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REMONTY REALIZOWANE W SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„JAROTY” W 2014 r.
W marcu 2014 roku Rada Nadzorcza uchwaliła plan remontów na 2014 r., który opublikowany został w miesięczniku „Jaroty”
nr 4/2014. Podobnie jak rok wcześniej, głównym zadaniem remontowym w 2014 roku były remonty klatek schodowych. Zakres rzeczowy planu remontów wyznaczały środki finansowe tworzone z odpisów na fundusz remontowy. Przypomnijmy, planem objęte
zostały te nieruchomości, w których suma środków funduszu remontowego na koniec 2013 r. i planowane naliczenia odpisu na
ten fundusz w 2014 r. pozwoliły finansować potrzeby remontowe w danej nieruchomości, a jednocześnie zrównoważenie wpływów
i wydatków z funduszu remontowego odrębnie dla każdej z nieruchomości powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2015 roku.
ciąg dalszy na str. 2

Łagodna zima sprzyja budowie
W listopadzie 2013 r. Spółdzielnia rozpoczęła budowę trzech budynków mieszkalnych na terenie osiedla Jaroty przy ul. Flisa 9, 11 i 13.

16.01.2015 r.

25. 04. 2014 r.

6. 06. 2014 r.

Na działce o powierzchni około 10 tys. m²
w listopadzie 2013 r. rozpoczęto pierwsze
prace budowlane. Obecnie zakończono już
montaż okien, wykonano ścianki działowe
i konstrukcje dachu wraz z pokryciem na
wszystkich budynkach. Na dwóch budynkach
w obrębie mieszkań wykonano instalację elektryczną podtynkową oraz tynki. Sprzyjające
warunki atmosferyczne pozwoliły również na
prowadzenie robót elewacyjnych. Zaawansowane są także prace związane z uzbrojeniem
terenu inwestycji w sieci i przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Sprzyjająca aura w 2014 roku spowodowała,
że prace budowlane przebiegają z niewielkim
wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu. Budynki wielorodzinne będą trzy- i czteroklatkowe z czterema kondygnacjami nadziemnymi, całkowicie podpiwniczone z garażami
w poziomie piwnic. Konstrukcja budynków
będzie tradycyjna, dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, kryte blachodachówką
w kolorze ceglastym. Na południowych połaciach dachów zamontowane będą płaskie kolektory słoneczne. Budynki będą dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.Umowny
termin zakończenia robót przewidziany jest na
sierpień/wrzesień 2015 r.

3. 10. 2014 r.

JAROTY ∙

2

NR 1/2015

REMONTY REALIZOWANE W SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„JAROTY” W 2014 r.
ciąg dalszy ze str. 1
Poniżej przedstawiamy zestawienie o przeprowadzonych przetargach i realizacji rzeczowych zadań ujętych w planie remontów na 2014 rok,
które Zarząd Spółdzielni przedłożył Radzie Nadzorczej w dniu 30 grudnia 2014 r.
1. Przetarg nieograniczony na:
– malowanie 89 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej w 33 budynkach,
– wymianę stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w 1 budynku,
– remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 148 klatek schodowych w 54 budynkach mieszkalnych,
– remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych w 26 budynkach
przeprowadzono w dniach 12. 03. 2014 r.–7. 04. 2014 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 13 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 12 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1. 28/TR/2014

2. 25/TR/2014

3. 33/TR/2014

4. 32/TR/2014

5. 23/TR/2014 +
aneks Nr 1
– zmiana
terminu

Wykonawca
Budownictwo ALFIX
Jerzy Kostecki
ul. Upalna 15 lok. 7
15 - 668 Białystok
Zakład Remontowo-Budowlany
Mirosław Łobacz
ul. Jagiellończyka 10/29
10- 061 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„DREWPOL” sp. z o.o.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
07- 410 Ostrołęka
Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 -687 Olsztyn

Przedsiębiorstwo Budowlane
Marek Guzikowski, Andrzej
Sielaszuk Sp. J.
ul. Traktorowa 23
10- 803 Olsztyn
6. 27/TR/2014 Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26- 300 Opoczno
7. 26/TR/2014 Prywatne Przedsiębiorstwo
+ aneks Nr 1, SEWIL
2, 3 – zmia- Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
na terminu
10 - 686 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na malowanie 16 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej
w 7 budynkach w osiedlu Jaroty:
Herdera 17, Herdera 18, Herdera 20, Wiecherta 12, Wiecherta 13, Mroza 27, Mroza
31 – WYKONANO
Umowa na malowanie 13 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 5 budynkach w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Herdera 11, Turkowskiego 11, Wachowskiego 2, Wachowskiego 3, Wachowskiego 5 – WYKONANO
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej w 9 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Malewskiego 2, Malewskiego 6, Leyka 19, Jaroszyka 22, Herdera 2, Herdera 4,
Panasa 8, Panasa 10, Krasickiego 11 – WYKONANO
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 4 klatek w 1 budynku
w osiedlu Nagórki:
Barcza 15 – WYKONANO
Umowa na malowanie 20 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 5 budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 8, Orłowicza 14, Wańkowicza 22, Barcza 17, Barcza 19 – WYKONANO
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 6 klatek w 1 budynku w osiedlu
Nagórki:
Wańkowicza 10 – WYKONANO
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Boenigka 2, Boenigka 22 – WYKONANO
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 6 klatek schodowych
z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach w osiedlu Pieczewo:
Żurawskiego 14, Gębika 3, Gębika 7 – WYKONANO
Umowa na malowanie 4 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Janowicza 19, Janowicza 21 – WYKONANO
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 97 klatek w 33 budynkach w osiedlu Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
Orłowicza 3 – termin realizacji robót 27. 10. 2014 r.–19. 02. 2015 r.
– w toku
Orłowicza 9 – termin realizacji robót 14. 11. 2014 r.–20. 02. 2015 r.
– w toku
Orłowicza 21, Murzynowskiego 1, Murzynowskiego 15, Barcza 10 – WYKONANO
Jeziołowicza 18 – termin realizacji robót 7. 01. 2015 r.–17. 02. 2015 r.
Żurawskiego 1, Żurawskiego 3, Żurawskiego 10, Żurawskiego 11, Stramkowskiej 3, Stramkowskiej 5, Krasickiego 1, Panasa 4, Panasa 8, Świtycz-Widackiej
16, Gębika 1 – WYKONANO
Gębika 16 – termin realizacji robót 7. 01. 2015 r.–17. 02. 2015 r.
Gębika 20 – termin realizacji robót 7. 01. 2015 r.–17. 02. 2015 r.
Sikiryckiego 12 – WYKONANO
Wachowskiego 8 – termin realizacji robót 24. 11. 2014 r.–15. 02. 2015 r.
– w toku
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Wachowskiego 10 – termin realizacji robót 24. 11. 2014 r.–10. 02. 2015 r.
Sikiryckiego 1, Sikiryckiego 6, Jaroszyka 6, Jaroszyka 12, Malewskiego 5, Malewskiego 7, Hanowskiego 1, Hanowskiego 7, Leyka 26, Kanta 26
– WYKONANO
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej w 6 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Boenigka 24A – termin realizacji robót 7. 01. 2015 r.–28. 01. 2015 r.
Jeziołowicza 3 – termin realizacji robót 26. 01. 2015 r.–25. 02. 2015 r.
Jeziołowicza 6 – termin realizacji robót 26. 01. 2015 r.–16. 02. 2015 r.
Jeziołowicza 8 – termin realizacji robót 12. 01. 2015 r.–2. 02. 2015 r.
Jeziołowicza 17 – termin realizacji robót 12. 01. 2015 r.–2. 02. 2015 r.
Sobocińskiego 1 – termin realizacji robót 12. 01. 2015 r.–12. 02. 2015 r.
wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 15 – WYKONANO
8. 29/TR/2014 + PPHU Budowa i Remonty
Umowa na malowanie 18 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
aneks Nr 1
Marcin Ciężki
w 7 budynkach w osiedlu Jaroty:
Rogiedle 46
Boenigka 52, Leyka 14, Leyka 24, Herdera 26, Kanta 3, Kanta 9, Kanta 54 – WY– zmiana
11- 135 Lubomino
terminu
KONANO
Umowa na malowanie 2 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 1 bu9. 34/TR/2014 Usługi Budowlane
dynku w osiedlu Jaroty:
„2xR-GRUPA”
Kanta 34 – WYKONANO
Radosław Biesiada
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 1 klatki w 1 budynku w osiedlu
ul. Konopnickiej 12b lok. 32
Jaroty:
13- 100 Nidzica
Leyka 3 – WYKONANO
Umowa na malowanie 16 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
10 30/TR/2014 FHU ARCO-ROL s.c.
A. Wojtkowski, K. Szawłowski w 6 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
+ aneks
ul. Wiecherta 19/3
Nr 1, 2, 3,
Herdera 1, Herdera 8, Wiecherta 3, Kanta 42 – WYKONANO
10 -691 Olsztyn
4 – zmiana
Gębika 9 – termin realizacji robót 16. 03. 2015 r.–11. 05. 2015 r.
terminu
Turkowskiego 7 – termin realizacji robót 22. 09. 2014 r.–14. 11. 2014 r.
– w toku
11. 24/TR/2014 Przedsiębiorstwo Usługowo- Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą
stolarki drzwiowej w 1 budynku w osiedlu Pieczewo:
-Handlowe
Jeziołowicza 19 – WYKONANO
Waldemar Lubecki
ul. Konopna 12
10- 809 Olsztyn
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 34 klatek w 15 budyn12. 35/TR/2014 Firma Ogólnobudowlana
+ aneksNr 1 „HART-BUD”
kach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Marek Kowalkowski
Żurawskiego 4, Boenigka 10, Boenigka 54, Burskiego 10, Burskiego 14, Bur– zmiana
Hartowiec 86
terminu
skiego 16, Burskiego 20, Leyka 10, Leyka 11, Leyka 13, Leyka 30, Pieczewska 8,
13- 220 Rybno
Wiecherta 19, Wiecherta 27, Wiecherta 29 – WYKONANO
Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty) wraz z wymianą
stolarki drzwiowej w 8 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Boenigka 4, Boenigka 26, Boenigka 24B, Boenigka 32, Boenigka 40,
Malewskiego 4, Jeziołowicza 10, Jeziołowicza 12 – WYKONANO
2. Przetarg nieograniczony na modernizację węzła Wilczyńskiego 6C – roboty polegające na przebudowie istniejącego
pomieszczenia kotłowni gazowej i rozbiórce komina spalinowego
przeprowadzono w dniach 3. 03. 2014 r.–7. 03. 2014 r.
Wpłynęła jedna oferta, która została przyjęta.
Lp.
1.

Nr umowy
15/TR/2014
+ aneks Nr 1
- zmiana
terminu

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

Opis realizacji umowy
Umowa na przebudowę istniejącego pomieszczenia kotłowni gazowej na
pomieszczenie rozdzielaczy instalacji c.o. i węzła cieplnego na podstawie
opracowanej dokumentacji Wilczyńskiego 6C – WYKONANO

3. Przetarg nieograniczony na:
– uzupełnienie urządzeń placów zabaw,
– ogrodzenia placów zabaw
przeprowadzono w dniach 29. 04. 2014 r.–19. 05. 2014 r.
ciąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm, z którymi podpisano umowy:
Lp.

Nr umowy

1.

50/TR/2014 +
aneks Nr 1
– zmiana
zakresu

2.

51/TR/2014

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANIA”
Anna Naumczyk-Szałaj
ul. Grota Roweckiego 4/46
10- 693 Olsztyn
„NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36, 12 - 130 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na ogrodzenie 8 placów zabaw w osiedlach Jaroty, Nagórki:
Boenigka 2 – 4–6 – 8–10, Boenigka 30 – 32, Malewskiego 1 – 3–5, Wiecherta
3 – 7–11, Wiecherta 16 – 18–Kanta 9, Herdera 15 – 17, Barcza 15 – 17 – 19, Murzynowskiego 22 – WYKONANO
Umowa na uzupełnienie urządzeń zabawowych 9 placów zabaw zlokalizowanych
na osiedlu Jaroty:
Boenigka 2 – 10, Malewskiego 4, Leyka 9 – 11 – 13, Wiecherta 3 – 7, Wiecherta 18–
Kanta 9, Herdera 4, Kanta 3 – 5, Kanta 26 – 36, Kanta 42 – 44 – WYKONANO

4. Przetarg nieograniczony na:
– wymianę termostatycznych zaworów podpionowych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach,
– wymianę armatury sterującej węzłów cieplnych
przeprowadzono w dniach 17. 06. 2014 r.–24. 06. 2014 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
1.
2.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

63/TR/2014 +
aneks Nr 1, 2, 3, 4
– zmiana zakresu
64/TR/2014

„WODMIAR” Wiśniewscy
Spółka Jawna
ul. Lubelska 44C, 10 - 409 Olsztyn
„Falkopia” Spółka Jawna
Z. P. Falkowscy
ul. Kasprowicza 1/70, 14- 200 Iława

Umowa na wymianę termostatycznych zaworów podpionowych wraz
z zaworami kulowymi na instalacji ciepłej wody w 84 budynkach – 814
szt. w osiedlu Jaroty – WYKONANO
Umowa na wymianę urządzeń układów sterowania węzłów cieplnych
w 10 budynkach przy ul. Janowicza 2, 3, 4, 10, 26; Mroza 8, 14; Wilczyńskiego 6B, 6E, 6F w osiedlu Jaroty – WYKONANO

5. Przetarg nieograniczony na:
– remont loggii i balkonów,
– remont tarasu i schodów zewnętrznych,
– wymianę orynnowania,
– remont klatki schodowej w pawilonie,
– docieplenie i remont elewacji pawilonów,
– wymianę drzwi wejściowych do budynków,
– wymianę stolarki okiennej
przeprowadzono w dniach 18. 06. 2014 r.–14. 07. 2014 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 7 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 7 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
1.

2.
3.

4.

5.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Umowa na remont loggii – 1 szt. w osiedlu Nagórki:
Barcza 14A/13 – WYKONANO
docieplenie i remont elewacji pawilonów w osiedlu Nagórki:
Wańkowicza 4, Barcza 7 – WYKONANO
Umowa na remont loggii i balkonów – 7 szt. w osiedlu Jaroty:
Janowicza 32/m.: 19, 20; Janowicza 34/m.: 19, 17; Janowicza 2/m.: 41,
55, 59 – WYKONANO
74/TR/2014
Umowa na remont loggii i balkonów – 14 szt. w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Mroza 12/m.: 5, 10, 14, 15, 29; Mroza 14/m.: 30, 34, 35, 38, 42; Turkowskiego 19/3; Gębika 8A/37; Jeziołowicza 19/15; Panasa 10/10 – WYKONANO. Remont tarasu i schodów zewnętrznych Boenigka 24C – WYKONANO
75/TR/2014 + Przedsiębiorstwo Budowlane Marek Umowa na wymianę orynnowania w 3 budynkach w osiedlu Nagórki:
aneks Nr 1
Guzikowski, Andrzej Sielaszuk Sp. J. Orłowicza 16, Orłowicza 18, Orłowicza 15 – WYKONANO
– zmiana spo- ul. Traktorowa 23
sobu płatności 10- 803 Olsztyn
81/TR/2014
Przedsiębiorstwo RemontowoUmowa na remont loggii – 7 szt. w osiedlach Jaroty:
Wiecherta 8/9; Wiecherta 11/7; Wiecherta 16/29, 30; Wilczyńskiego
-Budowlane „REMAL”
6A/28; Wilczyńskiego 6C/7; Malewskiego 10/19 – WYKONANO
Mirosław Makuch
ul. Kłosowa 52, 10- 818 Olsztyn
80/TR/2014 +
aneks Nr 1
– zmiana zakresu i terminu
77/TR/2014

Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62, 10- 687 Olsztyn
Budownictwo ALFIX Jerzy Kostecki
ul. Upalna 15 lok. 7
15 - 668 Białystok
Zakład Remontowo-Budowlany
Mirosław Łobacz
ul. Jagiellończyka 10/29
10- 061 Olsztyn
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Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL Umowa na remont klatki schodowej w pawilonie Murzynowskiego 18
w osiedlu Nagórki – WYKONANO
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
10 - 686 Olsztyn
7.
Centrum Zabezpieczeń WIT-CZAR Umowa na wymianę stolarki drzwiowej – 11 szt. w osiedlach Nagórki,
Jaroty:
S. C. Leszek Witkowski, Piotr
Orłowicza 23, Murzynowskiego 8, Herdera 13 – WYKONANO
Czartoryski
ul. Barcza 20 lok. 16
11- 685 Olsztyn
Nie rozstrzygnięto przetargu na wymianę stolarki okiennej w budynkach Mroza 8 i Piotrowskiego 11 oraz pawilonach Wańkowicza 9, Herdera 13, Kanta 46 – wpłynęła 1 oferta, a oferowana cena znacznie przekraczała planowane koszty. Wyłonienie wykonawców na ten zakres robót
nastąpiło poprzez wybór ofert i zlecenie przez poszczególne administracje. Łącznie planowana wartość robót nie wymagała trybu przetargowego.
6.

76/TR/2014 +
aneks Nr 1
– zmiana zakresu i terminu
78/TR/2014

6. Przetarg nieograniczony na:
– remont chodników – przełożenie istniejących chodników – 1. 310,50 m2,
– ułożenie nowych chodników – 245 m2,
– przebudowa i wykonanie nowych miejsc parkingowych – 82 stanowiska,
– wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w zatoce parkingowej – Murzynowskiego 4 – 200 m2
przeprowadzono w dniach 24. 06. 2014 r.–14. 07. 2014 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
1.

2.

3

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

83/TR/2014 Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62, 10- 687 Olsztyn
79/TR/2014 Prywatne Przedsiębiorstwo
SEWIL
+ aneks
Sebastian Podlecki
Nr 1 –
ul. Wilczyńskiego 25E/225
zmiana
10 - 686 Olsztyn
zakresu
i terminu
84/TR/2014 Przedsiębiorstwo Budowni+ aneks
ctwa Drogowego Sp. z o.o.
Nr 1 zmiana ul. Przemysłowa 13A
14 - 300 Morąg
terminu

Umowa na wykonanie nowych miejsc parkingowych wraz z dojazdem – 10 stanowisk, 245 m2 w osiedlu Jaroty:
Herdera 22, 24 – WYKONANO
Umowa na przełożenie istniejących chodników – 85 m2 i ułożenie nowych –189 m2
w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 1 – 3–7, Wiecherta 8, Wilczyńskiego 6E, Wilczyńskiego 6F – WYKONANO
wykonanie nowych miejsc parkingowych – 72 stanowiska w osiedlach Nagórki,
Jaroty:
Murzynowskiego 1 – 5, Barcza 5, Boenigka 36 – 38 – 40, Janowicza 4 – WYKONANO
Umowa na przełożenie istniejących chodników – 1. 225,50 m2 i ułożenie nowych
– 56 m2 w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Boenigka 2 – 4, Boenigka 8 – 10, Boenigka 13 – 15 – 17, Sikiryckiego 1,
Sikiryckiego 3 – 5, Sikiryckiego 1 – 3 – 5 – 9 – WYKONANO

Nie rozstrzygnięto przetargu na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Murzynowskiego 4 – wpłynęła 1 oferta, a oferowana
cena znacznie przekraczała koszty planowane. Ten zakres robót został zlecony bezprzetargowo. Firma SKANSKA S. A. złożyła ofertę na
wykonanie asfaltu za cenę niższą od planowanych kosztów, a całkowita wartość robót nie wymagała trybu przetargowego.
7. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Murzynowskiego 10 (bryła A i B)
i 14 w Olsztynie przeprowadzono w dniach 23. 07. 2014 r.–7. 08. 2014 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.
1.

Nr umowy

Wykonawca

89/TR/2014 „MAL-BUD” Zakład Usług Ogólnobudowlanych
Leszek Grabowski
ul. Basieńki 14, 11 - 041 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie instalacji przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi
na nawodnionych pionach w budynkach przy ul. Murzynowskiego 10 (bryła
A i B) i Murzynowskiego 14 – WYKONANO

8. Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń roślinnych w osiedlach Jaroty, Nagórki i Pieczewo przeprowadzono
w dniach 29. 07. 2014 r.–7. 08. 2014 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp. Nr umowy
1.

85/TI/2014
+ aneks
Nr 1, 2
zmiana
zakresu
i terminu

Wykonawca
SAK – Pielęgnacja
Zieleni
Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 31/5
10 - 526 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Barcza 14A, Boenigka 2 – 4, Boenigka 11 – 19, Burskiego 8 – 10 – 12, Leyka 9 – 11 – 13 – 15–Hanowskiego 2 – 4, Kanta 42 – 44, Janowicza 2, Janowicza 4, Sikiryckiego 2 – 4 – WYKONANO
Boenigka 16 – 18, Hanowskiego 12 – 14, Herdera 2 – termin realizacji robót – do 30. 04. 2015 r.
Uwaga: z umowy wyłączono Boenigka 13 – 15 – 17 i zlecono innej firmie w trybie wyboru ofert

ciąg dalszy na str. 8
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Wigilia Seniorów z Pieczewa
W osiedlowym Klubie „AKANT” w dniu 19 grudnia 2014 r. przy wigilijnym stole zasiadło 105 seniorów zrzeszonych w Polskim
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła nr 13 „Pieczewo”. Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezydent Miasta Olsztyna
– Piotr Grzymowicz, wiceprezesi SM „Jaroty” – Piotr Wałecki i Jolanta Piechocka, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI
w Olsztynie Tadeusz Szanter, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej ks. prałat Marian Matuszek oraz honorowy członek Prezydium Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie Jan Łożyński, a także kierownik Osiedlowego Domu Kultury Krystyna Licznerska.

Spotkanie, zorganizowane przy wydatnej pomocy Haliny Mikulskiej, przewodniczącej Rady Osiedla „Pieczewo”, rozpoczęła przewodnicząca koła Kazimiera Gorszka, która złożyła życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim obecnym, a potem zebrani wysłuchali życzeń
złożonych przez Pana Prezydenta i Ks. Proboszcza, po których odśpiewano na stojąco, z opłatkiem w ręku – tym najwymowniejszym symbolem bożonarodzeniowym – kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Po złożeniu życzeń siedliśmy do stołów pięknie zastawionych wigilijnymi potrawami
– przygotowanymi przez firmę „Victoria” Teresy Białej według polskiej tradycji. Pan Prezydent Piotr Grzymowicz obdarował każdego słodką
niespodzianką, a ks. Marian „świętym” obrazkiem. To miłe spotkanie sprawiło nam wszystkim ogromną radość. Przy zapalonych świecach,
w podniosłym nastroju i rodzinnej atmosferze łamaliśmy się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia i śpiewaliśmy kolędy, poddając
się zadumie wigilijnego wieczoru. 
Kazimiera Gorszka

Wystawa rękodzieła
13 grudnia 2014 r. w Klubie „Na Górce” odbyła się wystawa prac rękodzieła Klubu Pań „Rękodzieło”, podczas której zostały
zaprezentowane różnorodne ozdoby świąteczne:
– bombki wstążeczkowe i zdobione technikami quillingu i decoupage oraz ozdabiane gipiurą i kwiatami, a także malowane
farbami do szkła i akrylowymi,
– koronkowe gwiazdy i aniołki, wykonane z masy solnej serca
i figury,
– sutaszowa biżuteria, quillingowe bałwanki, płatki śniegu,
– kartki świąteczne i szydełkowe serwety oraz haftowane haftem krzyżykowym ozdoby na stół.
Ponadto panie zaprezentowały kopie ikony Chrystusa Pantokratora, wykonane na drewnianym podłożu przy użyciu farb akrylowych.
Zajęcia rękodzieła odbywają się w wybraną sobotę miesiąca w godz. 10.00–14.00 pod kierunkiem instruktorów Marii Białek
i Barbary Markun.

JAROTY ∙
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• REKREACJI RUCHOWEJ Z ELEMENTAMI JOGI I RELAKSU
– spotkania o godz. 10.30 we wtorki i czwartki.

W programie ćwiczenia: wzmacniające mięśnie kręgosłupa, brzucha, rozciągające,

relaksacyjne

• NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO -

dla dzieci w wieku 4–6 lat – środy 17.45–18.15,
piątki w godz. 16.45–17.15 oraz dla Seniorów - zajęcia w poniedziałki i środy, godz. 8.00

• KLUBU MALUCHA – dla dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat wraz z rodzicami – zajęcia

integracyjno-edukacyjne, podczas których maluchy odkrywają otaczający ich świat oraz mają
możliwość zabawy z rówieśnikami, a na rodziców czekają gotowe pomysły na aktywne i ciekawe
spędzanie wolnego czasu z dzieckiem. Zajęcia trwają 60 minut.

Nabór i informacje: Klub „Akant”, tel. 89 541 58 40
Mikołajki w Klubie „Na Górce”

Rada Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” wspólnie z Klubem Kultury „Na Górce” zorganizowały „Mikołajki”, podczas których dzieci zostały
obdarowane koszami pełnymi słodyczy, pozowały do wspólnych zdjęć z Mikołajem oraz wspaniale uczestniczyli w przygotowanych zabawach i konkursach. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

JAROTY ∙
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REMONTY REALIZOWANE W SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„JAROTY” W 2014 r.
dokończenie ze str. 5
Lp. Nr umowy
2.

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
86/TI/2014 Usługi Ogrodnicze
Boenigka 54, Panasa 8 – 10–Krasickiego 11, Gębika 14–Świtycz-Widackiej 14 – 16, Gębika
„Zielona Kraina”
Grzegorz Bratosiewicz 1A – WYKONANO
ul. Złota 5/18
10 - 698 Olsztyn

9. Przetarg nieograniczony na:
– wykonanie drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnicznych fragmentu budynku przy ul. Gębika 28 z przyłączeniem do kanalizacji deszczowej,
– wykonanie drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnicznych fragmentu budynku przy ul. Jeziołowicza 6 wraz
z wykonaniem i podłączeniem do studni chłonnej,
– przebudowa i modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego w Olsztynie przy ul. Orłowicza (numery nieparzyste)
przeprowadzono w dniach 7. 08. 2014 r.–27. 08. 2014 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty złożone tylko na przebudowę i modernizację sieci oświetlenia zewnętrznego. W tym
zakresie przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy. W pozostałym zakresie przetarg został powtórzony.
Lp.
1.

Nr umowy

Wykonawca

Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL
95/TR/2014
Sebastian Podlecki, ul. Wilczyńskie+ aneks Nr 1
zmiana terminu go 25E/225, 10 - 686 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na przebudowę sieci oświetlenia zewnętrznego zalicznikowego przy
ul. Orłowicza (numery nieparzyste) – WYKONANO

10. Przetarg nieograniczony na
– wykonanie drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnicznych fragmentu budynku przy ul. Gębika 28 z przyłączeniem do kanalizacji deszczowej,
– wykonanie drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnicznych fragmentu budynku przy ul. Jeziołowicza 6 wraz
z wykonaniem i podłączeniem do studni chłonnej
przeprowadzono w dniach 25. 09. 2014 r.–13. 10. 2014 r.
W postępowaniu rozpatrzono 1 ofertę, która została przyjęta. Na wykonanie drenażu przy ul. Jeziołowicza 6 nie wpłynęła żadna oferta.
Ponieważ zakres robót określony w opracowanej dokumentacji znacznie przekracza zakres planowany i w dwóch przetargach nie wyłoniono
wykonawcy odstąpiono od realizacji tego zadania.
Lp.
1.

Nr umowy
99/TR/2014

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Umowa na wykonanie drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnicznych
Przedsiębiorstwo Budowlane
fragmentu budynku przy ul. Gębika 28 z przyłączeniem do kanalizacji deszczowej
Radosław Zalega
Kraśnica 143, 26- 300 Opoczno – WYKONANO

W drodze wyboru ofert wyłoniono wykonawców niżej wymienionych robót:
Zakres robót

Wykonawca

inż. Andrzej Banach
ul. Boenigka 24B/22
10 - 686 Olsztyn
Biuro architektoniczne LEMON
Maciej Lemańczuk
ul. Kanarkowa 8, 10- 041 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Górnicki
ul. Jeziołowicza 12/15, 10- 690 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„DREWPOL” sp. z o.o.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
07- 410 Ostrołęka
Wykonanie klimatyzacji w pokojach biurowych (I piętro) Wańkowicza 9 (Umowa 72/ Zielone Systemy Wentylacja – Klimatyzacja
Wojciech Ruchała
TR/2014)
WYKONANO Zielona, ul. Szkolna 14, 09 -310 Kuczbork
Wymiana kaset domofonowych na cyfrowe Orłowicza 23, Barcza 14A
Centrum Zabezpieczeń WIT-CZAR S. C.
WYKONANO Leszek Witkowski, Piotr Czartoryski
ul. Barcza 20 lok. 16, 10 -685 Olsztyn
Montaż lamp oświetleniowych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych ŻurawZakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwo
Elektryczne Mirosław Łyndo
skiego 2, 4, 12, 14
WYKONANO ul. Leyka 12/19, 10 -900 Olsztyn
Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację wewnętrznej instalacji
p.poż. w budynkach Murzynowskiego 10, 14
WYKONANO
Opracowanie dokumentacji budowlanej na docieplenie ścian pawilonów Barcza 7,
Wańkowicza 4
WYKONANO
Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych w zejściach do piwnic Orłowicza 1
WYKONANO
Ułożenie wykładzin w pomieszczeniach biurowych Wańkowicza 9
(Umowa 14/TR/2014)
WYKONANO

JAROTY ∙
Zakres robót

Wykonawca

Cyklinowanie parkietu w klubie „Akant”

WYKONANO
Opracowanie dokumentacji na wykonanie izolacji ścian wraz z drenażem Gębika 28,
Jeziołowicza 6
WYKONANO
Wymiana zaworów w hydroforni Jeziołowicza 23A
WYKONANO
Docieplenie stropodachu Jeziołowicza 21
WYKONANO
Wymiana stolarki drzwiowej Boenigka 40A
WYKONANO
Odwodnienie placu zabaw Boenigka 24C
WYKONANO
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zatoki Janowicza 4
Docieplenie i zamknięcie dylatacji w budynkach Janowicza 2, 4
Docieplenie ściany przy wejściu do pawilonu Boenigka 24C
Wymiana drzwi zewnętrznych (zaplecze sklepu) Herdera 26
Wymiana szyb na bezpieczne w warsztacie Sikiryckiego 9
Wykonanie ław kominiarskich Mroza 10, 12, 14
Remont osłony śmietnikowej Malewskiego 2 – 4–6
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WYKONANO

WYKONANO
WYKONANO
WYKONANO
WYKONANO
WYKONANO

Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Mroza 8,
Piotrowskiego 11
WYKONANO
Naprawa i wykonanie nawierzchni asfaltowej w osiedlu Nagórki przy ul. Murzynowskiego 4; Murzynowskiego 22; Orłowicza 1 (Umowa nr 88/TR/2014)
WYKONANO
Wykonanie projektów doboru gazomierzy Orłowicza 13, 15, 21, 29, 33, 35; Murzynowskiego 4, 13, 17; Wańkowicza 8, 10; Barcza 11, 15, 19, 23
WYKONANO
Wykonanie nasadzeń roślinnych Boenigka 13 – 15 – 17
termin realizacji do 30. 04. 2015 r.

Z. U. R. Ryszard Witkowski
ul. Świetlista 18, 10 - 728 Olsztyn
„Lest” inż. Stefan Lewandowski
ul. Narutowicza 23D/52
10- 581 Olsztyn
„Ultimate Install” Mariusz Dąbrowski
Klebark Wielki 16A, 10- 687 Olsztyn
Remonty Budowlane Karol Krzemiński
ul. Bagienna 10, 06- 330 Chorzele
REBIS Renata Neścior
ul. Samulowskiego 34, Sząbruk, 11- 036 Gietrzwałd
Firma Prywatna ZAWOREK
Zbigniew Taranowicz
ul. Berlinga 5/24, 10 - 693 Olsztyn
Pracownia Projektowa PERFECT DESIGN
arch. Paweł T. Wrażeń
ul. Metalowa 3/2, 10 - 603 Olsztyn
Usługi Budowlane Bogdan Ciołek
ul. Zwycięstwa 53L
11 - 710 Piecki
Centrum Zabezpieczeń WIT-CZAR S. C.
Leszek Witkowski, Piotr Czartoryski
ul. Barcza 20 lok. 16, 10- 685 Olsztyn
„Plastimet” Biuro Handlowe
Tomasz Kucharzewski
ul. Partyzantów 71, 10 - 402 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowlane Marek Guzikowski
Andrzej Sielaszuk Sp. J.
ul. Traktorowa 23, 10- 803 Olsztyn
PPHU Budowa i Remonty
Marcin Ciężki
Rogiedle 46, 11- 135 Lubomino
REBIS Renata Neścior
ul. Samulowskiego 34, Sząbruk
11- 036 Gietrzwałd
SKANSKA S. A.
Gutkowo 49
11- 041 Olsztyn
inż. Andrzej Banach
ul. Boenigka 24B/22
10- 686 Olsztyn
Usługi Ogrodnicze „Zielona Kraina”
Grzegorz Bratosiewicz
ul. Złota 5/18, 10 -698 Olsztyn

Zespoły konserwatorów wykonały niżej wymienione roboty objęte planem remontów na 2014 r.:
– remont pomieszczeń biurowych Wańkowicza 9,
– remont 4 szt. osłon śmietnikowych przy ul. Murzynowskiego 1, 3; Barcza 13 (w planie omyłkowo podano adres Barcza 23), Barcza 25
w osiedlu Nagórki,
– remont daszków wejściowych Orłowicza 23,
– remont 8 szt. osłon śmietnikowych przy ul. Sikiryckiego 2, 6, 9; Gębika 28; Turkowskiego 6; Jeziołowicza 12, 13; Żurawskiego 4 w osiedlu
Pieczewo.
Jak wynika z powyższego zestawienia zakończenie części robót objętych planem remontów na 2014 r. nastąpi w 2015 r.:
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w 7 budynkach przy ul. Orłowicza 3, 9, Jeziołowicza 18, Gębika 16, 20, Wachowskiego 8, 10 (26 klatek), ułożenie terakoty na korytarzach piwnicznych w 6 budynkach przy ul. Boenigka 24A, Jeziołowicza 3, 6, 8, 17,
Sobocińskiego 1 – zgoda Zarządu na zmianę terminu po udokumentowaniu przez wykonawcę trudności z zakupem płytek,
– remont ścian klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w budynku Gębika 9 (2 klatki). Widząc opóźnienia w realizacji umowy podjęto
próbę znalezienia wykonawcy zastępczego, jednak żadna z firm nie przyjęła do wykonania robót do końca bieżącego roku, oferując przy
tym wyższe ceny od wynegocjowanych w przetargu. Stąd zgoda Zarządu na przedłużenie terminu realizacji. Również w budynku przy
ul. Turkowskiego 7 (3 klatki) nie zostały zakończone roboty w 2014 r. – umowny termin upłynął 14 listopada,
– wykonanie nasadzeń roślinnych Boenigka 16 – 18, Hanowskiego 12 – 14, Herdera 2 – roboty zostały wykonane, ale ze względu na warunki
atmosferyczne nie było możliwości usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru, Boenigka 13 – 15 – 17 – wykonawca zgłosił trudności
z dostawą zaprojektowanych palisad. W obu przypadkach Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu.
31 grudnia 2014 r. upłynął termin realizacji zlecenia na wykonanie projektów doboru gazomierzy w 15 budynkach w osiedlu Nagórki – po etapie
uzgodnień prace projektowe są na ukończeniu.
Odstąpiono od wykonania drenażu ochronnego wraz z izolacją ścian piwnicznych fragmentu budynku przy ul. Jeziołowicza 6 wraz z wykonaniem i podłączeniem do studni chłonnej, ponieważ zakres robót określony w opracowanej dokumentacji znacznie przekracza planowany i w dwóch
przetargach nie wyłoniono wykonawcy. Pozostałe roboty ujęte w planie remontów na 2014 r. wykonano.
inż. Piotr Wałecki

Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”

JAROTY ∙
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Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „SUKURS”

Drogi Rodzicu, drogie Dzieci!!!
Zapraszamy od 26 stycznia do nowo otwartej Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „CHATA”,
mieszczącej się przy ul. Sikiryckiego 9 w Olsztynie (przy bibliotece), która w okresie ferii zimowych
organizuje wszechstronne, bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00 – 19.00.

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej w Olsztynie w 2015 r.
Sektor V
Harmonogram odbioru odpadów
selektywnych

PLASTIK

PAPIER
1 raz w tygodniu
NAGÓRKI
ŚRODY*
ŚRODY*
PIECZEWO
ŚRODY
ŚRODY
* w uzasadnionych przypadkach z uwagi na większą ilość odpadów odbiór w czwartki
** termin może ulec przesunięciu o 1 – 2 dni

BIO

SZKŁO

PIĄTKI
PIĄTKI

1 raz na 2 tygodnie
PONIEDZIAŁKI
PIĄTKI**

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. NAGÓRKI
I
27

II
10, 24

III
10, 24

IV
7, 21

V
5, 19

VI
2, 16, 30

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. PIECZEWO
I
30

II
13, 27

III
13, 27

IV
10, 24

V
8, 22

VI
5, 19

Harmonogram odbioru choinek
II
II

NAGÓRKI
PIECZEWO

10
13
Sektor VI

Harmonogram odbioru odpadów
selektywnych

PLASTIK

JAROTY

WTORKI*

PAPIER

BIO

1 raz w tygodniu
WTORKI*

SZKŁO
1 raz na 2 tygodnie

PIĄTKI

CZWARTKI

* w uzasadnionych przypadkach z uwagi na większą ilość odpadów odbiór w poniedziałki
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY (ulice: Bajkowa, Bolka i Lolka, Czerwonego Kapturka, Herdera, Jasia i Małgosi, Kanta, Krasickiego od nr 2 wzwyż str. parzysta, Kubusia Puchatka str. parzysta, Misia Uszatka, Myszki Miki, Płoskiego, Pszczółki
Mai, Smerfów, Wiecherta, Witosa)

I
26

II
9, 23

III
9, 23

IV
6**, 20

V
4, 18

VI
1, 15, 29

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY (ulice: Boenigka, Burskiego, Wilczyńskiego od ul. Krasickiego do
skrzyżowania z Sikorskiego)

I
27

II
10, 24

III
IV
V
10, 24
7, 21
5, 19
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY

VI
2, 16, 30

(ulice: Dadleza, Flisa, Janowicza, Jarocka, Kujawska, Laszki, Mazowiecka, Mroza, Piotrowskiego, Pomorska)

I
29

II
12, 26

III
12, 26

IV
9, 23

V
7, 21

VI
4**, 18

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – os. JAROTY (ulice: Bartąska północ. cz. ulicy powyżej Wilczyńskiego, Dolna,
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Zima zawsze niesie zagrożenia
Jak na razie zima nie dała nam się szczególnie we znaki, ale i tak były ofiary
zamarznięcia, zaczadzenia i utonięć pod lodem, a przecież tyle się o tym mówi
i ostrzega, angażuje siły i środki służb ratowniczych, straży miejskiej i policji.
Apeluję i ja – nawet jeśli mrozy nie są tak wielkie, jak to kiedyś bywało i nie
trwają (na razie) zbyt długo – choć nie mówmy hop, bo jeszcze do wiosny daleko, apeluję o rozsądek, o przewidywanie wszelkich zagrożeń zimowego okresu.
Powinniśmy już przywyknąć, że aura płata nam figle, mamy zimy jesienne, a jesienie wiosenne, ale czy tak, czy inaczej te miesiące, a zwłaszcza styczeń i luty
były, są i będą niebezpieczne.
W całym Olsztynie trwają roboty drogowe, rozkopanych jest wiele miejsc,
raz tu, raz tam i wszędzie mogą pojawiać się pułapki – denerwuje to zwłaszcza kierowców, bo objazdy często zaskakują i nie zawsze są w tych samych
miejscach – uważajmy, bo nie ma rady. To co zaczęte, musi zostać skończone,
a zimowy okres temu nie sprzyja – rozwagi więc i cierpliwości. Przewidujmy
utrudnienia, a i bez tego w zimie wcześniej zapada zmrok, widoczność i warunki jazdy zmieniają się z chwili na chwilę – zwolnijmy i uważajmy, zwłaszcza
na przeszkody i pieszych, którzy też są zdezorientowani i przy złej widoczności
bardziej narażeni na kolizje ze środkami komunikacji.
W najbardziej trudnych warunkach atmosferycznych, a także przy wyjazdach na imprezy karnawałowe, zostawmy samochody w domu i korzystajmy
z komunikacji miejskiej – zapewniam, że to komfort i luz, a i niepotrzebnych
stresów nie ma!
Zima – zimą, ale życie biegnie nadal. Szkoła i praca, zakupy i inne czynności wymagające wychodzenia z domu, zawsze więc starajmy się ubiór i trasę
przejścia dopasowywać do istniejących warunków atmosferycznych i lokalnych.
Zawsze, nawet jeśli zawieje niewielkim śniegiem, mogą pojawiać się zagrożenia, a to śliskich chodników i schodów czy poręczy, a to niewidocznych dołów, odkrytych studzienek czy wystających prętów i innych przeszkód. Mrozy,
śnieg i nagłe ocieplenia sprawiają, że permanentnie jesteśmy zdezorientowani
i bardziej zmęczeni, a tym samym narażeni na zaskoczenie niespodziewanym
zagrożeniem. Przewidujmy sami i ostrzegajmy innych, pomagajmy sobie, to nie
kosztuje, a wiele daje, nie bądźmy obojętni wobec cudzego zagrożenia czy
nieszczęścia. Czasami wystarczy zapytać, czy ktoś potrzebuje pomocy, pomóc
podnieść się, gdy ktoś upadnie, a w obliczu nieszczęścia wezwać fachową,
profesjonalną pomoc.
Wielu ludzi w okresach ocieplenia – nawet chwilowego – wybiera się na
działki, aby sprawdzić, czy czegoś nie zepsuto, zniszczono lub ukradziono, ale
ubierajmy się wówczas właściwie, powiadommy kogoś, dokąd idziemy, na jak
długo i zawiadommy, gdy wrócimy. Wybierając się na działkę lub zwyczajnie na
spacer, bo nawet w okresie zimy bywają przecież piękne słoneczne dni – poza
swoim bezpieczeństwem pomyślmy o losie takich ludzi, którzy ukrywają się –
koczują na działkach, w pustostanach, rozwalających się ruderach, ba, nawet
w śmietnikach. Rozumiem, że często bierze nas obrzydzenie, a czasem i zwykły ludzki strach, aby bezpośrednio samemu interweniować, ale po rozeznaniu

DYŻURY

sytuacji dajmy znać straży miejskiej lub policji – możemy zwyczajnie i po ludzku
wówczas pomóc – uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.
Bywa, że są wśród nas zapaleni wędkarze – znamy ich, chodzą łowić spod
lodu, ba, będąc na spacerach spotykamy ich lub innych dla nas anonimowych
– i widzimy, że ryzykują, bo lód jest słaby, a oni wędrują w naszym mniemaniu
zbyt daleko – wtedy również interweniujmy, a do wszystkich „lodowych” wędkarzy: przewidujcie zanim wejdziecie na lód, sprawdzajcie jego grubość i zabezpieczajcie się – obecnie jest wiele systemów zabezpieczających do kupienia za
niewielkie pieniądze (linki z zaczepami do lodu umocowane do pasa wędkarza
itp.).
I tak jak do wędrujących na działki czy spacer, tak i do wędkarzy – zostawiajcie komuś informację, dokąd idziecie i na jaki czas, a o wyposażeniu
i ubraniu chyba nie muszę przypominać. W tym okresie choćby przy niewielkim mrozie, a nawet jak jest „plusowo”, ale wilgotno, zwłaszcza przy wietrze,
łatwo o przechłodzenie organizmu, o odmrożenia i wiele innych chorobowych
powikłań.
Zima, nawet kiedy jest normalna – ze śniegiem, mrozem i słoneczkiem,
a czasami opadami śniegu – miewa okresy szarugi, odwilży i chlapy, zawsze
wcześniej zapada zmrok, nie widać wówczas zagrożeń i to wszelkich. Pamiętajmy o tym, a zwłaszcza o dzieciach – one nie mają jeszcze wyrobionego
zmysłu wyczuwania zagrożenia. Ileż to teraz słyszymy o tragediach dzieci, które
gdzieś, kiedyś tam wyszły i nie wróciły. Podobnie i my oraz nasi domownicy,
zwłaszcza starsi, często schorowani – gdy nagle musimy gdzieś coś załatwić,
kupić czy do kogoś zwyczajnie pójść, a jest ciemno, zła pogoda – pomyślmy
i przewidujmy możliwe zagrożenia, a czasem jeśli już trzeba wyjść, czy nie
lepiej wtedy we dwoje?
W czasie ostatnich anomalii pogodowych charakterystyczne jest występowanie silnych wiatrów czy nawet wichur, meteorolodzy z bardzo dużym prawdopodobieństwem przepowiadają je w kolejnych informacjach wszelkich publikatorów – analizujmy to i nie bagatelizujmy. Na balkonach często pozostawiamy
różne lekkie przedmioty, które w razie porwania ich przez wiatr mogą stanowić
zabójczą broń. Podobnie wichury mogą powalać drzewa, słupy i nieść różne
groźne przedmioty – uważajmy na to, przewidujmy i miejmy świadomość, że
zimą łatwiej o wszelakie zagrożenia, wypadki i tragedie.
Zimy o różnych obliczach w naszej strefie klimatycznej były, są i będą, bywają piękne, ale zawsze są groźne i zawsze niosą ze sobą różne zagrożenia,
tak więc gdy trzeba – wzywajmy pomocy: numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym bezpłatnym i można
wybrać go nawet w telefonie nieposiadającym karty SIM. Pamiętajmy jednak,
że numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, nie należy dzwonić na numer 112 wówczas, gdy
zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia,
życia lub mienia i można zadzwonić na konkretne telefony alarmowe odpowiednich służb. 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: 16 lutego 2015 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.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie własnościowe, o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Kupię garaż w Olsztynie. Tel. 519 123 778.
Mieszkanie o pow. 28 m² (jeden pokój), na Jarotach – zamienię na większe. Tel. 505 233 179.
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
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, email:
sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax
89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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VII FESTYN ZIMOWY w GIMNAZJUM NR 13
„SERCEM Z LUDŹMI” – pod takim hasłem przebiegał siódmy festyn zorganizowany w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta
Wagnera w Olsztynie przy współpracy z Radą Osiedla „Pieczewo”. 10 stycznia 2015 r. w samo południe, na lodowisku przy
ulicy Jeziołowicza, zgromadziło się wielu uczniów i mieszkańców okolicznych osiedli. Wprawdzie pogoda nie zachęcała
do rekreacji, mimo tego, w miarę upływu czasu, pojawiało się coraz więcej osób zachęconych gorącą atmosferą panującą
wśród przybyłych gości.

Z pewnością na dużą frekwencję miał
również wpływ bardzo atrakcyjny program
imprezy. Zabawę rozpoczęły wyjątkowo
emocjonujące zawody łyżwiarskie, w tym
curling i hokej. W budynku szkoły na biesiadników czekały inne, równie fascynujące niespodzianki. Najmłodsi uczestniczyli
w balu karnawałowym, nieco starsi popisywali się zręcznością, żonglując piłeczkami lub łowiąc rybki. Prawdziwą gratką dla
miłośników rękodzieła było wytwarzanie
biżuterii i kartek walentynkowych. W atmosferze zimowego szaleństwa, tuż obok
na sztalugach pojawiały się „Kolory zimy”
– wyczarowane przez uczestników konkursu plastycznego. Po wyczerpujących
zabawach ruchowych można było ochło-

nąć uczestnicząc w pokazach animacji
tanecznych, występach ODK SM „Jaroty”
i teatralnych.
Wyjątkową rozrywkę stanowiły pokazy Szkoły Chińskiej Sztuki Walki „Shaolin”. Dla miłośników Dalekiego Wschodu
przygotowano japoński zakątek, w którym
chętni uczyli się odpowiednio parzyć herbatę, jeść pałeczkami i wróżyć.
Jak przystało na porządny festyn,
nie mogło i tym razem zabraknąć pchlego
targu, który zawsze przyciąga amatorów
bibelotów. Mimo wszystko najprzyjemniejszą atrakcją festynu był oczywiście poczęstunek, „słodkie co nieco” dopełniało
szczęścia. Jeśli ktoś uznał, że przesadził
w smakowaniu ciast, mógł natychmiast

Mikołaj
w kościele na Nagórkach
Rada Osiedla „Nagórki” wspólnie z Akcją Katolicką działającą
przy parafii Miłosierdzia Bożego w Olsztynie na Nagórkach zorganizowała w kościele w sobotę 20 grudnia br. spotkanie dzieci
z Mikołajem. Przybyło ich ponad 100, a wszyscy zostali obdarowani
paczką ze słodyczami. Dzieci nie ukrywały radości i zadowolenia.
Spotkaniu towarzyszyły: śpiew kolęd w wykonaniu chórku dziecięcego, który prowadzi s. Krystyna, wspólna modlitwa z ks. Jarosławem, rozmowy z Mikołajem. Podziękowaniom nie było końca.  Dla
nas to miłe uczucie. Warto pomagać!
Zofia Wysokińska

zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru
we krwi.
W trakcie kilkugodzinnej zabawy
kwestowano na rzecz WOŚP. Atrakcje zapewnili sponsorzy, wśród których znaleźli
się m.in.: COSINUS, Szkoła Chińskich
Sztuk Walki, BARTBO, B&W Przemienieccy, Szkoła tańca PAWLOVIC, Promedica, ERANOVA. Wszystkim sponsorom
i uczestnikom zabawy serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i stworzenie gorącej atmosfery.
I ja tam byłam… dobrze się bawiłam…, a co widziałam Wam opowiedziałam.
Katarzyna Rypińska

