 2012 r. – 17. 11. 2012 r.
Kanta 26 – termin realizacji robót 3. 09. 2012 r. – 27. 10. 2012 r.
Kanta 38 – termin realizacji robót 8. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Kanta 44 – termin realizacji robót 22. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 19 klatek w 5 budynkach
w osiedlach Nagórki, Jaroty:
Orłowicza 13 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Murzynowskiego 4 – termin realizacji robót 30. 07. 2012 r. – 14. 09. 2012 r.

Jaroty ∙
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Nr umowy

Wykonawca
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Opis realizacji umowy
Wańkowicza 14 – termin realizacji robót 13. 08. 2012 r. – 2. 11. 2012 r.
Malewskiego 2 – termin realizacji robót 15. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Malewskiego 4 – termin realizacji robót 1. 10. 2012 r. – 29. 11. 2012 r.
wymiana drzwi do pomieszczeń na półpiętrach, wejść do piwnic maszynowni
dźwigów i górnych komór zsypów
Orłowicza 7 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 3. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
wymiana drzwi wejściowych do piwnic
Orłowicza 13 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 7. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
Murzynowskiego 13 – WYKONANO
Murzynowskiego 15 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 3. 09. 2012 r. – w trakcie
realizacji
Murzynowskiego 17 – termin realizacji robót 20. 08. 2012 r. – 12. 10. 2012 r.

4

32/TR/2012

Usługi Budowlane
„2xR-GRUPA”
Radosław Biesiada
ul. Konopnickiej 12b
lok. 32
13-100 Nidzica

Umowa na malowanie 13 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 8 budynkach w osiedlu Jaroty:
Jaroszyka 2 – WYKONANO
Jaroszyka 4 – WYKONANO
Jaroszyka 20 – WYKONANO
Leyka 1 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 10. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Leyka 2 – termin realizacji robót 23. 07. 2012 r. – 31. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Leyka 3 – termin realizacji robót 13. 08. 2012 r. – 27. 08. 2012 r.
Leyka 16 – termin realizacji robót 27. 08. 2012 r. – 14. 09. 2012 r.
Leyka 19 – termin realizacji robót 3. 09. 2012 r. – 12. 10. 2012 r.
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 8 klatek w 5 budynkach w osiedlu Jaroty:
Leyka 4 – WYKONANO
Leyka 12 – termin realizacji robót 23. 07. 2012 r. – 24. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Jaroszyka 16 – termin realizacji robót 27. 08. 2012 r. – 15. 09. 2012 r.
Jaroszyka 18 – termin realizacji robót 17. 09. 2012 r. – 19. 10. 2012 r.
Jaroszyka 22 – termin realizacji robót 22. 10. 2012 r. – 25. 11. 2012 r.

5

38/TR/2012

„NAR-AL” Irena Narwojsz
ul. Słowackiego 9,
11-040 Dobre Miasto

Umowa na wymianę 6 szt. stolarki drzwiowej i 3 szt. witryn okiennych w lokalach usługowych
Wymiana stolarki drzwiowej
Boenigka 12A – WYKONANO
Jaroszyka 8 – WYKONANO
Wymiana witryn okiennych w lokalu usługowym
Burskiego 18 – WYKONANO

6

34/TR/2012

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26-300 Opoczno

Umowa na malowanie 12 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 6 budynkach w osiedlu Jaroty:
Pieczewska 6 – WYKONANO
Pieczewska 8 – WYKONANO
Jaroszyka 6 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 10. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Malewskiego 7 – termin realizacji robót 1. 08. 2012 r. – 7. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
Burskiego 8 – termin realizacji robót 8. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Burskiego 10 – termin realizacji robót 3. 08. 2012 r. – 12. 10. 2012 r.

7

33/TR/2012

Mazanek – Podhorodecki
Firma Budowlana Sp. J.
ul. Wilczyńskiego 25E
lok. 127
10-686 Olsztyn

Umowa na malowanie 12 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 5 budynkach w osiedlu Nagórki, Jaroty:
Hanowskiego 1 – termin realizacji robót 22. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Hanowskiego 2 – WYKONANO
Hanowskiego 4 – WYKONANO
Hanowskiego 7 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 10. 08. 2012 r. – w trakcie
realizacji
Barcza 8 – termin realizacji robót 16. 08. 2012 r. – 19. 10. 2012 r.

8

52/TR/2012

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

Umowa na malowanie 14 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 3 budynkach w osiedlu Nagórki:
Murzynowskiego 1 – WYKONANO
Murzynowskiego 3 – termin realizacji robót 18. 06. 2012 r. – 6. 09. 2012 r. – w trakcie
realizacji
Murzynowskiego 8 – termin realizacji robót 20. 08. 2012 r. – 12. 10. 2012 r.
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 55 klatek schodowych
w 18 budynkach w osiedlu Jaroty:
Boenigka 1A – WYKONANO
Boenigka 2 – WYKONANO
Boenigka 3 – WYKONANO
Boenigka 8 – WYKONANO
ciąg dalszy na str. 8
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Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy
Boenigka 13 – WYKONANO
Boenigka 14 – termin realizacji robót 27. 08. 2012 r. – 2. 10. 2012 r.
Boenigka 18 – termin realizacji robót 17. 09. 2012 r. – 22. 10. 2012 r.
Boenigka 19 – termin realizacji robót 8. 10. 2012 r. – 28. 11. 2012 r.
Boenigka 20 – termin realizacji robót 12. 07. 2012 r. – 24. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Boenigka 22 – termin realizacji robót 23. 08. 2012 r. – 5. 10. 2012 r.
Boenigka 24A – termin realizacji robót 27. 08. 2012 r. – 2. 10. 2012 r.
Boenigka 26 – termin realizacji robót 30. 10. 2012 r. – 30. 112012 r.
Boenigka 30 – termin realizacji robót 30. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Boenigka 32 – termin realizacji robót 14. 09. 2012 r. – 2. 11. 2012 r.
Boenigka 34A – WYKONANO
Boenigka 34B – termin realizacji robót 17. 09. 2012 r. – 6. 11. 2012 r.
Boenigka 36 – termin realizacji robót 8. 10. 2012 r. – 20. 11. 2012 r.
Boenigka 40 – termin realizacji robót 30. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r

9

59/TR/2012

Firma Ogólnobudowlana
„HART-BUD”
Marek Kowalkowski,
Hartowiec 86
13-220 Rybno

Remont chodników przy ul. Wiecherta 19

Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść firmy w zakresie ułożenia terakoty na
schodach i podestach klatek schodowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza 6, 8,
13, 14, 20, 17, Żurawskiego 12, 18, Stramkowskiej 11, 1, Panasa 10, Krasickiego 11,
Gębika 14, Wachowskiego 12, 14, Jeziołowicza 1, 5, 7, Boenigka 42, 44, 46, 48,
Leyka 9, Wiecherta 1, 3, 8, 25. Wykonawca wnioskował o odstąpienie od części zakresu. Decyzją Zarządu z dnia 31. 05. 2012 r. wyrażono zgodę na podpisanie umowy
w zmniejszonym zakresie z jednoczesną, proporcjonalną utratą wadium.
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) w 30 klatkach schodowych w budynkach w osiedlu Pieczewo i Jaroty:
Jeziołowicza 1 – termin realizacji robót 2. 07. 2012 r. – 31. 07. 2012 r. – w trakcie realizacji
Jeziołowicza 5 – termin realizacji robót 23. 07. 2012 r. – 31. 08. 2012 r.
Jeziołowicza 7 – termin realizacji robót 23. 07. 2012 r. – 31. 08. 2012 r.
Boenigka 42 – termin realizacji robót 15. 10. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Boenigka 44 – termin realizacji robót 1. 10. 2012 r. – 5. 11. 2012 r.
Boenigka 46 – termin realizacji robót 1. 10. 2012 r. – 5. 11. 2012 r.
Boenigka 48 – termin realizacji robót 1. 10. 2012 r. – 5. 11. 2012 r.
Leyka 9 – termin realizacji robót 5. 11. 2012 r. – 30. 11. 2012 r.
Wiecherta 1 – termin realizacji robót 20. 08. 2012 r. – 24. 09. 2012 r.
Wiecherta 3 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 15. 10. 2012 r.
Wiecherta 8 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 15. 10. 2012 r.
Wiecherta 25 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 15. 10. 2012 r.

Przełożenie chodników przy ul. Murzynowskiego 13, 15

W przetargu nie wyłoniono wykonawcy na:
– remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ul. Orłowicza 10, Wańkowicza 10, 12, Barcza 10,
Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 4, 14, 6, 10, 11, 15, 23, Stramkowskiej 3, 5 Krasickiego 1, 3, 5, Panasa 8, 2, 4, Świtycz Widackiej 1, 14,
16, Gębika 1, 3, 5, 16, 18, 20, Sikiryckiego 12, Gębika 22, 26, Turkowskiego 3, Wachowskiego 10, Gębika 7, Turkowskiego
13, 15, Wachowskiego 6, 8, Sikiryckiego 1, 4, 2, 6, 8, Boenigka 54, Burskiego 6, Burskiego 18, Jaroszyka 12, Leyka 10, 15,
26, Wiecherta 11, 17, 19, 23, 29, 35;
– remont podestów i schodów (ułożenie tarketu) w budynku przy ul. Orłowicza 1 – ogółem 6 klatek;

Jaroty ∙
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– wymianę drzwi do pomieszczeń na półpiętrach, wejść do piwnic, maszynowni dźwigów i górnych komór zsypów w budynkach
przy ul. Orłowicza 1, 10. Na wniosek mieszkańców w czerwcu br. odstąpiono od wymiany drzwi do pomieszczeń na półpiętrach
w budynku Orłowicza 1;
– wymianę drzwi wejściowych do piwnic w budynkach przy ul. Orłowicza 9, 15, 23, Murzynowskiego 1, 3, 5, 6, 8, Wańkowicza 12,
Barcza 10, Wańkowicza 20, Barcza 8;
– wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Orłowicza 23, Wiecherta 8;
– wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Burskiego 2, Leyka 15, Hanowskiego 14;
– wymianę witryn okiennych w lokalu przy ul. Jaroszyka 8.
Przetarg powtórzono, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31. 05. 2012 r. i zakończono w dniu 27. 06. 2012 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1

64/TR/2012

Przedsiębiorstwo Budowla- Umowa na malowanie 4 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w bune Marek Guzikowski, An- dynku w osiedlu Nagórki:
drzej Sielaszuk Sp. J.
Wańkowicza 12 – termin realizacji robót 12. 10. 2012 r. – 15. 12. 2012 r.
ul. Traktorowa 23
10-803 Olsztyn

2.

73/TR/2012

PEDBUD S. C. Eugeniusz
Trochimiuk, Dagmara Trochimiuk, Patryk Trochimiuk
ul. Pawia 2
11-041 Olsztyn

Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 23 – termin realizacji robót 22. 10. 2012 r. – 14. 12. 2012 r.
Wiecherta 29 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 19. 10. 2012 r.

3.

65/TR/2012

Prywatne Przedsiębiorstwo
SEWIL
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25e/225
10-686 Olsztyn

Umowa na malowanie 13 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 2 budynkach w osiedlu Nagórki:
Wańkowicza 10 – termin realizacji robót 2. 08. 2012 r. – 19. 10. 2012 r. – w trakcie realizacji
Barcza 10 – termin realizacji robót 10. 09. 2012 r. – 19. 10. 2012 r.
wymiana drzwi wejściowych do piwnic w budynkach w osiedlu Nagórki:
Murzynowskiego 1 – termin realizacji robót 1. 08. 2012 r. – 1. 09. 2012 r. – w trakcie
realizacji
Murzynowskiego 3 – termin realizacji robót 15. 08. 2012 r. – 15. 09. 2012 r.
Murzynowskiego 8 – termin realizacji robót 1. 09. 2012 r. – 10. 09. 2012 r.
Barcza 10 – termin realizacji robót 1. 10. 2012 r. – 16. 10. 2012 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie:

–– remontu chodników (przełożenie istniejących, ułożenie nowych, poszerzenie traktu pieszo-jezdnego);
–– nowych schodów terenowych i nowych miejsc postojowych;
–– naprawę i wykonanie nawierzchni asfaltowej;
przeprowadzono w dniach 11. 04. 2012 r. – 9. 05. 2012 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 8 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1

43/TR/2012

2

54/TR/2012

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

Przedsiębiorstwo
Budowlane
„ORD-BUD”
Genowefa Ordak
14-300 Morąg
ul. Makowa 9
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowego
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13A,
14-300 Morąg.

Umowa na remont 2. 017 m chodników w osiedlu Jaroty:
Boenigka 28, Burskiego 2, 4, 6, 14, 16, 18 – termin realizacji 1. 06. 2012 r. – 31. 08. 2012 r.
– w trakcie realizacji
Burskiego 8, 10, 12, Burskiego 32 – WYKONANO
w tym 946 m2 w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni
2

Umowa na remont 7. 165 m2 chodników, schodów terenowych i wykonanie nowych
miejsc parkingowych w osiedlu Jaroty:
Leyka 1, 3, Malewskiego 9, Jaroszyka 2, 4, 6, Pieczewska 4, 6, 8 – termin realizacji
1. 08. 2012 r. – 15. 09. 2012 r.
Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7, Hanowskiego 6, 8, Hanowskiego 10 – termin realizacji 3. 09. 2012 r. – 30. 09. 2012 r.
Wiecherta 17–19, Wiecherta 25–27, Wiecherta 29–31 – termin realizacji 1. 06. 2012 r.
– 31. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Kanta 26–38, 32–34, Kanta 26,38, Kanta 42–44, Kanta 12 – termin realizacji 1. 06. 2012 r.
– 31. 08. 2012 r.
Malewskiego 8, 10, 12 – WYKONANO
Janowicza 2 – termin realizacji 14. 08. 2012 r. – 30. 09. 2012 r.
Osiedle Nagórki:
Murzynowskiego 2, 4, Murzynowskiego 3, 5, Murzynowskiego 13, 15, 17 – WYKONANO
Barcza 10, Wańkowicza 20, Barcza 41, 43 – termin realizacji 30. 07. 2012 r. – 31. 08. 2012 r.
w tym 2. 315 m2 w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni
ciąg dalszy na str. 10
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ciąg dalszy ze str. 9
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REMONTY REALIZOWANE W 2012 ROKU
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”

Na zakres robót obejmujący naprawę i wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Barcza 27–23A, Boenigka 7, Wilczyńskiego 17 wpłynęła
jedna oferta. Przetargu nie rozstrzygnięto w tym zakresie, ponieważ cena ofertowa przekraczała koszty planowane.
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2012 z dnia 26. 06. 2012 r. zakres robót na naprawę i wykonanie nawierzchni asfaltowej został wyłączony z trybu postępowania przetargowego. W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na cały zakres robót.
Lp.

Nr umowy

1

81/TR/2012

Wykonawca
PUDIZ Sp. z o.o.
ul. Jarocka 21
10-699 Olsztyn

Zakres i realizacja umowy
Umowa na naprawę i remont nawierzchni asfaltowych 600 m2 w osiedlach
Nagórki i Jaroty:
Barcza 27–23A – WYKONANO
Boenigka 7, Wilczyńskiego 17 – WYKONANO

Przetarg nieograniczony na:
– uzupełnienie urządzeń placów zabaw,
– ogrodzenia placów zabaw
przeprowadzono w dniach 20. 04. 2012 r. – 11. 05. 2012 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1

44/TR/2012

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

Umowa na uzupełnienie 3 placów zabaw w osiedlu Nagórki, Jaroty:
Orłowicza 29, 33 – WYKONANO
Leyka 26–32 – WYKONANO
Wiecherta 8 – WYKONANO

2

45/TR/2012

Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe „ANIA” Anna
Henryka Naumczyk-Szałaj
ul. Grota Roweckiego 4/46
10-693 Olsztyn

Umowa na wykonanie ogrodzeń 6 placów zabaw w osiedlach Jaroty i Pieczewo:
Leyka 26–32, Janowicza 32, 34, Gębika 24–28, Sikiryckiego 2–4, Gębika 1–5,
Wachowskiego 2–8, Żurawskiego 2–10 – termin realizacji do 15. 08. 2012 r. w trakcie
realizacji.
W przetargu uzyskano bardzo korzystne warunki cenowe, przez co na podstawie
wniosków mieszkańców i decyzji Zarządu zakres robót rozszerzono o ogrodzenie
kolejnych 3 placów zabaw: Jeziołowicza 1, 3, 5, 7, 9; Janowicza 24-Mroza 10; Janowicza 22-Mroza 16.

Montaż ogrodzenia placu zabaw Gębika 1, 3, 5, Wachowskiego 2, 4, 6, 8

Uzupełnienia urządzeń placu zabaw – Wiecherta 8

Przetarg nieograniczony na:

– remont 95 szt. balkonów i loggii w budynkach Kanta 12, Malewskiego 8, 12, Janowicza 10, Janowicza 3, 5, Janowicza 2,
Janowicza 7;
– remont i malowanie 3 szt. osłon śmietnikowych, przebudowa 1 szt. osłony śmietnikowej Boenigka 11, 19, Wiecherta 17, 19,
Janowicza 32–34, Wilczyńskiego 6B;
– wykonanie docieplenia 4 szt. mansard w budynkach Janowicza 10, Jarocka 49, Janowicza 4;
– wymianę orynnowania i rur spustowych w 2 budynkach – Orłowicza 9, Orłowicza 23;
– remont pokrycia dachowego – Burskiego 10.
Przetarg przeprowadzono w dniach 27. 06. 2012 r. – 10. 07. 2012 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 7 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 5 firm, z którymi podpisano umowy:

Jaroty ∙
Lp.

Nr umowy

1

83/TR/2012

2

82/TR/2012

3

86/TR/2012

4

32/TR/2012

5

84/TR/2012

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowlane Marek Guzikowski,
Andrzej Sielaszuk Sp. J.
ul. Traktorowa 23
10-803 Olsztyn
Zakład Remontowo-Budowlany
Mirosław Łobacz
ul. Jagiellończyka 10/29
10-061 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Stanpol” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

Firma Remontowo-Budowlana KLAN BUD Grzegorz
Śledziewski
Szczęsne 62
10-687 Olsztyn
Budownictwo ALFIX
Jerzy Kostecki
ul. Upalna 15 lok. 7
15-668 Białystok
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nr 8/2012
Opis realizacji umowy

Umowa na wymianę rynien i rur spustowych w budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 9 – termin realizacji robót 6. 08. 2012 r. – 14. 09. 2012 r.
Orłowicza 23 – termin realizacji robót 20. 08. 2012 r. – 28. 09. 2012 r.
oraz na remont pokrycia dachowego w budynku w osiedlu Jaroty:
Burskiego 10 – termin realizacji robót 30. 08. 2012 r. – 28. 09. 2012 r.
Umowa na remont 10 szt. loggii i balkonów budynku w osiedlu Jaroty:
Janowicza 3 – termin realizacji robót 20. 08. 2012 r. – 30. 10. 2012 r.
Umowa na remont 41 szt. logii i balkonów w budynkach w osiedlu Jaroty:
Janowicza 10 – termin realizacji robót 25. 07. 2012 r. – 30. 10. 2012 r. – w trakcie realizacji
Kanta 12 – termin realizacji robót 20. 08. 2012 r. – 30. 10. 2012 r.
oraz wykonanie docieplenia mansard w budynkach w osiedlu Jaroty:
Jarocka 49 – termin realizacji robót 1. 08. 2012 r. – 31. 08. 2012 r.
Janowicza 4 – termin realizacji robót 1. 08. 2012 r. – 31. 08. 2012 r.
Janowicza 10 – termin realizacji robót 1. 08. 2012 r. – 31. 08. 2012 r. – w trakcie realizacji
Umowa na remont 12 szt. loggii i balkonów w budynkach w osiedlu Jaroty:
Janowicza 2 – termin realizacji robót 13. 08. 2012 r. – 30. 10. 2012 r.
Janowicza 7 – termin realizacji robót 13. 08. 2012 r. – 30. 10. 2012 r.
Umowa na remont 33 szt. loggii i balkonów w budynkach w osiedlach Jaroty i Pieczywo:
Janowicza 5 – termin realizacji robót 24. 07. 2012 r. – 31. 10. 2012 r. – w trakcie realizacji
Malewskiego 8 – termin realizacji robót 25. 07. 2012 r. – 18. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
Malewskiego 12 – termin realizacji robót 16. 08. 2012 r. – 10. 10. 2012 r.
Wiecherta 11 – termin realizacji robót 19. 09. 2012 r. – 2. 10. 2012 r.
Wiecherta 13 – termin realizacji robót 3. 10. 2012 r. – 16. 10. 2012 r.
Stramkowskiej 7 – termin realizacji robót 17. 10. 2012 r. – 30. 10. 2012 r.
Turkowskiego 17 – termin realizacji robót 25. 07. 2012 r. – 31. 10. 2012 r.
Turkowskiego 19 – termin realizacji robót 25. 07. 2012 r. – 31. 10. 2012 r.
Turkowskiego 23 – termin realizacji robót 25. 07. 2012 r. – 31. 10. 2012 r.
Turkowskiego 25 – termin realizacji robót 25. 07. 2012 r. – 31. 10. 2012 r.
Wilczyńskiego 3 – termin realizacji robót 25. 07. 2012 r. – 31. 10. 2012 r.
oraz
remont osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty przy budynkach:
Wilczyńskiego 6B – termin realizacji 1. 08. 2012 r. – 14. 08. 2012 r.
Janowicza 32 – termin realizacji robót 1. 08. 2012 r. – 14. 08. 2012 r.
Wiecherta 19 – termin realizacji robót 15. 08. 2012 r. – 28. 08. 2012 r.
Boenigka 11 – termin realizacji robót 15. 08. 2012 r. – 28. 08. 2012 r.

Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013
Przetarg nieograniczony na wymianę 12 szt. dźwigów osobowych w budynkach Orłowicza 29, 33, 35, Wańkowicza 6, 18, Barcza 3
przeprowadzono w dniach 10. 04. 2012 r. – 27. 04. 2012 r.
Wpłynęły 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy:
Lp.
1

Nr umowy
TR/47/2012

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

Lubelska Wytwórnia Dźwi- Umowa na wymianę dźwigów osobowych w budynkach w osiedlu Nagórki:
gów Osobowych
Orłowicza 29 – termin realizacji 05. 2012 r. – 28. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
LIFT SERWIS S. A.
Orłowicza 33 – termin realizacji 05. 2012 r. – 28. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
ul. Roztocze 6
Orłowicza 35 – termin realizacji 1. 06. 2012 r. – 28. 09. 2012 r. – w trakcie realizacji
20-712 Lublin
Barcza 3 – termin realizacji 10. 09. 2012 r. – 20. 12. 2012 r.
Wańkowicza 6 – termin realizacji 10. 09. 2012 r. – 20. 12. 2012 r.
Wańkowicza 18 – termin realizacji 10. 09. 2012 r. – 20. 12. 2012 r.

dok. na str. 12
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REMONTY REALIZOWANE W 2012 ROKU
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”

Przetarg nieograniczony na wykonanie:
– remontu ścian 22 klatek schodowych;
– remontu schodów i podestów 22 klatek schodowych;
– modernizacji 17 szt. tablic głównych, wymiany 221 szt. tablic piętrowych, modernizacji instalacji oświetleniowej 22 klatek
schodowych wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej piwnicznej;
– modernizacji instalacji domofonowej 22 klatek schodowych
w budynkach przy ul. Orłowicza 29, 35 przeprowadzono w dniach 5. 06. 2012 r. – 26. 06. 2012 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 8 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1

74/TR/2012

2

75/TR/2012

3

76/TR/2012

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Firma Remontowo-Budowlana KLAN BUD Grzegorz
Śledziewski
Szczęsne 62
10-687 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„DREWPOL” Sp. z o.o.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki”
12
07-410 Ostrołęka
Centrum
Zabezpieczeń
WIT-CZAR s.c.
ul. Wańkowicza 9
10-684 Olsztyn

Umowa na remont ścian klatek schodowych w budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 29 – termin realizacji robót III kw./2012 r. – w trakcie realizacji
Orłowicza 35 – termin realizacji robót III kw./2012 r. – w trakcie realizacji
Umowa na remont schodów i podestów schodowych w budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 29 – termin realizacji robót III kw./2012 r.
Orłowicza 35 – termin realizacji robót III kw./2012 r.
Umowa na modernizację instalacji domofonowej klatek schodowych w budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 29 – termin realizacji robót III kw./2012 r.
Orłowicza 35 – termin realizacji robót III kw./2012 r.

W przetargu nie wyłoniono wykonawcy na modernizację tablic głównych, wymianę tablic piętrowych, modernizację oświetlenia klatek
schodowych oraz oświetlenia korytarzy piwnic.
Przetarg powtórzono, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24. 06. 2012 r.

Wymiana wind – Orłowicza 35

Układanie gresu na klatkach schodowych – Jeziołowicza 1

Malowanie klatki schodowej – Murzynowskiego 15

Przetarg nieograniczony na zmianę systemu zasilania w wodę i przygotowanie pomieszczeń technicznych na potrzeby modernizacji systemów zasilania w ciepło i wodę budynków zasilanych z grupowego węzła cieplnego i hydroforni przy ul. Murzynowskiego 22 D wraz z wykonaniem projektów budowlanych przeprowadzono w dniach 17–19. 07. 2012 r.
Wpłynęła 1 oferta, przetarg unieważniono i zostanie ponownie ogłoszony.
Na wykonanie pozostałych robót remontowych ujętych w planie na 2012 r., których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty wolnej
od przetargu przeprowadzono wybór ofert:

Jaroty ∙
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Zakres robót

Wykonawca

Malowanie (bieżąca konserwacja) elewacji pawilonu w osiedlu Pieczewo przy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMAL”
ul. Sikiryckiego 9
Mirosław Makuch
WYKONANO ul. Kłosowa 52
10-819 Olsztyn
Wykonanie 3 szt. projektów i wyłazów na poddasze
„DRAFT” Usługi Projektowe Andrzej Kozłowski
PROJEKTY – WYKONANO ul. Żołnierska 33 m 35
WYŁAZY – WYKONANO 10-560 Olsztyn
„ROMILIAN” Usługi Ogólnobudowlane
Robert Omilian
Unieszewo 37, 11-036 Gietrzwałd
Wymiana 3 szt. szaf elektrycznych Żurawskiego 7, 8; Panasa 4
Automatyka-Instalacje Cezary Matuszewicz
PROJEKTY – WYKONANO Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
ul. Wyszyńskiego 18 m 34
10-457 Olsztyn
Wykonawstwo – termin realizacji do 31. 08. 2012 r.

Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwo Elektryczne Mirosław Łyndo
ul. Leyka 12 m 19
10-900 Olsztyn

Wymiana instalacji odgromowej w budynku przy ul. Jeziołowicza 23
Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwo ElektryczWYKONANO ne Mirosław Łyndo
ul. Leyka 12 m 19
10–900 Olsztyn
Prace projektowe: modernizacja oświetlenia zewnętrznego – Orłowicza 13–15 Automatyka-Instalacje Cezary Matuszewicz
WYKONANO Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
ul. Wyszyńskiego 18 m 34
10-457 Olsztyn
Wymiana przykanalika sanitarnego – Wańkowicza 9

„KRETO-TECHNIK” s.c.
WYKONANO Bożena Nowotka, Ryszard Nowotka
11-010 Barczewo – Wójtowo, ul. Modrzewiowa 8

Remont opasek wokół budynków przy ul. Mroza 10, 12

Zakład Remontowo-Budowlany
WYKONANO Mirosław Łobacz
ul. Jagiellończyka 10/29
10-061 Olsztyn

Malowanie osłon śmietnikowych Świtycz-Widackiej 1, Turkowskiego 5, 15; Gę- W trakcie realizacji przez zespół konserwatorów Adminibika 3; Żurawskiego 21
stracji Osiedla „Pieczewo”
Wykonanie projektów przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń PUH EMBAK s.c.
indywidualnych węzłów cieplnych Gębika 2, 4, 8, 8A
Emilia Kuchcińska, Andrzej Kuchciński
ul. Domagały 21, Kieźliny
10-371 Olsztyn – projektowanie w toku
W trakcie realizacji jest również modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3 (kontynuacja
umowy z 2011 r.)
* Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni

Ponadto informujemy, że przeprowadzono przetargi w zakresie eksploatacji budynków:
Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych przeprowadzono w dniach 19. 04. 2012 r.
–14. 05. 2012 r.
Wpłynęły 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy:
Lp.
1

Nr umowy
48/TR/2012

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Do- Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych SM „Jaroty”.
radztwa SITR Sp. z o.o.
Umowny termin zakończenia robót upływa 30. 10. 2012 r.
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

Przetarg nieograniczony na:
– legalizację ciepłomierzy
przeprowadzono w dniach 19. 06. 2012 r. – 2. 07. 2012 r.
Wpłynęły 2 oferty, przetarg unieważniono i ogłoszono ponownie. Otwarcie nastąpiło 6. 08. 2012 r.

inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”
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Sprawozdanie z działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2011 rok

dokończenie ze str. 5

Ogólnie przyjęta została zasada planowania robót w nieruchomościach, w których zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi najdalej w I kwartale 2013 r. Wyjątkiem są roboty objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (planowane koszty stanowią udział
Spółdzielni 50% całkowitych kosztów robót) oraz przebudowa zasilania
w wodę i ciepło budynków zasilanych z hydroforni przy ul. Panasa 1A,
której likwidacja jest niezależna od Spółdzielni.
W zasobach Spółdzielni do docieplenia pozostają 3 budynki zrealizowane w systemie wielkiej płyty przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19, które
zostały kupione w 2003 r. od SM „Współpraca”. W tych nieruchomościach
sukcesywnie podnoszony jest odpis na fundusz remontowy, jednak zgromadzone środki nie pozwolą na wykonanie robót w najbliższych latach.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2011 r. zostaną wykorzystane na bardzo szeroki program prac remontowych
zatwierdzony już przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2012 roku.
V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2011 r. wynosiło
6. 224. 543 zł i było o 27. 374 zł wyższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12. 079 mieszkań zaległości czynszowe powyżej
1 miesiąca obciążały 880 osób i było to o 107 osób więcej niż w roku
poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do
naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 9,8 % i był o 0,09
% wyższy niż w roku 2010.
Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje
stan tych zaległości na 31. 12. 2011 r. i są to zadłużenia mieszkańców
liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2011 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
– zadłużenie do 1 m-ca miały 5. 403 rodziny na sumę 1. 450. 150 zł,
– zadłużenie od 2 do 3 m-cy miały 424 rodziny na sumę 718. 156 zł,
– zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 192 rodziny na sumę 527. 675 zł,
– zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 86 rodzin na sumę 389. 918 zł,
– zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 178 rodzin na sumę 3. 138. 644 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 50 % ogólnej sumy
zadłużeń czynszowych dotyczy 178 dłużników zalegających z zapłatą
opłat za użytkowanie lokalu od ponad roku. Zintensyfikowane działania windykacyjne prowadzą do stopniowego obniżania kwot zaległości
tej grupy użytkowników lokali (w roku 2009 była to kwota 3. 643. 680 zł,
a na koniec 2010 r. – 3. 209. 710 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2011 wysłano do dłużników 1. 090 wezwań do zapłaty, uzyskano 157 prawomocnych nakazów zapłaty.

Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 161 nakazów
zapłaty. W 2011 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 14
wniosków o egzekucję zadłużenia z własnościowego prawa do lokalu.
Uzyskano 9 wyroków eksmisyjnych.
Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również
Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników posiadających zadłużenie nieprzekraczające wymiaru 3-miesięcznych opłat.
Część dłużników posiada wyroki eksmisyjne wydane w latach
poprzednich. Po uzyskaniu od Gminy mieszkań socjalnych osoby
te zostaną wyeksmitowane z zasobów Spółdzielni, a ich zadłużenie
pokryte środkami uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach lokali
dotychczas przez nich zajmowanych. Na koniec 2011 r. Spółdzielnia
posiadała 60 niezrealizowanych jeszcze przez Gminę wyroków eksmisyjnych.
W roku 2011 od dłużników wyegzekwowano 465. 713,38 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali
mieszkalnych i garaży.
VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2012 r.
Na początku roku 2012 Spółdzielnia oddała do użytku dwubryłowy budynek mieszkalny przy ul. Orłowicza 17B, w którym znajduje się
78 mieszkań o łącznej powierzchni 3. 553,27 m2 i 40 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym o pow. 531,5 m2.
Inwestycja była w całości finansowana ze środków własnych
lokatorów i po zawarciu umów notarialnych ustanawiających prawo
odrębnej własności wszystkich lokali, powstanie w tej nieruchomości
z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa zarządzana w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali.
Aktualnie Spółdzielnia prowadzi budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Kanta 40 A i B, finansowaną również ze środków własnych przyszłych lokatorów. Planowany termin oddania budynków do
użytkowania - styczeń 2013 r. Ponadto w fazie projektowej znajdują
się 3 budynki mieszkalne przy ul. Flisa.
W 2012 r. będą realizowane dwa zadania objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (planowane koszty stanowią udział Spółdzielni w wys. 50 % całkowitych kosztów), tj:
a) H
 umanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji
obszaru, w ramach którego zostanie dokonana wymiana 12 szt.
dźwigów osobowych w budynkach Orłowicza 29, 33, 35, Wańkowicza 6, 18 i Barcza 3, kompleksowy remont 4 klatek schodowych
w budynkach Orłowicza 29, 35 oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń dla węzłów kompaktowych
Murzynowskiego 22.
b) Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni poprzez wdrożenie
nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe, w ramach którego zostanie zakupiony zintegrowany system informatyczny wraz z serwerami i sprzętem komputerowym.

Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2008–2011
Wyszczególnienie
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
2. 	Liczba dłużników na 31 XII
w tym zalegających za ponad 1 m-c
3. 	% zadłużonych mieszkań ogółem
w tym zalegających za ponad 1 m-c
4. Naliczone opłaty czynszowe za rok
5. 	Kwota zaległości czynszowych
na 31 XII
6. 	% zaległości czynszowych na 31 XII
7. Wzrost zaległości czynszowych w ciągu roku
8. % wzrostu zaległości czynszowych
9. 	Liczba dłużników zalegających za ponad
12 miesięcy

2008

2009

2010

2011

12. 186
6. 857
660
56,3 %
5,4 %
57. 193. 598

12. 081
7. 099
714
58,8 %
5,9 %
61. 024. 256

12. 080
6. 678
773
55,3 %
6,4 %
64. 808. 549

12. 079
6. 283
880
52,02 %
7,3 %
63. 409. 312

6. 555. 380

6. 594. 891

6. 197. 169

6. 224. 543

11. 5 %
+ 447. 606
+ 7,3 %

10,81 %
+ 39. 511
+ 0,6 %

9,71 %
- 397. 722
- 6,03 %

9,8 %
+ 27. 374
+ 0,44 %

187

180

169

178
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„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz…”

(Jan Kochanowski)

Sądzę, że po ostatnich doświadczeniach pogodowych anomalii tegorocznego lata hasłowy tytuł o zdrowiu nikogo nie zdziwi – tak, chyba
nikt nie zaprzeczy, że co jak co, ale właśnie zdrowie jest bardzo ważną
wartością dla człowieka. Każdy, kto je utracił wie, że nie można go porównać do żadnego innego dobra. Kto jednak go nie ma – za wszelką
cenę chce je odzyskać. Co więc robić dla tego dobra największego? Rad
i zasad wiele i każda ma coś dobrego. Przewertowałem wiele różnych
materiałów i po uproszczeniu dodam również swoją opinię, bo nasze
zdrowie to też nasza obrona cywilna.
Zastrzegam nie „wcinam” się w sprawy medyków, farmaceutów
i dietetyków, tylko uwrażliwiam naszych Czytelników na tę problematykę z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i szeroko pojętej obrony
cywilnej oraz zwykłej powszechnej samoobrony! Aby zdrowym być
mówią różni fachowcy – należy: jeść dużo owoców i warzyw, pić
przynajmniej litr wody dziennie, nie palić papierosów i nie pić alkoholu,
wysypiać się, regularnie uprawiać sport, mimo wszystko znaleźć czas
na odpoczynek i sposób na odstresowanie, no i regularnie wykonywać
kontrolne badania lekarskie.
Jednym tchem można to wypowiedzieć i wydaje się, że to takie
proste, dodam, że nie możemy zapominać także o zdrowiu psychicznym, które jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. Współcześnie wzrasta współczynnik zachorowań na choroby cywilizacyjne, takie jak np.
depresja czy nerwica. Postęp, ciągły pośpiech, stres, konieczność bycia
ciągle lepszym niż się jest rujnuje nasze zdrowie. I tu rad jest wiele,
a więc jak najzwyczajniej radzić sobie ze stresem?
Proste jak i w sprawie zdrowia jako takiego: znajdź czas na odpoczynek i relaks, jakieś hobby, a gdy coś „nie gra” – rozpoznaj źródło
problemu i spróbuj temu zaradzić, zmienić to! I dalej jak ze zdrowiem,
tym ogólnym: dobrze się odżywiaj, wysypiaj, pij zioła na uspokojenie,
a jak lubisz słuchaj muzyki, nie izoluj się od środowiska – spędzaj czas
z ludźmi pozytywnie nastawionymi, przyjaciółmi, rodziną i pamiętaj, że
nie musisz być zawsze z wszystkiego najlepszy, nie bierz na siebie zbyt
wielu obowiązków, nadmiar stresu niekiedy może wynikać ze zbyt wielu
obowiązków i za małej ilości czasu, aby je wykonać, czasem i to nie
wystarcza – porozmawiaj wówczas z kimś zaufanym o swoich obawach,
lękach, problemach i nie bierz wszystkiego na poważnie, uwierz w siebie i bądź optymistą, a jeśli trzeba zgłoś się do lekarza!
Takie to wszystko wydaje się proste, ale dlaczego tak często „nie
wychodzi” – spróbujmy po troszeczku, a choćby na razie zacznijmy od
pomidora! Nie, nie odbija mi i nie ma to nic wspólnego z tym, że zanim
zostałem wojskowym chemikiem kształciłem się na ogrodnika, poważnie, w Radzyminie uzyskałem tytuł ogrodnika terenów zieleni, a w Aleksandrowie Kujawskim edukowałem się dalej w Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskim, a dlaczego pomidor, bo uwielbiam pomidory, a na
swoim (maleńkim) balkonie w donicach uprawiam czarne pomidory
i mam co roku po kilkanaście kilogramów własnych, cudownie aromatycznych owoców, hobby, fanaberia czy zwyczajnie – fajnie mi z tym!
Letnie miesiące, a teraz i gorąco, i wilgotno – to idealne warunki do
wzrostu i dojrzewania pomidorów, to idealny czas na korzystanie z ich
walorów smakowych i odżywczych. Owoce pomidorów, dojrzewając
w pełnym słońcu, nabierają wyjątkowego aromatu, są ponadto bogate
w cenne witaminy i minerały. Świeże pomidory to doskonały dodatek
do kanapek i sałatek, zaś soki, przeciery oraz koncentraty, to z kolei
niezastąpione składniki zup i sosów. Osobiście gustuję w suszonych
pomidorach – sam je suszę i z dodatkiem ziół zalewam gorącą oliwką
w słoiczkach – zimą cudo i pomidory, i aromatyczna oliwka.

A jakież to cenne składniki zawierają pomidory? Pomidory są jednymi z najpopularniejszych, a zarazem wyjątkowo wartościowych i niskokalorycznych warzyw. Jeden owoc o średniej wielkości dostarcza
zaledwie 20 kcal, zawiera przy tym:
– witaminę C, dorosła osoba potrzebuje dziennie średnio między
75 a 90 mg witaminy C, zjedzenie 100 g pomidora pozwala zrealizować
nawet 1/4 zalecanej dawki;
– beta-karoten, barwnik należący do karotenoidów, w organizmie
ulega przekształceniu do postaci witaminy A;
– potas, pierwiastek, który jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu;
– likopen, czerwony barwnik, stanowiący jeden z najlepszych
przeciwutleniaczy. Likopen chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz opóźnia procesy starzenia. Tu ciekawostka – likopen pochodzący z przetworów pomidorowych (koncentratów,
soków, pulp, ketchupów) jest lepiej przyswajalny niż ten znajdujący się
w świeżych owocach.
Które pomidory wybrać? W pomidorowym gąszczu można znaleźć
owoce o barwie żółtej, pomarańczowej, malinowej, różowej, czerwonej,
a nawet białej czy czarnej – ważne, aby były jak najbardziej naturalne,
powiem ekologiczne, świeże i zdrowe. Uwaga – to ważne karotenoidy zawarte w pomidorach są lepiej przyswajalne, jeśli spożywa się je
w obecności tłuszczu. Do pomidorowych przysmaków warto dodać kilka
kropli oliwy z oliwek lub w miarę lepszego innego oleju roślinnego.
Kupując ketchup czy przecier (koncentrat) pomidorowy zwracajmy
uwagę na to, z jakiej ilości pomidorów został wyprodukowany (zwyczajnie: ile % pomidora jest np. w koncentracie pomidorowym). Na sklepowych półkach można znaleźć produkty o wysokiej zwartości warzyw, jak
również takie, w których ich dodatek jest minimalny! Te drugie nie są
dobrym źródłem likopenu, a ich smak i kolor to jedynie zasługa dodatku
barwników i aromatów (czytajmy więc skład produktu, co zawiera, ile
w tym niepotrzebnej chemii itp.).
Przy okazji pomidorów nasuwa się temat dodatków wszelkiej innej
„zielenizny” i ziołowych. Do sałatek pomidorowych można dodać prawie
wszystko, co kto lubi, a jak zioła i hasło zdrowie, to kilka słów o ziołach.
Na początek: 5 ziół na uspokojenie: obecny tryb życia często powoduje u nas stres, pobudzenie oraz trudności z zasypaniem, wpływa to
niekorzystnie i na nas, i na naszych najbliższych. Zanim zgłosimy się
do lekarza po silnie działające preparaty farmakologiczne, warto skorzystać ze sposobów alternatywnych, takich jak ćwiczenia relaksacyjne czy
ziołowe leki uspokajające. Te ostatnie mają to do siebie, że są bezpieczne, nie wywołują efektów ubocznych, mają wielokierunkowe działanie.
Zostały skomponowane z surowców roślinnych o znanych i określonych
właściwościach leczniczych. W dostępnych preparatach najczęściej
znajdziemy wyciągi roślinne z kozłka lekarskiego (waleriany), chmielu,
melisy, męczennicy, lawendy lub rumianku. Warto się przyjrzeć ziołom
i naturalnym kuracjom poprawiającym nasze zdrowie i samopoczucie,
wiele z tych ziół, a i innych możemy znaleźć na łąkach, w ogródkach
bądź w lesie, oby z dala od zanieczyszczeń, spalin i innych chemikalii.
Zdrowy tryb życia, kontakt z naturą, a w tym korzystanie z tego, co
przyroda nam oferuje jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło, a pomóc
może, czego wszystkim Czytelnikom życzę! cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz
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* Dla mnie organizacja takich półkolonii to bardzo dobry pomysł. Tutaj można się bawić w różne zabawy i współpracować ze sobą. Codziennie zaplanowany
jest plan zajęć, w którym np. chodzimy do zamku Mikołaja Kopernika, na plażę, do kręgielni, do planetarium, do Figlolandii, do kina… W klubie ze
sobą rywalizujemy w olimpiadzie greckiej i w konkursach. Za konkursy dostajemy różne nagrody lub słodycze. Bardzo mi się tu podoba – Julia Święcka.
* Nazywam się Kuba. Bardzo fajnie jest na półkolonii. Są wyjazdy do kina, Figlolandii, zamku, placu zabaw, McDonald’s. Fajnie jest też z powodu,
że dają bułki, ale takie słodkie bułki, wodę za friko. W wolnym czasie można grać w ping-ponga i uprawiać hula-hopa. Jest sala z grami planszowymi, gdzie
są różne gry planszowe.
* Podobało mi się w Figlolandii i na Zamku. W planetarium podobała mi się gwiazda. W klubie podobała mi się olimpiada grecka – Oliwia Kowalewska.
* Dni na półkoloniach mijają ciekawie. Nie nudzimy się. Każdego dnia jakaś atrakcja, np. Figlolandia, kino, planetarium. Dziś idziemy na zamek, na
spotkanie z Kopernikiem. Jest śmiesznie i wesoło. Rano dostajemy słodkie bułki. Są pyszne – Natalia Czarnecka.
* Podoba mi się tutaj dlatego, że mamy dużo różnych wycieczek, a są one ciekawe. Podobają mi się również konkursy plastyczne – Marta Hajduk.
* Wszystkie dni aż do dziś były wspaniałe i jeszcze najlepsze to będzie, jak pojedziemy do kina na „Madagaskar 3”. Myślę, że zawsze tak będzie fajnie. Myślę,
że jest to najlepszy Klub na świecie – Amelia Ordak.
* Klub na Nagórkach jest bardzo zorganizowany. Pani Marta i pan Bartek są bardzo mili. Byliśmy na lodach w Śnieżce, w Figlolandii, a dziś
(28. 08. 2012 r.) idziemy do McDonald’s i na zamek. Są fajne koleżanki i koledzy. Tak krótko mówiąc – jest super! – Natalia Bojanek.

