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REMONTY REALIZOWANE W 2013 ROKU W SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie jest przykładem dobrego spółdzielczego zarządzania nieruchomościami,
o czym świadczy między innymi fakt, iż według gradacji potrzeb realizowane są przedsięwzięcia mające na celu poprawę komfortu
zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni, jak również obniżenie kosztów utrzymania mieszkań.
Po zakończeniu kompleksowego docieplania budynków, obecnie realizujemy zakrojony na szeroką skalę program estetyzacji klatek
schodowych, dlatego też w planie remontów na 2013 rok to one stanowią główną pozycję wydatków z funduszu remontowego. Ogółem w skali
całej Spółdzielni zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości ponad 7 mln zł. W 86 budynkach (tj. 225 klatek) remontowane są ściany oraz
wymieniana jest stolarka okienna, a w 56 budynkach (tj. 140 klatek) kładzione są nowe posadzki. Ponadto w ramach programów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nową estetykę uzyskują klatki w 11 budynkach wysokich na osiedlu Nagórki.
Z uwagi na napotkane w ubiegłym roku trudności z wyłonieniem wykonawców, znaczna część umów została zawarta dopiero w grudniu
2012 r. i w styczniu 2013 r. oraz w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w listopadzie 2012 r. i wyboru ofert na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 173/2012 z dnia 23.10.2012 r. W konsekwencji doprowadziło to do przeniesienia części robót w wyżej opisanym zakresie z 2012 r.
na 2013 r. Ich zestawienie i zakres przedstawiono w poniższej tabeli:
Lp.

Nr umowy

1.

73/TR/2012

2.

65/TR/2012

3.

114/TR/2012

Wykonawca

Opis realizacji umowy

PEDBUD S.C.
Eugeniusz Trochimiuk, Dagmara
Trochimiuk, Patryk Trochimiuk
ul. Pawia 2
11- 041 Olsztyn
Prywatne Przedsiębiorstwo
SEWIL
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
10 - 686 Olsztyn
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Stanpol” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10- 542 Olsztyn

Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 23 – WYKONANO
Umowa na malowanie 7 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku w osiedlu Nagórki:
Barcza 10 – WYKONANO
Umowa na malowanie 26 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 10 budynkach
w osiedlu Pieczewo:
Turkowskiego 3, Wachowskiego 10, Turkowskiego 13, Turkowskiego 15, Wachowskiego 6,
Świtycz-Widackiej 14, Sikiryckiego 12, Stramkowskiej 3, Gębika 20, Gębika 22 – WYKONANO
oraz remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 6 klatek w 2 budynkach w osiedlu Pieczewo:
Krasickiego 11, Panasa 10 – WYKONANO
ciąg dalszy na str. 2

Rada Osiedla „Nagórki” i „Pieczewa” wraz z Osiedlowym Domem Kultury
zapraszają na

BAL ANDRZEJKOWY

który odbędzie się 30 listopada 2013 r. w Klubie „AKANT”, w godzinach 17.00–24.00
Informacje: tel. 604 194 048, 607 459 012. Cena 50 złotych od osoby.
Zapisy i wpłaty:
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9 i w Administracji Osiedla „Pieczewo”, ul. Jeziołowicza 7, w dniu 4 listopada br. w godzinach 18.00 – 19.00

JAROTY ∙

2
ciąg dalszy ze str. 1

NR 10/2013

REMONTY REALIZOWANE W 2013 ROK

Lp.

Nr umowy

4.

135/TR/2012

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

Wykonawca

5.

125/TR/2012

6.

134/TR/2012

Zakład Remontowo-Budowlany
Mirosław Łobacz
ul. Jagiellończyka 10/29
10 - 061 Olsztyn
Firma Remontowo-Budowlana
KLAN BUD
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10- 687 Olsztyn

7.

132/TR/2012

8.

124/TR/2012

9.

127/TR/2012

10.

123/TR/2012

11.

126/TR/2012

12.

131/TR/2012

13.

1/TR/2013

14.

3/TR/2013

15.

15/TR/2013

Opis realizacji umowy
Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 2 budynkach
w osiedlu Pieczewo:
Krasickiego 1, Świtycz-Widackiej 1 – WYKONANO
oraz remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 5 klatek w 2 budynkach w osiedlu Pieczewo:
Jeziołowicza 8, Jeziołowicza 14 – WYKONANO
Umowa na malowanie 7 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach
w osiedlu Jaroty:
Jaroszyka 12, Leyka 15, Wiecherta 19 – WYKONANO

Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 2 budynkach
w osiedlu Pieczewo:
Żurawskiego 15, Żurawskiego 23 – WYKONANO
oraz malowanie 4 klatek schodowych z wymianą drzwi do pomieszczeń na półpiętrach,
wejść do piwnic maszynowni dźwigów i górnych komór zsypów w budynku w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 10 – WYKONANO
Umowa na malowanie 8 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 4 budynkach
Przedsiębiorstwo Budowlane
w osiedlu Pieczewo:
Marek Guzikowski
Krasickiego 3, Krasickiego 5, Gębika 7, Sikiryckiego 1 – WYKONANO
Andrzej Sielaszuk Sp. J.
oraz remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 3 klatek w 1 budynku w osiedlu Pieul. Traktorowa 23
10 - 803 Olsztyn
czewo:
Gębika 14 – WYKONANO
Umowa na malowanie 23 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 9 budynkach
IL Jarosław Lewiarz
w osiedlu Pieczewo:
ul. Forteczna 27
Gębika 1, Gębika 3, Gębika 5, Gębika 16, Wachowskiego 8, Sikiryckiego 4, Sikiryckiego 2,
18- 421 Prątnica Poduchowna
Sikiryckiego 6, Sikiryckiego 8 – WYKONANO
Umowa na malowanie 7 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach
Prywatne Przedsiębiorstwo
w osiedlu Jaroty:
SEWIL
Leyka 10, Wiecherta 17, Panasa 8 – WYKONANO
Sebastian Podlecki
oraz remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 17 klatek schodowych w 7 budynkach
ul. Wilczyńskiego 25E/225
w osiedlu Pieczewo:
10 - 686 Olsztyn
Jeziołowicza 6, Żurawskiego 12, Żurawskiego 18, Stramkowskiej 11, Wachowskiego 12,
Stramkowskiej 1, Wachowskiego 14 – WYKONANO
Przedsiębiorstwo Remontowo-Bu- Umowa na malowanie 9 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 4 budynkach
w osiedlu Pieczewo:
dowlane „REMAL”
Panasa 2, Panasa 4, Gębika 18, Gębika 26 – WYKONANO
Mirosław Makuch
ul. Kłosowa 52
10 - 819 Olsztyn
Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 2 budynkach
Przedsiębiorstwo Budowlane
w osiedlu Jaroty:
Radosław Zalega
Boenigka 54, Leyka 26 – WYKONANO.
Kraśnica 143
26 - 300 Opoczno
Umowa na malowanie 32 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 14 budynkach
Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane „ROMBUD” Sp. z o.o. w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Żurawskiego 1, Żurawskiego 3, Żurawskiego 5, Żurawskiego 7, Żurawskiego 4, Żurawskieul. Lubelska 37C
10 - 408 Olsztyn
go 14, Żurawskiego 6, Żurawskiego 10, Żurawskiego 11, Stramkowskiej 5, Burskiego 6,
Burskiego 18, Wiecherta 11, Wiecherta 35 – WYKONANO
oraz remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 21 klatek w 3 budynkach w osiedlu
Pieczewo:
Jeziołowicza 13, Jeziołowicza 20, Jeziołowicza 17 – WYKONANO
Umowa na malowanie 2 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku w osiedPrzedsiębiorstwo Budowlane
PROGRES
lu Pieczewo:
Władysław Zalewski
Świtycz-Widackiej 16 – WYKONANO
Klebark Mały 9A
10- 687 Olsztyn
Umowa na ułożenie terakoty na schodach, podestach i w korytarzach 2 klatki w budynku
Prywatne Przedsiębiorstwo
w osiedlu Nagórki:
SEWIL
Murzynowskiego 8 – WYKONANO
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
10 - 686 Olsztyn
Umowa na remont schodów i podestów schodowych (ułożenie tarketu) oraz malowanie
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
6 klatek schodowych w budynku w osiedlu Nagórki:
„DREWPOL” Sp. z o.o.
Orłowicza 1 – WYKONANO
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
07- 410 Ostrołęka

W 2013 r. ogłoszono i przeprowadzono 4 przetargi. Zakres przetargów i wykaz zawartych umów w wyniku ich rozstrzygnięcia przedstawiamy poniżej:
1. Przetarg nieograniczony na:
–– malowanie 82 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej do korytarzy piwnicznych w 29 budynkach;
–– wymianę stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w 1 budynku;
–– wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w 1 budynku;
–– remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 95 klatek schodowych w 39 budynkach mieszkalnych;
–– remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w 29 budynkach
przeprowadzono w dniach 13.03.2013 r.–9.04.2013 r.

JAROTY ∙
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KU W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 15 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 6 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1. 27/TR/2013

2. 23/TR/2013

3. 24/TR/2013

4. 26/TR/2013

5. 30/TR/2013

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Umowa na malowanie 38 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 10 budynkach
w osiedlach Nagórki, Jaroty:
Herdera 6, Herdera 7, Herdera 16 – WYKONANO
Leyka 22 – W REALIZACJI
Burskiego 4 + wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych, Barcza 9 + wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych – W REALIZACJI
Barcza 14A – termin realizacji robót 28.10.2013 r. – 15.12.2013 r.
Barcza 25 – termin realizacji robót 28.10.2013 r. – 15.12.2013 r.
Murzynowskiego 5 + wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych – termin realizacji robót 28.10.2013 r. – 15.12.2013 r.
Orłowicza 18 – termin realizacji robót 22.10.2013 r. – 15.12.2013 r.
Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych w osiedlu Nagórki:
Wańkowicza 14 – WYKONANO
Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w osiedlu Pieczewo:
Wachowskiego 14 – WYKONANO
Remont podestów i schodów (ułożenie terakoty) 87 klatek w 35 budynkach w osiedlach Nagórki,
Jaroty, Pieczewo:
Murzynowskiego 2, Murzynowskiego 13, Orłowicza 5, Orłowicza 15, Wańkowicza 20 + wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych – WYKONANO
Boenigka 24B, Boenigka 50, Burskiego 12, Malewskiego 1, Malewskiego 3, Malewskiego 9,
Jaroszyka 1, Jaroszyka 2, Jaroszyka 4, Jaroszyka 10, Jaroszyka 20, Hanowskiego 2, Hanowskiego 4, Hanowskiego 14, Pieczewska 4, Wiecherta 7, Wiecherta 11, Wiecherta 17, Herdera 2
– WYKONANO
Jeziołowicza 12, Jeziołowicza 16, Jeziołowicza 19 – WYKONANO
Żurawskiego 2, Żurawskiego 8, Żurawskiego 13, Żurawskiego 21, Turkowskiego 3, Turkowskiego 15 – W REALIZACJI
Panasa 6 – termin realizacji robót 15.10.2013 r. – 31.10.2013 r.
Świtycz-Widackiej 14 – termin realizacji robót 15.10.2013 r. – 31.10.2013 r.
Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) w 23 budynkach w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Boenigka 1, Boenigka 1A, Boenigka 3, Boenigka 11, Boenigka 12,
Boenigka 13 – WYKONANO
Boenigka 14 – termin realizacji robót 28.10.2013 r. – 15.11.2013 r.
Boenigka 16 – termin realizacji robót 28.10.2013 r. – 20.11.2013 r.
Boenigka 18 – termin realizacji robót 28.10.2013 r. – 15.11.2013 r.
Boenigka 20 – termin realizacji robót 18.11.2013 r. – 10.12.2013 r.
Boenigka 34A – termin realizacji robót 7.01.2014 r. – 30.01.2014 r.
Boenigka 34B – termin realizacji robót 7.01.2014 r. – 30.01.2014 r.
Boenigka 36 – termin realizacji robót 3.02.2014 r. – 27.02.2014 r.
Jeziołowicza 1, Jeziołowicza 5, Jeziołowicza 7, Jeziołowicza 9, Jeziołowicza 13 – WYKONANO
Jeziołowicza 15 – termin realizacji robót 3.02.2014 r. – 18.02.2014 r.
Jeziołowicza 20 – termin realizacji robót 3.02.2014 r. – 18.02.2014 r.
Jeziołowicza 22 – termin realizacji robót 19.02.2014 r. – 3.03.2014 r.
Żurawskiego 18 – termin realizacji robót 18.02.2014 r. – 15.03.2014 r.
Stramkowskiej 11 – termin realizacji robót 28.02.2014 r. – 15.03.2014 r.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Umowa na malowanie 5 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach
w osiedlu Jaroty:
Ogólnego „Pedbud” Sp. z o.o.
Leyka 30, Mroza 32 – WYKONANO
ul. Sokola 6
Herdera 4 – W REALIZACJI
11 - 041 Olsztyn
Umowa na malowanie 12 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 6 budynkach
Firma Ogólnobudowlana
w osiedlu Jaroty:
„HART-BUD”
Burskiego 16, Leyka 5, Leyka 20, Leyka 32, Kanta 52 – WYKONANO
Marek Kowalkowski
Kanta 56 – W REALIZACJI
Hartowiec 86
Remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) w 8 klatkach schodowych 4 budynków w osiedlu
13 - 202 Rybno
Jaroty:
Leyka 6 – WYKONANO
Leyka 8, Leyka 28 – W REALIZACJI
Leyka 19 – termin realizacji robót 28.10.2013 r. – 6.12.2013 r.
Remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) w 6 budynkach w osiedlu Jaroty:
Boenigka 15 – WYKONANO
Boenigka 28 – termin realizacji robót 18.11.2013 r. – 6.12.2013 r.
Boenigka 30 – termin realizacji robót do 15.03.2014 r.
Boenigka 38 – termin realizacji robót do 15.03.2014 r.
Boenigka 42 – termin realizacji robót do 15.03.2014 r.
Boenigka 44 – termin realizacji robót do 15.03.2014 r.
Przedsiębiorstwo Budowlane – Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w osiedlu Jaroty:
Malewskiego 4 – WYKONANO
Zalega Radosław
Malowanie 6 klatek schodowych w osiedlu Jaroty:
Kraśnica 143
Janowicza 3 – W REALIZACJI
26- 300 Opoczno
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Umowa na malowanie 9 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 4 budynkach
w osiedlu Jaroty:
-Handlowo-Usługowe
Kanta 28, Kanta 32, Kanta 36 – WYKONANO
Budowa i Remonty
Mroza 34 – W REALIZACJI
Marcin Ciężki
Rogiedle 46
11 -135 Lubomino

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

ciąg dalszy na str. 4
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Nr umowy

6. 35/TR/2013
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Wykonawca
Budownictwo „ALFIX”
Jerzy Kostecki
ul. Upalna 15 lok. 7
15 - 668 Białystok

Opis realizacji umowy
Umowa na malowanie 9 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 4 budynkach
w osiedlu Jaroty:
Herdera 15, Herdera 19 – WYKONANO
Herdera 22, Leyka 18 – W REALIZACJI

2. Przetarg nieograniczony na:
–– modernizację systemu zasilania w wodę i ciepło 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gębika 2, 4, 8, 8A
przeprowadzono w dniach 22.02.2013 r.–25.03.2013 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść firmy:
Lp.
1.

Nr umowy
22/TR/2013

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

Zakres i realizacja umowy
Umowa na modernizację systemu zasilania w wodę i ciepło 4 budynków mieszkalnych
przy ul. Gębika 2, 4, 8, 8A – WYKONANO

3. Przetarg nieograniczony na:
–– remont loggii i balkonów, remont zadaszeń;
–– remont osłon śmietnikowych;
–– wykonanie docieplenia mansard;
–– wykonanie docieplenia ścian;
–– wymiana drzwi wejściowych do budynków;
–– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonach
przeprowadzono w dniach 11.07.2013 r.–9.08.2013 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 9 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 7 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1. 78/TR/2013

Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane „REMAL”
Mirosław Makuch
ul. Kłosowa 52
10 - 818 Olsztyn

Umowa na remont loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul.:
Janowicza 2/ nr 27, 30, 31, 32, 42, 51 – W REALIZACJI
Janowicza 5/ nr 37 – termin realizacji robót 16.10.2013 r.–30.10.2013 r.
Janowicza 7/ nr 5 – W REALIZACJI
Janowicza 10/ nr 29, 51 – termin realizacji robót 2.10.2013 r.–30.10.2013 r.
Janowicza 26/ nr 43 – termin realizacji robót 16.10.2013 r.–30.10.2013 r.

2 81/TR/2013

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

Umowa na remont loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul.:
Piotrowskiego 13/ nr 7, 10, 12, 18, 22, 25 – WYKONANO
Janowicza 32/ nr 3, 9, 14, 15, 16, 32; nr 9 i 10 remont zadaszeń – W REALIZACJI
Janowicza 34/ nr 20, 25, 27 – W REALIZACJI

3 84/TR/2013

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Waldemar Lubecki
ul. Konopna 12
10- 809 Olsztyn

Umowa na remont loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul.:
Herdera 8/ nr 19, Herdera 1/ nr 10, 20, Boenigka 16/ nr 22, Burskiego 13/ nr 31 – WYKONANO
Jaroszyka 12/ nr 6, Boenigka 14/ nr 25 – W REALIZACJI
Malewskiego 10/ nr 18, 20 – termin realizacji robót 10.10.2013 r.–23.10.2013 r.
Mroza 35/ nr 18 – termin realizacji robót 17.10.2013 r.–30.10.2013 r.

4 77/TR2013

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

Umowa na remont loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul.:
Krasickiego 3/ nr 13, 15, Turkowskiego 17/ nr 7, 8, 9, 10 – W REALIZACJI
Turkowskiego 19/ nr 8, 14, 16, Turkowskiego 25/ nr 15, Wilczyńskiego 3/ nr 7, 9 – WYKONANO

5 79/TR/2013

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

6 86/TR/2013

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

7 85/TR/2013

PPHU Budowa i Remonty
Marcin Ciężki
Rogiedle 46
11 - 135 Lubomino

Umowa na remont osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty przy ul.:
Boenigka 14 – 16 – termin realizacji robót 15.10.2013 r.–30.10.2013 r.
Boenigka 17 – termin realizacji robót 30.09.2013 r.–15.10.2013 r.
Boenigka 40 – W REALIZACJI
Jaroszyka 12 – W REALIZACJI
Umowa na remont osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty przy ul.:
Herdera 2 – termin realizacji robót 24.09.2013–08.10.2013
Wilczyńskiego 6D – WYKONANO
Kanta 12 – termin realizacji robót 09.10.2013–23.10.2013
– docieplenie ścian budynków przy ul.:
Mroza 14 – W REALIZACJI
Mroza 12 – WYKONANO
Umowa na docieplenie mansard budynku przy ul. Janowicza 10 w obrębie mieszkań nr 21
i 56 – WYKONANO
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KU W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
Z uwagi na brak ofert na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wystąpiono do Rady Nadzorczej o zwolnienie z trybu przetargowego
i na podstawie Uchwały Nr 8/2013 z dnia 30.07.2013 r. dokonano wyboru wykonawców w drodze wyboru ofert. Roboty realizowane są przez
niżej wymienione firmy:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1.

80/TR/2013

E. Neścior i Wspólnicy
NESCO Sp. Jawna
ul. Wilczyńskiego 38
10 - 686 Olsztyn

Umowa na wymianę stolarki okiennej w pawilonach w osiedlu Nagórki:
Wańkowicza 4 – WYKONANO
Barcza 7 – W REALIZACJI

2.

zlecenie

REBIS Renata Neścior
ul. Wilczyńskiego 38
10 - 686 Olsztyn

Zlecenie na wymianę stolarki drzwiowej w budynkach:
Malewskiego 1, Mroza 12, Burskiego 18 (do lokalu użytkowego) w osiedlu Jaroty – termin
realizacji do 31.10.2013 r.

3.

zlecenie

Zlecenie na wymianę stolarki okiennej w pawilonach w osiedlu Jaroty:
Kanta 24, Boenigka 40A, Kanta 11, Wiecherta 15 – termin realizacji do 31. 10. 2013 r.

4.

zlecenie

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe AS
Piotr Skrzeszewski
ul. Kościuszki 22
10- 504 Olsztyn
Centrum Zabezpieczeń
WIT-CZAR s.c.
ul. Barcza 20
10- 684 Olsztyn

Zlecenie na wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach w osiedlu Pieczewo:
Jeziołowicza 21, Jeziołowicza 23A – termin realizacji do 31. 10. 2013 r.

4. Przetarg nieograniczony na:
–– uzupełnienie urządzeń zabawowych i ogrodzenie placów zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinnych w osiedlach Jaroty, Nagórki,
Pieczewo w Olsztynie
przeprowadzono w dniach 28.06.2013 r.–31.07.2013 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść firm:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Zakres i realizacja umowy

1.

72/TI/2013

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

Umowa na uzupełnienie urządzeń zabawowych placów zabaw w osiedlach Nagórki, Jaroty,
Pieczewo:
Orłowicza 1, Wańkowicza 6 – W REALIZACJI
Boenigka 11 – 19, Burskiego 8 – WYKONANO
Jeziołowicza 6 – 8–10 – 12, Jeziołowicza 1 – 3–5, Gębika 20 – 22, Sikiryckiego 1 – 3–5, Żurawskiego 18, Stramkowskiej 7 – 9–11, Turkowskiego 17 – 25, Wilczyńskiego 1 – 3 – W REALIZACJI

2.

71/TI/2013

PHU „ANIA”
Anna Naumczyk-Szałaj
ul. Grota Roweckiego 4/46
10 -693 Olsztyn

Umowa na ogrodzenie placów zabaw w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Boenigka 11 – 19, Burskiego 8 – 12, Mroza 32 – 34, Mroza 27 – 37, Janowicza 3 – 5, Wilczyńskiego 6F, Wiecherta 17 – 19, Wiecherta 25 – 27 – WYKONANO
Gębika 20 – 22, Sikiryckiego 6 – 8–12, Jeziołowicza 6 – 8 – W REALIZACJI

Z uwagi na brak ofert na wykonanie nasadzeń roślinnych wystąpiono do Rady Nadzorczej o zwolnienie z trybu przetargowego i na
podstawie Uchwały Nr 9/2013 z dnia 30. 07. 2013 r. dokonano wyboru wykonawcy w drodze wyboru ofert. Wykonanie nasadzeń roślinnych
w osiedlu Jaroty przy budynkach Boenigka 1, 1A; Boenigka 30; Malewskiego 8 – 10 – 12 powierzono firmie Usługi Ogrodnicze „Zielona
Kraina” Grzegorz Bratosiewicz, ul. Złota 5/18, 10- 698 Olsztyn – W REALIZACJI.
Na wykonanie modernizacji instalacji ppoż. w budynku przy ul. Murzynowskiego 22 uzyskano odstąpienie od trybu przetargowego – Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/2013 z dnia 25.06.2013 r. Z firmą „FALKOPIA” Z. i P. Falkowscy, Spółka Jawna, ul. Kasprowicza 1 lok. 70,
14 - 200 Iława podpisano umowę 69/TR/2013 – W REALIZACJI.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na przełożenie istniejących chodników, przebudowę i wykonanie nowych miejsc parkingowych.
W trybie wyboru ofert zlecono i wykonano również:
– wymianę tablic głównych w budynkach przy ul. Wańkowicza 12 i Jeziołowicza 23,
–– wymianę słupa oświetlenia zewnętrznego przy II kl. budynku Orłowicza 15 oraz przeniesienie i wymianę na nowe słupy oświetlenia
zewnętrznego Barcza 43 – 45,
–– dokumentację budowlaną na budowę zatok postojowych przy ul. Murzynowskiego 1 – 13, Barcza 5 – 11A; ekspertyzy ppoż. w budynkach Murzynowskiego 10, 14,
–– wymianę balustrady na murku oporowym Orłowicza 4 – 6,
–– wymianę naczyń wzbiorczych w budynkach Boenigka 3A, Kanta 46,
–– wymianę sieci burzowej przy Boenigka 7.

ciąg dalszy na str. 8
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Wyniki konkursu „Balkony w kwiatach”
Znamy już tegorocznych laureatów osiedlowych edycji konkursu na najpiękniejsze balkony i ogródki na Nagórkach, Jarotach i Pieczewie.
Konkurs trwał od czerwca do sierpnia br. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez wiceprezesów SM „Jaroty” – Jolantę Piechocką i Piotra
Wałeckiego – odbywało się w poszczególnych osiedlach we wrześniu br. Jak co roku komisje wyłonione z członków Rad Osiedlowych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty” oceniły dobór i kompozycję roślin, systematyczność ich pielęgnowania, efekt estetyczny i oryginalność zagospodarowania. Założeniem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w zwiększaniu dbałości o środowisko i wykształcenie poczucia
współodpowiedzialności za swoje i najbliższe otoczenie.

Balkon Krystyny i Kazimierza Tucholskich, ul. Leyka

Balkon Teresy i Kazimierza Najmowiczów, ul. Kanta

Balkon Czesławy Ratajczak, ul. Barcza

Ogródek i balkon Państwa Pazurkiewiczów, ul. Janowicza

JAROTY

PIECZEWO

NAGÓRKI

W XVII edycji konkursu na osiedlu Jaroty wstępnie wytypowano 300 balkonów, z których komisja
konkursowa w składzie: Irena Hajdamowicz – przewodnicząca komisji konkursowej, Halina Kozińska –
przewodnicząca komisji kultury i sportu oraz Maria
Ciołkowska i Zbigniew Tomaszewski – członkowie
wyłoniła 16 laureatów w następujących kategoriach:
Mały balkon: Iwona Rogozińska, ul. Boenigka,
Danuta Kundzicz, ul. Boenigka, Maria i Brunon Kozłowscy, ul. Leyka, Krystyna i Kazimierz Tucholscy, ul. Leyka.
Duży balkon: Grażyna i Jan Truszczyńscy,
ul. Burskiego, Wiesława i Krzysztof Zbrzeźniakowie, ul. Hanowskiego, Janina i Zbigniew Kadajowie, ul. Janowicza, Teresa i Kazimierz Najmowiczowie, ul. Kanta, Ewa Roszko, ul. Malewskiego,
Anna Żurańska, ul. Wiecherta, Ryszard Bogacki,
ul. Wilczyńskiego, Anna Szlachtowicz-Krogulska,
ul. Wiecherta.
Ogródek: Barbara Krawczun, ul. Jaroszyka,
Irena i Henryk Knopowiczowie, ul. Mroza, Teresa
i Adam Czerwińscy, ul. Herdera oraz Alina i Andrzej Pazurkiewiczowie za ogródek i duży balkon.
Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów
i nagród rzeczowych odbyło się 16 września br. w Administracji Osiedla „Jaroty”, przy ul. Leyka 17. Okolicznościowe dyplomy wręczała laureatom uczestnicząca w spotkaniu Halina Zaborowska-Boruch,
wiceprezydent Olsztyna.

Kilkakrotnie przemierzali osiedle Pieczewo
członkowie komisji w składzie: Jarosław Prawdzik
– przewodniczący komisji konkursowej, Małgorzata
Gieczewska – przewodnicząca komisji kultury oraz
członkowie: Halina Wysocka-Borejszo, Bogumiła
Gadziała, Tomasz Wysocki-Borejszo i Jan Wierzbowicz. W toku przeprowadzonego przeglądu komisja w XIV edycji konkursu postanowiła wyróżnić
i nagrodzić właścicieli 10 najpiękniejszych balkonów
i ogródków za trud i wysiłek włożony w upiększanie
osiedla Pieczewo. Wśród laureatów znaleźli się:
Gizela Bołtowicz, ul. Wilczyńskiego, Mirosława
Szejda, ul. Sikiryckiego, Józef Okonowicz, ul. Wachowskiego, Roman Mańko, ul. Gębika, Jerzy Czywil, ul. Stramkowskiej, Barbara Jankowska, ul. Jeziołowicza, Waldemar Kamiński, ul. Jeziołowicza,
Jadwiga Dutkiewicz, ul. Jeziołowicza, Jadwiga
Urbańska, ul. Żurawskiego, Alina Łaszyn, ul. Żurawskiego.
Na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbyło się 9 września br. w Administracji Osiedla
„Pieczewo”, ul. Jeziołowicza 11, właścicielom najpiękniejszych balkonów i ogródków wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci bonów towarowych, ufundowanych przez organizatora konkursu.
Podczas spotkania laureaci dzielili się spostrzeżeniami, uwagami i radami dotyczącymi pielęgnacji roślin
oraz tworzenia fantazyjnych kompozycji kwiatowych.

Na osiedlu Nagórki przeglądu balkonów i ogródków dokonywała komisja w składzie: Roman Szostek
– przewodniczący Rady Osiedla, Zofia Wysokińska
– przewodnicząca komisji kultury oraz członkowie:
Halina Wojciechowska, Mariola Witkowska, Hanna Szostek i Danuta Lech. W XI edycji konkursu
jury postanowiło wyróżnić 10 właścicieli balkonów
i 10 właścicieli ogródków:
W kategorii ogródków nagrodzeni zostali:
Marianna Wasilewska, ul. Wańkowicza, Anna
Haroń, ul. Wańkowicza, Danuta Ruchlewicz,
ul. Orłowicza, Zofia Cader, ul. Wańkowicza, Krystyna Zahorska, ul. Orłowicza, Tadeusz Krysztofiak,
ul. Orłowicza, Danuta Żygo, ul. Orłowicza, Janina
Wach, ul. Orłowicza, Cecylia Kryba, ul. Murzynowskiego oraz Lucyna Kordasz, ul. Barcza.
Natomiast w kategorii balkonów uznanie
jury zdobyli: Ewa Gawrzyalska, ul. Wańkowicza,
Zdzisław Wolski, ul. Wańkowicza, Małgorzata
Rutkowska, ul. Orłowicza, Teresa Buchowska,
ul. Orłowicza, Zofia Wysokińska, ul. Orłowicza,
Halina Guzowska, ul. Murzynowskiego, Czesława Ratajczak, ul. Barcza, Mirosława Kamińska,
ul. Orłowicza, Teresa Grzymkowska, ul. Orłowicza,
Renata Nikiel, ul. Barcza.
2 września br. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe podczas uroczystego spotkania w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty”, przy ul. Wańkowicza 9.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów w przyszłorocznych edycjach konkursu. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się
trudu związanego z ukwieceniem swoich ogródków i balkonów, co przyczyniło się do upiększenia naszych osiedli – wszak wśród kwiatów i zieleni żyje się nam
wszystkim przyjemniej. Zachęcamy mieszkańców naszych osiedli, by zadeklarowali swój udział w przyszłorocznych edycjach konkursu „Balkony w kwiatach”,
a do obejrzenia nagrodzonych balkonów i ogródków przydomowych zapraszamy na naszą stronę internetową: www.smjaroty.pl
Małgorzata Gieczewska

Podczas uroczystych spotkań, zorganizowanych przez członków Rad Osiedlowych „Jaroty”, „Pieczewo” i „Nagórki” ,
Laureaci tegorocznych edycji „Balkony w kwiatach” otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody.

Balkon Jerzego Czywila, ul. Stramkowskiej

Balkon Mirosławy Szejdy, ul. Wilczyńskiego

Balkon Barbary Jankowskiej, ul. Jeziołowicza

Ogródek Marianny Wasilewskiej, ul. Wańkowicza
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REMONTY REALIZOWANE W 2013 ROKU
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”

‑

Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013
W bieżącym roku kontynuujemy 2 projekty z zakresu Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast – Humanizacja blokowisk, dofinansowywane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013. Projektami objęte
są budynki przy ul. Orłowicza 2, 29, 33, 35; Murzynowskiego 7, 10, 14, 22; Wańkowicza 6, 16, 18; Barcza 3, 11, 18. Przetargi na wybór wykonawców zostały
przeprowadzone w 2012 r., umowy zawarto w 2012 r. i styczniu 2013 r.
Przetarg nieograniczony na wymianę 20 szt. dźwigów osobowych w budynkach Orłowicza 2, 29, 33, 35, Wańkowicza 6, 16, 18, Barcza 3, 11 przeprowadzono w dniach 10.04.2012 r.– 27.04.2012 r.
Wpłynęły 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść firmy:
Lp.

Nr umowy

1 TR/47/2012

Wykonawca
Lubelska Wytwórnia
Osobowych
LIFT SERWIS S. A.
ul. Roztocze 6
20- 712 Lublin

Zakres i realizacja umowy
Dźwigów Umowa na wymianę dźwigów osobowych:
Barcza 11 – WYKONANO
Wańkowicza 16 – WYKONANO
Orłowicza 2 – WYKONANO
Wymianę dźwigów w budynkach przy ul. Orłowicza 29, 33, 35, Wańkowicza 6, 18, Barcza 3
wykonano w 2012 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie:
–– remontu ścian 22 klatek schodowych;
–– remontu schodów i podestów 22 klatek schodowych;
–– modernizacji 17 szt. tablic głównych, wymianę 221 szt. tablic piętrowych, modernizację instalacji oświetleniowej 22 klatek schodowych wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej piwnicznej;
–– modernizację instalacji domofonowej 22 klatek schodowych w budynkach przy ul. Orłowicza 2, 29, 35, Wańkowicza 6, 16, 18, Murzynowskiego 7,
4, Barcza 11
przeprowadzono w dniach 5.06.2012 r.– 26.06.2012 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 8 ofert, przetarg rozstrzgnięto na korzyść 3 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1. 74/TR/2012

2. 75/TR/2012

3. 76/TR/2012

4. 77/TR/2012

5. 78/TR/2012

6. 79/TR/2012

Wykonawca

Opis realizacji umowy

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

Umowa na remont ścian klatek schodowych w budynkach:
Wańkowicza 6 – WYKONANO
Wańkowicza 16 – WYKONANO
Remont ścian klatek schodowych w budynkach przy ul. Orłowicza 29, 35 wykonano
w 2012 r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Umowa na remont schodów i podestów schodowych w budynkach:
„DREWPOL” Sp. z o.o.
Barcza 11 – WYKONANO
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
Murzynowskiego 7 – WYKONANO
07 - 410 Ostrołęka
Murzynowskiego 14 – WYKONANO
Wańkowicza 6 – WYKONANO
Wańkowicza 16 – WYKONANO
Wańkowicza 18 – WYKONANO
Orłowicza 2 – termin realizacji III – IV kwartał
Remont schodów i podestów schodowych w budynkach przy ul. Orłowicza 29, 35
wykonano w 2012 r.
Centrum Zabezpieczeń
Umowa na modernizację instalacji domofonowej w budynkach:
WIT-CZAR s.c.
Barcza 11 – termin realizacji IV kwartał
ul. Wańkowicza 9
Murzynowskiego 7 – WYKONANO
10 - 684 Olsztyn
Murzynowskiego 14 – WYKONANO
Wańkowicza 6 – WYKONANO
Wańkowicza 16 – termin realizacji IV kwartał
Wańkowicza 18 – WYKONANO
Orłowicza 2 – termin realizacji IV kwartał
Modernizację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Orłowicza 29, 35 wykonano w 2012 r.
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Umowa na remont ścian klatek schodowych w budynkach:
„STANPOL” sp. z o.o.
Barcza 11 – WYKONANO
ul. Dąbrowskiego 39
Murzynowskiego 14 – WYKONANO
10- 542 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowlane
Umowa na remont ścian klatek schodowych w budynku:
Marek Guzikowski, Andrzej Sielaszuk sp. j. Wańkowicza 18 – WYKONANO
ul. Traktorowa 23
10 -803 Olsztyn
Zakład Remontowo-Budowlany
Umowa na remont ścian klatek schodowych w budynkach:
Mirosław Łobacz
Murzynowskiego 7 – WYKONANO
ul. Jagiellończyka 10/29
Orłowicza 2 – WYKONANO
10 - 061 Olsztyn

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., przetarg rozstrzygnięto w dniu 8.08.2012 r. Wpłynęły 3 oferty, wybrano jednego
wykonawcę:

JAROTY ∙
Lp.
1.

Nr umowy
94/TR/2012

Wykonawca
Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego
Mirosław Jasewicz
ul. Jagiellońska 50
10- 274 Olsztyn
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Zakres i realizacja umowy
Umowa na modernizację tablic głównych, wymianę tablic piętrowych, modernizację oświetlenia
klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych w budynkach:
Barcza 11 – WYKONANO
Murzynowskiego 7 – WYKONANO
Murzynowskiego 14 – WYKONANO
Wańkowicza 6 – WYKONANO
Wańkowicza 16 – WYKONANO
Wańkowicza 18 – WYKONANO
Orłowicza 2 – WYKONANO
Orłowicza 33 – WYKONANO
Modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Orłowicza 29, 35, Murzynowskiego 22, Barcza 3
wykonano w 2012 r.

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. Ponownie przetarg przeprowadzono w dniach 22.10.2012 r.–14.11.2012 r. Złożono 1 ofertę, która została
przyjęta:
Lp.
1

Nr umowy
112/TR/2012

Wykonawca
„FALKOPIA”
Z. i P. Falkowscy Spółka Jawna
ul. Kasprowicza 1 lok. 70
14 - 200 Iława

Zakres i realizacja umowy
Umowa na modernizację 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
Termin realizacji robót: 3.12.2012 r.–30.09.2013 r. – W REALIZACJI

Przetarg nieograniczony na wymianę 4 szt. dźwigów osobowych w budynku Murzynowskiego 10
przeprowadzono w dniach 5.09.2012 r.–25.10.2012 r.
Wpłynęły 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy:
Lp.
1.

Nr umowy
TR/121/2012

Wykonawca
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych
LIFT SERWIS S. A.
ul. Roztocze 6, 20 - 712 Lublin

Zakres i realizacja umowy
Umowa na wymianę dźwigów osobowych w budynku
Murzynowskiego 10 – WYKONANO

Przetarg nieograniczony na wykonanie:
–– remontu ścian 11 klatek schodowych;
–– remontu schodów i podestów 11 klatek schodowych;
–– modernizacji 4 szt. tablic głównych, wymianę 128 szt. tablic piętrowych, modernizację instalacji oświetleniowej 11 klatek schodowych wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej piwnicznej;
–– modernizację instalacji domofonowej 11 klatek schodowych w budynkach przy ul. Barcza 3, Barcza 18, Orłowicza 33, Murzynowskiego 10
przeprowadzono w dniach 26.11.2012 r.–25.01.2013 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 8 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 6 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1.

8/TR/2013

2.

9/TR/2013

3.

10/TR/2013

4.

12/TR/2013

5.

12A/TR/2013

6.

13/TR/2013

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„DREWPOL” Sp. z o.o.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
07 - 410 Ostrołęka
Firma Handlowo-Usługowa
„DOMAT” Jerzy Dąbrowski
ul. Armii Krajowej 17/12
14 - 500 Braniewo
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„STANPOL” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10 - 542 Olsztyn
Centrum Zabezpieczeń
WIT-CZAR s.c.
ul. Wańkowicza 9
10 - 684 Olsztyn
Firma Remontowo-Budowlana
KLAN BUD Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10- 687 Olsztyn
Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
10 - 686 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na remont schodów i podestów schodowych w budynkach:
Orłowicza 33 – WYKONANO
Murzynowskiego 10 – termin realizacji III – IV kwartał
Umowa na remont schodów i podestów schodowych w budynkach:
Barcza 3 – WYKONANO
Barcza 18 – WYKONANO
Umowa na remont ścian i sufitów klatek schodowych w budynku
Murzynowskiego 10 – W REALIZACJI
Umowa na modernizację instalacji domofonowej klatek schodowych w budynkach:
Barcza 3 – WYKONANO
Barcza 18 – WYKONANO
Orłowicza 33 – WYKONANO
Murzynowskiego 10 – termin realizacji III – IV kwartał
Umowa na remont ścian i sufitów klatek schodowych w budynkach:
Barcza 3 – WYKONANO
Orłowicza 33 – WYKONANO
Umowa na remont ścian i sufitów klatek schodowych w budynku
Barcza 18 – WYKONANO
Modernizacja zasilania przedlicznikowego z modernizacją i wymianą tablic głównych, remont instalacji i osprzętu elektrycznego w budynkach:
Barcza 3 – WYKONANO
Barcza 18 – WYKONANO
Orłowicza 33 – WYKONANO
Murzynowskiego 10 – WYKONANO

Wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych, pomieszczeń gospodarczych na półpiętrach, maszynowni dźwigów w budynku przy ul. Orłowicza 2,
wymiana drzwi do pomieszczeń gospodarczych na półpiętrach, maszynowni dźwigów i w wejściach na korytarz ostatniej kondygnacji w budynkach Orłowicza 33,
Murzynowskiego 7, 10, 14, 22, Wańkowicza 6, 16, 18, Barcza 3, 11, 18 realizowana jest równocześnie z remontem ścian klatek schodowych przez wykonawców
projektów unijnych w ramach zawartych umów, ale całkowicie finansowana ze środków Spółdzielni.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Uwaga mieszkańcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” informuje, że od 1 lipca 2013 r., po wejściu w życie ustawy potocznie zwanej „śmieciową”, wywóz odpadów komunalnych
wielkogabarytowych z terenu SM „Jaroty” jest zbyt rzadki. Z naszego wieloletniego
doświadczenia wynika, że powinien być on przeprowadzany co
najmniej dwa razy w tygodniu. Pomimo naszych interwencji, obecnie
wywóz tych przedmiotów odbywa
się nieregularnie, w odstępach czasowych niejednokrotnie przekraczających 3 tygodnie, co skutkuje
zaleganiem wystawianych przy osłonach śmietnikowych przedmiotów do odbioru.
Wobec powyższego prosimy Państwa, aby w przypadku zauważenia nieprawidłowości przy odbiorze odpadów zgłaszać je bezpośrednio do Urzędu Miasta Olsztyna – Wydział Środowiska, który jest organem nadzorującym wykonawcę usług,
tel.: 89 527 31 11 wew. 225, 217, 218, 513, 558.

Belly dance – Taniec brzucha
Zapraszamy na zajęcia do Klubu Kultury „Na Górce”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99
w środy i piątki, w godz. 17.00–18.00
Belly dance – to zastosowanie figur i kroków tańca brzucha w celu wzmocnienia kondycji fizycznej, wyrzeźbienia sylwetki
i uelastycznienia ciała. Regularne treningi przyczyniają się również do ubytku tkanki tłuszczowej, wzmacniają mięśnie, poprawiają zarys
sylwetki. To idealna forma ruchu dla osób w każdym wieku, głównie ze względu na eliminację bólu okołokręgosłupowego.
Zajęcia prowadzi zawodowa tancerka – Marina

Udane grzybobranie

Ogłoszenia mieszkaniowe
Własnościowe M-3, o pow. 36 m², I piętro (blok 4-piętrowy),
ul. Boenigka, mieszkanie środkowe – sprzedam bezpośrednio lub
zamienię na 3-pokojowe (ok. 60 m²), z dużym balkonem, I–III piętro,
bez zadłużeń, na osiedlu Jaroty lub Generałów (preferowana nowa
technologia). Tel. 532 093 950 lub 532 093 951, po godz. 16.00.
Kupię małe mieszkanie za gotówkę, Jaroty – Pieczewo.
Tel. 663 066 439.
Sprzedam M-4 o pow. 60 m², ul. Orłowicza, IV piętro (wieżowiec),
Nagórki. Tel. 602 732 293.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 60,2 m²,
przy ul. Jaroszyka, IV piętro, środkowe. Tel. 607 755 033.
Kupię zadłużone mieszkanie. Tel. 660 885 770.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
3-pokojowe o pow. 48,5 m², na Podgrodziu, IV piętro – sprzedam
lub zamienię na 3-, 4-pokojowe na Nagórkach. Tel. 89 523 73 76.

Rada Osiedla „Nagórki” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
wspólnie z Kołem Nr 10 PZEiR zorganizowała w dniu 21 września
2013 r. kolejny wyjazd autokarem na grzybobranie w okolice Rentyn
(w pobliżu letniska „Zalesie” na jeziorem Giłwa). Po grzybobraniu
właściciele letniska zaprosili wszystkich uczestników wycieczki na
smaczny poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla. Dzięki gościnności właścicieli ośrodka spędziliśmy niezapomniane chwile, pełne
zadowolenia, śmiechu i humoru.
Roman Szostek – przewodniczący RO „Nagórki”

Sprzedam stanowisko garażowe położone w bloku
garażowym przy ul. Barcza. Tel. 502 186 341.

Mieszkanie o pow. 34 m², 2-pokojowe, duży balkon – zamienię
z dopłatą na mieszkanie do 50 m² z osobami niepełnosprawnymi,
starszymi. Tel. 533 141 065.
Sprzedam lub zamienię M-5 o pow. 72,8 m² (II piętro) na mniejsze (I piętro, Jaroty) z dopłatą. Tel. 886 720 206.
Zadłużone M-3 zamienię na niezadłużone M-1. Tel. 660 885 770.
M-1 o pow. 24,2 m² przy ul. Orłowicza (Nagórki) – sprzedam
lub zamienię na podobne lub większe na osiedlu Podgrodzie
lub Mleczne. Tel. 608 719 130.
M-3 o pow. 48 m² na Jarotach – zamienię na podobne na osiedlu
Podgrodzie lub Mleczne. Tel. 608 719 130.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia
pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9.
Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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PRZEWIDUJMY
Raz ciepełko, słoneczko i piękne niebo, a innego dnia słota i ziąb
jak to jesienią. Wybierajmy to, co dobre, korzystajmy z każdej chwilki na
spacery, grzybobrania i wszelki inny kontakt z naturą, z przyrodą w całej
jej krasie i naturalnej zmienności.
Wszystko, co nas czeka w tym okresie, to naturalne i cyklicznie
powtarzające się rokrocznie wszelkie anomalie klimatyczno-pogodowe,
zagrożenia wynikające z pory roku, istoty stanu rozwoju cywilizacyjnego
i wszelkie inne – odbierajmy je bez emocji, a jedynie przewidujmy:
Tak, przewidujmy także różne wersje ubierania się, a zwłaszcza
dzieci i naszych seniorów, zabezpieczania się na wypadek niespodziewanych opadów deszczu czy (to nie żarty) śniegu. Łączy się z tym
przewidywanie zagrożeń związanych z ruchem zarówno pieszych, jak
i kierowców. Należy przewidywać i zachowywać wzmożoną ostrożność
– pewnie znowu usłyszę, że się powtarzam, ale dodam: kierowcy pamiętajcie o zmianie opon na zimowe i miejcie wyobraźnię – słabo widać
w deszczu, mgle i pod wieczór, zarówno teraz, gdy jesienno-zimowo na
ciemno ubranych pieszych, jak i wszelkie niedogodności drogowe (dziury i wykopy, objazdy i oznakowania, a jest ich teraz w naszym mieście
wiele). Zwolnijmy, pamiętajmy o światłach, ale nie o tych „dla picu” – niby
dziennych – z diodek, ale o zwykłych „krótkich”, przy których widać, gdzie
jedziemy i kto jest współużytkownikiem ruchu drogowego.
Piesi i rowerzyści, nie jesteście ze stali, a jakże często ryzykujecie: wbieganie na jezdnię przy ograniczonej widoczności (wjeżdżają tak
samo rowerzyści), poruszanie się pieszych poboczami – nie z tej strony,
bez oznakowania, dotyczy to też, a nawet zwłaszcza rowerzystów. Wszyscy: piesi, rowerzyści i kierowcy pojazdów mechanicznych jesteśmy takimi samymi użytkownikami ruchu drogowego i wszystkich nas obowiązują
te same przepisy i zasady ruchu drogowego, z tą różnicą, że kierowca
pojazdu mechanicznego (samochodu) jest „zabezpieczony” strefą zgniotu, a pieszy, rowerzysta i motocyklista ma tylko strefę uderzenia.
Skoro już jestem w temacie rowerzystów, wielki apel do rodziców
i opiekunów naszych dzieci i wnuków – nie pozwalajcie im jeździć na
rowerach i rowerkach (coraz to bardziej obecnie „wypasionych”) bez kasków ochronnych. Gdy się wcinam i zwracam uwagę – słyszę: to tylko
tu, na placyku i chodnikach między blokami. Tak, ale placyki to asfalt,
a chodniki polbruk – kopnijcie sobie w to podłoże i potem pomyślcie, co
może się stać, gdy „wyrżnie” w to głową wasze dziecko!
Miejmy świadomość, że teraz częściej będzie padało i wiało,
a w naszych osiedlach mieszkamy w blokach z balkonami (różnymi –
ze względu na zabudowę). Znajdujące się na tychże balkonach sprzęty,
urządzenia i inne przedmioty mogą być poderwane przez wiatr i stanowić dla innych śmiertelne zagrożenie. Również wszelkie inne „ozdoby”
i wyposażenia powinny zostać przed silnymi jesiennymi wichurami, jak
i zimowymi zadymkami zdemontowane z balkonów, a to ze względów
estetycznych, jak i bezpieczeństwa.
Dobrze jest przed słotną jesienią, po opróżnieniu balkonu – oczyścić go, jak pogoda pozwoli podmalować (zakonserwować), a resztę
uszczelnić, zaś przy okazji sprawdzić okna i drzwi z przesmarowaniem
gliceryną (do kupienia w aptece) wszelkich uszczelek (guma „odżywa”,
nie parcieje, a uszczelka lepiej chroni przed zimnem).

DYŻURY

Administracje będą sprawdzać wentylacje, szczelność gazu i stan
instalacji elektrycznej. Nie czekajmy na kontrole i nakazy – sami też się
tym zainteresujmy, a zauważone niedociągnięcia i uwagi dla własnego
bezpieczeństwa zgłaszajmy kontrolującym.
Podobnie ma się sprawa włączonego już ogrzewania – jeszcze jest
czas zgłaszać wszelkie przecieki czy zapowietrzenia, nie czekajmy z tym
do mrozów.
Zgodnie z publikowanymi w internecie prognozami rosyjskich meteorologów, przed nami zima długa i najmroźniejsza na przestrzeni ostatniego stulecia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że długoterminowe prognozy pogody zależą od wielu czynników, których nie da się precyzyjnie
przewidzieć, dają jednak ogólny zarys wiedzy dotyczącej tego, co nastąpi.
Rosyjscy naukowcy nie mają wątpliwości: to będzie najzimniejsza zima
w Polsce od 100 lat. Będziemy znajdować się pod wpływem rosyjskiego
i skandynawskiego wyżu, który przyniesie bardzo duże spadki temperatur. Takie wyże charakteryzują się wysokim ciśnieniem, a przynoszą niewielki wiatr i bardzo duże spadki temperatury, nawet do minus 30 stopni C.
Mają też swoje dobre strony: w polskim klimacie powodują, że zimy są
słoneczne i suche. Taką mroźną zimę mieliśmy na przełomie 2005/2006
roku, kiedy styczeń okazał się najzimniejszym od 21 lat.
Odmienne zdanie na temat polskiej zimy przedstawiają Amerykanie, według których zima będzie łagodna, tak ciepłej zimie towarzyszą
jednak nieprzyjemne zjawiska: deszczowe odwilże, wiatr i zachmurzone
niebo. Z taką zimą mieliśmy do czynienia na przełomie 2006/2007 roku.
A jaka zima czeka nas w tym roku – o tym przekonamy się niebawem.
Na razie prognozuje się, że w październiku, zwłaszcza w pierwszej
połowie miesiąca, możemy liczyć na trochę pogodnych dni, z temperaturami na poziomie 22 – 24 stopni C, potem ma nastąpić załamanie pogody
z pojawieniem się pierwszych opadów śniegu i śniegu z deszczem.
Listopad zaś zapowiada się chłodniejszy niż zwykle, ale to nie
oznacza trwałego nadejścia zimy. Będą zdarzać się jeszcze ciepłe chwile, niekiedy nawet z temperaturami na poziomie 15 – 20 stopni C, ale przeważać będą raczej zimne dni z nocnymi przymrozkami, a w dzień od
0 do 5 stopni C.
Przewidujmy więc i przygotowujmy się do słotnej jesieni i zimy. Jednak jakiekolwiek by one były, te pory roku zawsze są dla nas uciążliwe
i niosą ze sobą wiele zagrożeń. Cytując zaś z pamięci z kultowej komedii
„Sami swoi”… „czas było przywyknąć…” – życzę jeszcze trochę słoneczka i ciepłych dni złotej polskiej jesieni z zachowaniem bezpieczeństwa
dzięki przewidywaniu i sam jeszcze na trochę grzybobrania liczę.
Na zakończenie przypominam – przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki, nie dajmy się zwariować, wcześniej posprzątajmy i udekorujmy groby, a odwiedzajmy cmentarze przewidując, co się
będzie działo w tych dniach: utrudnienia w ruchu drogowym, korki i objazdy. Na cmentarzach uważajmy na złodziejaszków i kieszonkowców.
W tym roku 1 listopada to piątek, dalej sobota i niedziela – jest więc
wiele czasu, aby spokojnie i bez utrudnień odwiedzić cmentarze i groby
naszych bliskich i znajomych.
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: 18 listopada 2013 r. – pełni Krystyna Pułym

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00 w biurze Spółdzielni,
przy ul. Wańkowicza 9.
Gazeta
Olsztyn,
ul. ul.
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55 00;
Programowa:
Jamiołkowska,
Gazeta bezpłatna
bezpłatna Spółdzielni
SpółdzielniMieszkaniowej
Mieszkaniowej„Jaroty”,
„Jaroty”,1010684
– 684
Olsztyn,
Wańkowicza
9, tel.
89 543
55Rada
00; Redaguje
RadaDanuta
Programowa:
DanuTamara
Jesionowska,
Zbigniew
Karpiński,
Andrzej
Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Małgorzata
Gieczewska,
tel. 663
743 083,Małgorzata
email: sm.jaroty@wp.pl.
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Rzempołuch;
Redaktor
naczelny:
Gieczewska,
Skład,
offsetowa i druk: Skład,
Studio przygotowalnia
Poligrafii Komputerowej
„SQL”
s.c., 10684 Poligrafii
Olsztyn, ul.
Wańkowicza„SQL”
24, tel./fax
89–542
66, 542
39.
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa
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Studio
Komputerowej
s.c., 10
684 87
Olsztyn,
ul.03
WańRedakcja
nietel./fax
publikuje
i nie87
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BALET w KLUBACH KULTURY
Zapraszamy dziewczynki w wieku 4–10 lat na zajęcia baletowe do:
* Klubu „AKANT”, ul. Kanta 11 , tel. 89 541 58 40
w poniedziałki i środy, w godz. 15.30–17.30

* Klubu „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99
w poniedziałki i środy, w godz. 16.00–16.45

Taniec klasyczny to świetna zabawa, która rozwija poczucie rytmu, plastyczność,
elegancję i koordynację ruchową. Taniec oprócz przygotowania ogólnorozwojowego uczy norm postępowania w grupie i nawiązywania relacji z innymi osobami.
Dzieci uczą się partnerstwa, współpracy z drugą osobą, ale również tolerancji,
przykładania wagi do tego, co robią i mówią inni, oceny zachowań i działań swoich
oraz innych. Ponadto taniec klasyczny kształtuje wrażliwość na muzykę, piękno
ruchu oraz piękno ciała. Dzięki temu dziecko nabiera nawyku trzymania się prosto
i dbania o grację ruchu.

Lekcje baletu obejmują m.in.:
• ćwiczenia prostujące sylwetkę i korygujące wady postawy,
• ćwiczenia wzmacniające na bazie tańca klasycznego,
• ćwiczenia poprawiające elastyczność i miękkość,
• ćwiczenia poprawiające równowagę oraz skoczności,
• ćwiczenia zwiększające poczucie świadomości własnego ciała,
• ćwiczenia zwiększające pewność siebie i wzmacniające indywidualność,
• naukę ruchu w obrocie i naukę pokonywania przestrzeni,
• naukę oryginalnego nazewnictwa ćwiczeń baletowych.
Po ukończeniu pierwszej klasy Szkółki Baletowej uczniowie mogą kontynuować naukę w drugiej klasie,
a tym samym rozwijać wiedzę na temat tańca klasycznego i podnosić umiejętności taneczne.
Zajęcia prowadzone są przez Szkółkę Baletową FitDance Katarzyny Stockiej.

KLUB KULTURY „NA GÓRCE”
Rada Osiedla SM „NAGÓRKI”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99

ZAPRASZA
dzieci
i dorosłych

23. 11. 2013 r.
o godz. 12.00

Andrzejkowe

na 

Sztuki Magiczne
iluzjonisty

ŁUKASZA OGONOWSKIEGO
uczestnika programu TVN „Mam Talent”
Wstęp wolny!

Klub Kultury
„AKANT”
ul. Kanta 11, tel. 89 541- 58- 40

zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych

NA NAUKĘ GRY
NA KEYBOARDZIE
Zajęcia w poniedziałki i środy
od godz. 16.30

