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Informacja o przeprowadzonych przetargach
wraz z opisem realizacji umów na roboty remontowe
ujęte w planie remontów na 2015 r.
(według stanu na dzień 18 listopada 2015 r.)
W dniu 24 listopada 2015 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przedłożył Radzie Nadzorczej informację o przeprowadzonych przetargach wraz z opisem realizacji umów na roboty remontowe, które zaplanowano do wykonania w zasobach Spółdzielni
w 2015 roku. Rada Nadzorcza przyjęła przedłożoną informację po uprzednim jej przeanalizowaniu.
Na wykonanie robót remontowych ujętych w planie remontów na 2015 r. do dnia 18. 11. 2015 r. przeprowadzono 10 przetargów nieograniczonych. Z wybranymi wykonawcami zawarto 32 umowy.
1. Przetarg nieograniczony na realizację robót związanych z modernizacją systemu zasilania w wodę i ciepło 4 budynków
przy ul. Janowicza 19, Janowicza 21, Mroza 32, Mroza 34 – wykonanie niezależnych przyłączy wodociągowych i adaptacji
istniejących pomieszczeń technicznych na potrzeby węzłów cieplnych i pomieszczeń przyłączy wodociągowych
przeprowadzono w dniach 3. 03. 2015 r.–7. 03. 2015 r.
Wpłynęły 2 oferty, z których wyłoniono wykonawcę.
Lp.

1.

Nr umowy

7/TR/2015

Wykonawca

„Falkopia” Z. i P. Falkowscy
Spółka Jawna
Nowa Wieś, ul. Złota 8
14 -200 Iława

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją systemu zasilania w wodę i ciepło budynków przy ul. Janowicza 19, 21, Mroza 32, 34 w zakresie
określonym projektem budowlanym
termin realizacji robót: etap I (przygotowanie pomieszczeń i wykonanie przyłączy wodociągowych) WYKONANO; etap II – IV (wycięcie starej instalacji, uporządkowanie placu
budowy) WYKONANO, odstąpiono od montażu zestawów hydroforowych
ciąg dalszy na str. 2

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszą wszystkim przez cały rok.
Niech te Święta będą dobre, ciepłe, rodzinne
i prawdziwie świąteczne.
Życzymy,
aby Nowy Rok był pomyślny i szczęśliwy,
spełniał marzenia, by przyniósł
wiele satysfakcji osobistych i zawodowych
Zarząd, Rada Nadzorcza SM „Jaroty”
Rady Osiedlowe oraz Redakcja „Jarot”

KOMUNIKAT
Informujemy, że biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Administracje Osiedlowe: Nagórek, Jarot i Pieczewa
oraz Kluby Osiedlowego Domu Kultury 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) będą NIECZYNNE.
Natomiast 31 grudnia 2015 roku (SYLWESTER) pracujemy w godzinach 7.00  –13.00.
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Informacja o przeprowadzonych przetargach
wraz z opisem realizacji umów na roboty remontowe
ujęte w planie remontów na 2015 r.

ciąg dalszy ze str. 1

2. Przetarg nieograniczony na:
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 46 klatek w 19 budynkach;
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 84 klatki w 33 budynkach;
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych 47 budynków – 2.764 m2  wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych;
– remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułożenia terakoty w 1 budynku – 145 m2 wraz z wymianą drzwi wejściowych
    do korytarzy piwnicznych;
– wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych – 87 szt. w 6 budynkach;
– wymiana 190 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w 11 budynkach;
– malowanie pomieszczeń klubu osiedlowego „Akant”
przeprowadzono w dniach 3. 04. 2015 r.–23. 04. 2015 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 11 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 7 firm:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

16/TR/2015
+ aneks nr 1
(zwiększenie zakresu
Wilczyńskiego
6F)

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

Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 493 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej w 8 budynkach w osiedlu Jaroty:
Boenigka 46, Boenigka 50, Boenigka 52, Malewskiego 1, Malewskiego 3, Hanowskiego 7,
Hanowskiego 12, Wilczyńskiego 6F – WYKONANO
wymianę drzwi do korytarzy piwnicznych w 2 budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 5, Murzynowskiego 2 – WYKONANO

2.

17/TR/2015 +
aneksy nr 1
i 2 (zmiany
terminów
realizacji)

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„DREWPOL” Sp. z o.o.
ul. T. Zawadzkiego
„Zośki” 12
07 -410 Ostrołęka

Umowa na malowanie 19 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 8 budynkach
w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Mroza 22, Gębika 13, Turkowskiego 2, Turkowskiego 5, Turkowskiego 9, Wachowskiego 4,
Sikiryckiego 3 – WYKONANO
Wachowskiego 1 – termin realizacji robót 10. 10. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 1.168,8 m2) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej w 21 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Burskiego 20, Jaroszyka 1, Kanta 42, Kanta 44, Żurawskiego 2, Żurawskiego 4, Żurawskiego 12, Żurawskiego 14, Stramkowskiej 1, Stramkowskiej 3, Stramkowskiej 5, Gębika 14,
Gębika 20, Świtycz-Widackiej 14, Świtycz-Widackiej 16, Sikiryckiego 12, Turkowskiego 3,
Wachowskiego 10 – WYKONANO
Gębika 7 – termin realizacji robót 12. 11. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
Wachowskiego 12 – termin realizacji robót 1. 11. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
Wachowskiego 14 – termin realizacji robót 12. 11. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułożenia terakoty (145 m2) w 1 budynku
w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 9 – WYKONANO

3.

18/TR/2015 +
aneksy nr 1
i 2 (zmiany
terminów
realizacji i zakresu robót)

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

Umowa na malowanie 3 klatek schodowych w 1 budynku w osiedlu Jaroty:
Mroza 8 – WYKONANO
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 58 klatek w 20 budynkach w osiedlu Nagórki,
Jaroty, Pieczewo:
Murzynowskiego 3, Murzynowskiego 17, Wańkowicza 12, Burskiego 32, Pieczewska 6,
Herdera 14, Żurawskiego 5, Żurawskiego 6, Żurawskiego 15, Żurawskiego 23, Krasickiego 3,
Panasa 2, Turkowskiego 13, Barcza 21 (wraz z wymianą stolarki drzwiowej do piwnic) – WYKONANO
Murzynowskiego 6 – termin realizacji robót 15. 10. 2015 r.–10. 12. 2015 r.
Boenigka 6 – termin realizacji robót 20. 10. 2015 r.–10. 12. 2015 r. – rozpoczęto
Gębika 5 – termin realizacji robót 28. 09. 2015 r.–31. 10. 2015 r. – w toku
Gębika 18 – termin realizacji robót 28. 09. 2015 r.–31. 10. 2015 r. – w toku
Wachowskiego 6 – termin realizacji robót 22. 10. 2015 r.–30. 11. 2015 r.
Sikiryckiego 8 – termin realizacji robót 22. 10. 2015 r.–30. 11. 2015 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 513,30 m2) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej w 4 budynkach w osiedlu Nagórki, Jaroty:
Wańkowicza 14 – termin realizacji robót 2. 11. 2015 r.–10. 12. 2015 r. – w toku
Wiecherta 25 – termin realizacji robót 7. 01. 2016 r.–26. 01. 2016 r.
Wiecherta 27 – termin realizacji robót 7. 01. 2016 r.–5. 02. 2016 r.
Janowicza 26 – termin realizacji robót 15. 01. 2016 r.–28. 02. 2016 r.
wymianę drzwi do korytarzy piwnicznych w 3 budynkach w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 21, Murzynowskiego 4, Barcza 15 – WYKONANO
wymianę opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Wańkowicza 12 – WYKONANO
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4.

19/TR/2014
+ aneksy
nr 1, 2, 3, 4, 5
(zmiany terminów realizacji
i zakresów
robót)

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

Umowa na malowanie 7 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach
w osiedlu Jaroty:
Herdera 21, Herdera 24, Kanta 30 – WYKONANO
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 26 klatek w 13 budynkach w osiedlu Jaroty:
Burskiego 2, Burskiego 8, Burskiego 18, Leyka 1, Leyka 2, Leyka 14, Leyka 15, Leyka 16,
Leyka 32 – WYKONANO
Wiecherta 31 – termin realizacji robót 20. 10. 2015 r.–15. 12. 2015 r. – w toku
Herdera 9 – termin realizacji robót 9. 11. 2015 r.–15. 12. 2015 r. – w toku
Kanta 38 – termin realizacji robót 4. 01. 2016 r.–29. 02. 2016 r.
Mroza 29 – termin realizacji robót 4. 11. 2015 r.–15. 12. 2015 r. – w toku
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 779,8 m2) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej w 15 budynkach w osiedlu Jaroty:
Boenigka 48, Boenigka 54, Burskiego 22, Malewskiego 5, Malewskiego 7, Malewskiego 9,
Jaroszyka 10, Jaroszyka 12, Jaroszyka 16, Jaroszyka 18, Jaroszyka 20, Hanowskiego 14,
Leyka 10 – WYKONANO
Leyka 8 – termin realizacji robót 2. 11. 2015 r.–21. 11. 2015 r. – w toku
Leyka 12 – termin realizacji robót 21. 11. 2015 r.–10. 12. 2015 r.
wymianę drzwi do korytarzy piwnicznych w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 3 – WYKONANO
wymianę opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu w 3 budynkach w osiedlu Nagórki:
Murzynowskiego 13, 15, 17 – WYKONANO

5.

21/TR/2015
+ aneks nr 1
(zmiana
terminu realizacji)

Przedsiębiorstwo
Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26-300 Opoczno

Umowa na malowanie 7 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach
w osiedlu Jaroty:
Kanta 48 – termin realizacji robót 7. 09. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
Mroza 33, Wilczyńskiego 17A – WYKONANO

6.

22/TR/2015

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

Umowa na malowanie 2 klatek schodowych w 1 budynku w osiedlu Jaroty:
Piotrowskiego 11 – WYKONANO
malowanie pomieszczeń klubu „Akant” – WYKONANO

7.

23/TR/2015

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

Umowa na malowanie 5 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 2 budynkach
w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 20, Kanta 1 – WYKONANO

Ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe nie rozstrzygnięto przetargu na malowanie klatek w budynku przy ul. Gębika 8A – zakres
ten został włączony do kolejnego przetargu.
3. Przetarg nieograniczony na:
– remont chodników i dojazdów do budynków, tj. przełożenie istniejących chodników (schodów terenowych), rozbiórka chodników,
  wymiana nawierzchni dojazdów – 3.816 m2,
– wykonanie miejsc utwardzonych pod kontenery do segregacji odpadów – 116 m2,
– remont nawierzchni drogi – 852 m2,
– przebudowa i wykonanie nowych miejsc postojowych – 108 stanowisk
przeprowadzono w dniach 7. 05. 2015 r.–27. 05. 2015 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 6 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 5 firm:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

38/TR/2015
+ aneks nr 1
(zmiana
zakresu robót
i terminu
realizacji)

Przedsiębiorstwo Budowlane „ORD-BUD”
Cezary Ordak
ul. Słoneczna 14
14-300 Morąg

Umowa na remont chodników, tj. przełożenie istniejących i ułożenie nowych chodników,
rozbiórka chodników (1.281 m2) w osiedlu Jaroty:
Boenigka 36 – 38; Wiecherta 1 – 3–7, Herdera 1, 11; Wiecherta 29 – 31, Wiecherta 35 – WYKONANO
Kanta 52, 54, 56 – WYKONANO
wykonanie nowych miejsc postojowych (5 stanowisk) w osiedlu Jaroty:
Boenigka 16 – WYKONANO

2.

41/TR/2015
+ aneks nr 1,
2 (zwiększenie zakresu
robót i zmiana
terminu)

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

Umowa na wykonanie nowych miejsc postojowych w osiedlu Nagórki i Jaroty:
Barcza 5 (10 stanowisk) – termin realizacji robót do 31. 05. 2016 r. (przesunięcie terminu realizacji
ze względu na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie dojazdu za pawilonem Barcza 7 i konieczność przełożenia kabla energetycznego)
Boenigka 54 (13 stanowisk) – WYKONANO

3.

42/TR/2015

MARBRUK
Mariusz Sierzputowski
ul. Żeromskiego 5A/8
10 - 350 Olsztyn

Umowa na wykonanie miejsc utwardzonych pod kontenery do segregacji odpadów (116 m2)
w osiedlu Jaroty:
Boenigka 2 – 4; Boenigka 26; Boenigka 32; Burskiego 32, Leyka 14–24, Leyka 26–32, Wiecherta 23; Herdera 2; Kanta 1, Herdera 26; Janowicza 2 – WYKONANO

ciąg dalszy na str. 4
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Informacja o przeprowadzonych przetargach
wraz z opisem realizacji umów na roboty remontowe
ujęte w planie remontów na 2015 r.
ciąg dalszy ze str. 3
4.

43/TR/2015
+ aneks nr 1
(zwiększenie zakresu
robót)

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

Umowa na remont chodników, tj. przełożenie istniejących i ułożenie nowych chodników
(104 m2) w osiedlu Jaroty:
Herdera 4 – WYKONANO
wykonanie nowych miejsc postojowych w osiedlu Nagórki:
Murzynowskiego 5, 13, 15, 17 (35 stanowisk + remont 43 stanowisk istniejących) – WYKONANO

5.

51/TR/2015 +
aneksy nr 1
i 2 (zmiana
terminu realizacji i zakresu
robót)

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13 A
14 - 300 Morąg

Umowa na remont chodników, tj. przełożenie istniejących i ułożenie nowych chodników,
rozbiórka chodników, wymiana nawierzchni dojazdów (3.092 m2) w osiedlu Nagórki, Jaroty,
Pieczewo:
Sikiryckiego 2 – 4 – WYKONANO
Boenigka 1A–3, Boenigka 22A, 28, Boenigka 54, Kanta 9, Herdera 18–20, Kanta 7, Jaroszyka 3,
Herdera 13, Boenigka 24 C – WYKONANO
Orłowicza 23, Wańkowicza 9, Murzynowskiego 2 – 4, Murzynowskiego 7, Wańkowicza 18,
Barcza 10, Wańkowicza 6, Barcza 5, 13, 15 – WYKONANO
remont nawierzchni drogi (852 m2) w osiedlu Nagórki przed budynkiem:
Orłowicza 1 – WYKONANO

4. Przetarg nieograniczony na dostawienie urządzeń na 15 placach zabaw oraz ogrodzenie 15 placów zabaw, wymianę ogrodzenia
boiska, demontaż ogrodzenia po kortach tenisowych.
przeprowadzono w dniach 7. 05. 2015 r.–11. 06. 2015 r.
Wpłynęło 6 ofert, z których wyłoniono 2 wykonawców.
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

47/TR/2015

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

Umowa na uzupełnienie urządzeń 15 placów zabaw
Boenigka 12 – 18; Boenigka 24A, 24B, 26; Boenigka 30, 32; Boenigka 54; Hanowskiego 1,3;
Leyka 5; Jaroszyka 22, Leyka 19; Leyka 2, 4; Leyka 9, 11,13; Janowicza 3; Herdera 14 – 18, 22;
Herdera 7 – 11; Kanta 48; Mroza 22 – 26; Wiecherta 31; Wiecherta 3 – 7.
– WYKONANO

2.

49/TR/2015 +
aneksy nr 1,
2 (zmiana
terminu realizacji i zakresu
robót)

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

Umowa na ogrodzenie 15 placów zabaw, ogrodzenie boiska do gry w piłkę, demontaż ogrodzenia w osiedlu Jaroty i Nagórki
Boenigka 12 – 14 – 16 – 18; Boenigka 54; Leyka 2 – 4; Leyka 9 – 11 – 13; Wiecherta 29 – 31; Wiecherta 31 – 35; Burskiego 10 – 12; Hanowskiego 1 – 3; Leyka 5; Herdera 7 – 11; Herdera 14 – 18;
Kanta 26 – 38; Kanta 22A–22B; Mroza 22; Wiecherta 1–Herdera 1; Orłowicza 3 – 5, Orłowicza 16
– WYKONANO

5. Przetarg nieograniczony na:
– wymianę termostatycznych zaworów podpionowych instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymianę armatury sterującej węzłów cieplnych
przeprowadzono w dniach 20. 05. 2015 r.–2. 06. 2015 r.
Wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono 2 wykonawców.
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

44/TR/2015
+ aneksy
nr 1 i 2
(zmiana zakresu robót)

„WODMIAR” Wiśniewscy Spółka Jawna
ul. Lubelska 44C
10 - 409 Olsztyn

Umowa na wymianę termostatycznych zaworów podpionowych firmy Oventrop – 1.389 szt.
(zmniejszenie o 13 szt.) w 154 budynkach mieszkalnych w osiedlach Jaroty, Pieczewo – WYKONANO

2

70/TR/2015

„Falkopia” Z. i P. Falkowscy Spółka Jawna
Nowa Wieś, ul. Złota 8
14- 200 Iława

Umowa na wymianę urządzeń układów sterowania pracą dwufunkcyjnych, wymiennikowych
węzłów cieplnych w 3 budynkach w osiedlu Jaroty:
Piotrowskiego 11A, 13, 15 – WYKONANO

W postępowaniu przetargowym na wymianę urządzeń układów sterowania pracą dwufunkcyjnych, wymiennikowych węzłów cieplnych
wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REMOTERM, ul. Winna 5, 65 -366 Zielona Góra, która później odstąpiła od
zawarcia umowy. W związku z tym decyzją Zarządu z dnia 30. 07. 2015 r. wykonanie robót powierzono firmie, która złożyła drugą w kolejności
ofertę w przetargu.
6. Przetarg nieograniczony na wymianę kaset domofonowych na cyfrowe – 98 szt. w 22 budynkach mieszkalnych oraz modernizację
sterowania dźwigów osobowych – 2 szt. w 2 budynkach mieszkalnych
przeprowadzono w dniach 16. 06. 2015 r.–2. 07. 2015 r.
Wpłynęły 4 oferty, z których wyłoniono 3 wykonawców.
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Nr umowy

Wykonawca

5

Opis realizacji umowy

1.

52/TR/2015

Montaż, Naprawa Konserwacja
Domofonów, Usługi Ślusarskie,
Usługi Ogólnobudowlane
Ireneusz Gruchała
ul. Hanowskiego 8/12
10 -687 Olsztyn

Umowa na wymianę kaset domofonowych na cyfrowe w budynku w osiedlu Nagórki:.
Orłowicza 1 – WYKONANO

2.

54/TR/2015

Centrum Zabezpieczeń WIT-CZAR s.c.
Leszek Witkowski, Piotr Czartoryski
ul. Barcza 20 lok. 16
10 -687 Olsztyn

Umowa na wymianę kaset domofonowych na cyfrowe w budynkach w osiedlu
Nagórki, Jaroty i Pieczewo:
Orłowicza 3, Orłowicza 5, Orłowicza 9, Orłowicza 13, 15, Orłowicza 21, Murzynowskiego 2, 4, Wańkowicza 10, 14, Wańkowicza 20, Barcza 10, Wiecherta 1, Wiecherta 35,
Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyńskiego 1, 3 – WYKONANO

3.

53/TR/2015
+ aneks nr 1
(zmiana
zakresu robót
i terminu realizacji)

Zakład Dźwigowo-Elektryczny
OLDŹWIG s.c.
ul. Murzynowskiego 22
10 - 684 Olsztyn

Umowa na modernizację sterowania dźwigów osobowych w budynkach w osiedlu
Nagórki
Orłowicza 7 kl. VI, Orłowicza 8 kl. V – WYKONANO

7. Przetarg nieograniczony na:
– docieplenie 9 pawilonów przy ul. Boenigka 24C, 12A, 6A (wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej), 40A, Leyka 7, Kanta 24, 46,
  Panasa 12 (wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej), Jeziołowicza 21 (wraz z wymianą stolarki okiennej),
– remont 8 szt. osłon śmietnikowych (Boenigka 2, 8, 34A, Burskiego 14 A, Herdera 9, 22, Mroza 22, Wilczyńskiego 15);
– wymiana stolarki okiennej w 5 pawilonach – 13 szt. – Hanowskiego 10, Wiecherta 33, Burskiego 18, Sikiryckiego 9, Żurawskiego 9
  i drzwiowej w 2 pawilonach – 5 szt. – Wiecherta 33, Sikiryckiego 9;
– wymiana drzwi wejściowych do 20 budynków – 90 szt. – Orłowicza 1, 3, 5, 9, 13, 15, 21, Murzynowskiego 2, 4, Wańkowicza 10, 14,
  20, Barcza 10, 23, Boenigka 46, 48, 50, 52, Wiecherta 19, Piotrowskiego 11;
– malowanie klatek schodowych – 3 szt. – Gębika 8A
przeprowadzono w dniach 24. 06. 2015 r.–20. 07. 2015 r.
Ogółem wpłynęło 8 ofert, z których wyłoniono 6 wykonawców:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

72/TR/2015
+ aneks nr 1
(zmiana
terminu realizacji)

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

Umowa na docieplenie 3 pawilonów w osiedlu Jaroty:
Leyka 7 – termin realizacji robót 2. 11. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
Kanta 24, Kanta 46 – WYKONANO
remont 6 szt. osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty:
Boenikgka 2, Boenigka 8, Boenigka 34A, Burskiego 14A, Herdera 22, Mroza 22
– WYKONANO

2.

71/TR/2015

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

Umowa na docieplenie 2 szt. pawilonów w osiedlu Jaroty:
Boenigka 24C, Boenigka 40A – WYKONANO
remont 1 szt. osłony śmietnikowej w osiedlu Jaroty:
Wilczyńskiego 15 – WYKONANO

3.

66/TR/2015
+ aneks nr 1
(zmiana
terminu realizacji)

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

Umowa na docieplenie 4 szt. pawilonów w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Boenigka 6A – termin realizacji robót 1. 10. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
Boenigka 12A – termin realizacji robót 1. 10. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
Panasa 12 – termin realizacji robót 16. 09. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku
Jeziołowicza 21 – termin realizacji robót 16. 09. 2015 r.–30. 11. 2015 r. – w toku

4.

67TR/2015

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

Umowa na remont 1 szt. osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty:
Herdera 9 – WYKONANO

5.

68/TR/2015

OPEUS Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka
Komandytowo-Akcyjna
ul. Kobiałka 9
09 - 411 Płock

Umowa na wymianę stolarki drzwiowej w 2 pawilonach w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Wiecherta 33, Sikiryckiego 9 – WYKONANO

6.

69/TR/2015 +
aneksy nr 1
i 2 (zmiany
terminu realizacji)

Przedsiębiorstwo „GRAF” s.c.
Krzysztof Suski, Grzegorz Dereszkiewicz, Arkadiusz Dereszkiewicz
ul. Daszyńskiego 17/6
11 - 500 Giżycko

Umowa na wymianę drzwi wejściowych do 20 budynków – 90 szt. w osiedlach
Nagórki, Pieczewo:
Orłowicza 1, 3, 5, 9, 13, 15, 21, Murzynowskiego 2, 4, Wańkowicza 10, 14, 20 –
wymieniono drzwi, Barcza 10, 23 – termin realizacji robót do 14. 12. 2015 r.
Boenigka 46, 48, 50, 52, Wiecherta 19, Piotrowskiego 11 – termin realizacji robót
do 14. 12. 2015 r.

Nie rozstrzygnięto przetargu na wymianę stolarki okiennej w pawilonach przy ul. Hanowskiego 10, Wiecherta 33, Burskiego 18, Sikiryckiego 9, Żurawskiego 9 – brak ofert. Ponieważ łączna planowana wartość robót (32.900 zł) nie przekracza obowiązującej 25-krotnej
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego zgodnie z ustawą z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu o prace (43.750 zł) wyłonienie wykonawców nastąpiło w trybie bezprzetargowym.
ciąg dalszy na str. 8
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Święta pod znakiem książki
Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a biblioteka powoli stroi się już
w świąteczne kolory, by wprowadzić tę wyjątkową, jedyną w swym rodzaju atmosferę.
Z naszych regałów wyglądają książki, które snują opowieści o polskich tradycjach
bożonarodzeniowych, Świętym Mikołaju i magii, która otula nas niczym najcieplejszy
płaszcz.
W tym pięknym czasie staramy się bardziej, przeżywamy intensywniej i pragniemy obdarować najbliższych najlepszym, co mamy. Jednak zanim po raz kolejny zdecydujemy się
na coś drogiego, pachnącego lub… zbędnego, może warto podarować w prezencie książkę.
To wcale nie musi być nudny pomysł! W Trzynastce przez ostatnie kilka miesięcy nasi Czytelnicy mogli podzielić się ze wszystkimi informacjami, dlaczego wybierają bibliotekę jako
formę spędzania wolnego czasu. Powody okazały się bardzo proste: bo lubią czytać, bo
uwielbiają zapach książek, bo odpowiada im nasza trzynastkowa aura, bo rozwijają swoje
pasje… Doceńmy wartość książek i podarujmy ukochanej osobie to, co cenne. Wybierzcie
książkę!
Z okazji Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku chcielibyśmy
podziękować naszym Czytelnikom za każdą wypożyczoną/podarowaną książkę, dobre słowo, uśmiech i wspólnie spędzony czas wśród bibliotecznych regałów. Niech
zbliżający się czas przyniesie wiele radości, ale także odpoczynku, refleksji i chwil
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Zaczytanych Świąt!
Pracownicy filii nr 13
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Rowerowa szkoła
Bezpieczeństwo najmłodszych rowerzystów oraz propagowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze wśród całych rodzin to
zagadnienia bardzo aktualne i dające pole do szerokiej współpracy. Działania w tym zakresie podjęła grupa pracowników fabryki
Michelin zrzeszona w zakładowym Klubie Turystyki Rowerowej, nawiązując kontakt z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 3.
Wolontariusze postarali się o wsparcie swojego zakładu pracy dla projektu edukacyjnego adresowanego do najmłodszych olsztyńskich rowerzystów i wraz z oficerem rowerowym – Mirosławem Arczakiem przeprowadzili cykl rowerowych lekcji dla uczniów
świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena.
Spotkania z uczniami wpisywały się w ramy programu Rowerowa Szkoła i miały w przystępny, praktyczny sposób ukazać pozytywne strony poruszania się na rowerze. Dzieci uczestniczące
w rowerowych zajęciach dowiedziały się, jak powinno wyglądać
odpowiednie oświetlenie roweru, co składa się na prawidłowy ubiór
rowerzysty oraz w co warto wyposażyć rower. Spotkania mają na
celu naukę bezpiecznych zachowań na drodze i promocję ruchu rowerowego, dlatego też na ich zakończenie każdy uczestnik dostał
odblaskową opaskę oraz mapę z aktualną siecią tras rowerowych,
a świetlicowa biblioteczka powiększyła się o serię książek dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze.
Jędrzej Kołakowski

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. ok. 42,5 m² (ze skosami
ok. 47 m²), ul. Złota, VI piętro, z windą, blok przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Tel. 888 181 069.  
Mieszkanie o pow. 72,5 m², przy ul. Orłowicza, III piętro, po remoncie –
zamienię na mniejsze na Nagórkach, parter lub I piętro. Tel. 728 560 540.
Sprzedam własnościowe mieszkanie o pow. 60,2 m², IV piętro,
środkowe, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Mroza – zamienię
na mniejsze, I–II piętro, w okolicy ul. Mroza, Janowicza i Piotrowskiego. Dopłata za różnicę metrażu. Tel. 505 154 829.
Mieszkanie w Giżycku o pow. 113 m² (w kamienicy, na I piętrze) –
zamienię na mniejsze do 50 m² w Olsztynie (I–II piętro) z niewielką
dopłatą. Tel. 698 011 408.

Kupię mieszkanie o pow. 50 m² na I piętrze. Tel. 514 368 708.
Sprzedam mieszkanie o pow. 29 m² (kawalerka z aneksem w 3-piętrowym budynku), III piętro na Pieczewie, ul. Gębika. Tel. 511 521 738.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe mieszkanie
o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Sprzedam lub zamienię na większe mieszkanie o pow. 48,3 m²,
I piętro, Nagórki. Tel. 600 015 252.
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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Akcja Zima ’2016
w Domu Kultury SM „Jaroty”
I turnus   25.01. – 29. 01. 2016 r.
II turnus   1.02. – 5. 02. 2016 r.
w godz. 8.00 – 15.30
dla dzieci członków SM „Jaroty”, wiek uczestników 7–12 lat

Informacje w Klubach: „Na Górce” tel. 89 543 55 99 i „Akant” tel. 89 541 58 40
Zapisy od 4 stycznia 2016 r. Liczba miejsc ograniczona.

Mikołaj w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Do Klubu „Na Górce” w Dniu Mikołaja prawdziwy Mikołaj przyjechał osobiście z workiem pełnym zabaw. Dołączyła do niego Rodzina
Mikołajów Rady Osiedla „Nagórki” z koszami pełnymi słodyczy. Zabawa była „słodka”, w przerwie odbyła się sesja zdjęciowa z Mikołajem.

W Klubie „Akant” 5 grudnia 2015 r. dzieci z Mikołajem śpiewały kolędy, recytowaly wierszyki, rozwiązywały zagadki. Tańczyły i bawiły
się wspólnie z rodzicami. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
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Informacja o przeprowadzonych przetargach
wraz z opisem realizacji umów na roboty remontowe
ujęte w planie remontów na 2015 r.

ciąg dalszy ze str. 5

Ponownie nie wyłoniono wykonawcy na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Gębika 8A – ten zakres robót zostanie włączony do kolejnego przetargu.
8. Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Burskiego 2, Boenigka
36 – 38 – 40, Boenigka 42 – 44, Jaroszyka 20–Hanowskiego 7, Leyka 2 – 4–6, Leyka 8 – 10 – 12, Wiecherta 7, Wiecherta 19, Wiecherta
15 – 23, Wiecherta 25 – 27, Herdera 8, Herdera 14 – 16, Kanta 1–Herdera 20, Kanta 12, Jeziołowicza 1 – 3–5, Jeziołowicza 23, Żurawskiego 21 – 23, Sikiryckiego 1, Sikiryckiego 12
przeprowadzono w dniach 15. 07. 2015 r.–20. 08. 2015 r.
Wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono 2 wykonawców:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

74/TR/2015

Usługi Ogrodnicze „Zielona Kraina”
Grzegorz Bratosiewicz
ul. Złota 5/18
10 -698 Olsztyn

Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Boenigka 36 – 38 – 40; Jeziołowicza 1 – 3–5; Jeziołowicza 23; Żurawskiego
21 – 23; Sikiryckiego 12 – WYKONANO

2.

75/TR/2015

SKANSKA S. A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01- 518 Warszawa

Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych w osiedlu Jaroty:
Burskiego 2, 18; Boenigka 42 – 44, Jaroszyka 20–Hanowskiego 7, Leyka 2 – 4–6,
Leyka 8 – 10 – 12, Wiecherta 7, Wiecherta 19, Wiecherta 15 – 23, Wiecherta 25 – 27,
Herdera 8, Herdera 14 – 16, Kanta 1–Herdera 20, Kanta 12, Sikiryckiego 1 –
WYKONANO

9. Przetarg nieograniczony na:
– remont balkonów i loggii;
– remont nadbudówek dachu w budynkach przy ul. Orłowicza 1, 7;
– remont klatek schodowych w budynku przy ul. Gębika 8A;
– remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wańkowicza 9;
– przebudowa zasilania przedlicznikowego i tablicy głównej w budynku przy ul. Wańkowicza 9;
– montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Wańkowicza 9
przeprowadzono w dniach 17. 08. 2015 r.–9. 09. 2015 r.
Ogółem wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono 3 wykonawców:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

78/TR/2015+
aneks nr 1
(zwiększenie zakresu
robót)

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

Umowa na remont 15 szt. loggii i balkonów w osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
Wańkowicza 14/ 47, 65; Wilczyńskiego 1/6, 8; Świtycz-Widackiej 1/7, 1/9; Stramkowskiej 1/19; Boenigka 42/30; Wiecherta 29/20; Herdera 11/19, 20; Kanta 12/47;
Malewskiego 10/21; Jaroszyka 24/14; Wiecherta 16/28 – WYKONANO

2.

80/TR/2015 +
aneksy nr 1
i 2 (zwiększenie zakresu
robót i zmiana
terminu realizacji robót)

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26- 300 Opoczno

Umowa na remont 7 szt. balkonów w osiedlu Jaroty:
Janowicza 3/17, 3/19, 3/21; Janowicza 4/84; Janowicza 7/6, 14; Janowicza 10/48 –
WYKONANO
remont nadbudówek dachu w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 1, Orłowicza 7 – przedłużenie terminu realizacji do 30. 11. 2015 r. – w toku

3.

81/TR/2015

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMAL” Mirosław
Makuch
ul. Kłosowa 52
10 -819 Olsztyn

Umowa na remont 17 szt. balkonów i loggii w osiedlu Jaroty:
Mroza 8/42; Mroza 10/7, 10/9, 10/17, 10/21, 10/25, 10/26, 10/29; Mroza 12/22, 12/23;
Piotrowskiego 13/4; Janowicza 32/13; Janowicza 34/4, 34/16, 34/18, 34/30;
Mroza 34/20 – WYKONANO

Nie rozstrzygnięto przetargu na remont pomieszczeń biurowych, przebudowę zasilania oraz montaż klimatyzacji w budynku biurowca
przy ul. Wańkowicza 9 – brak ofert. Ponownie nie wyłoniono wykonawcy na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Gębika 8A. Na
ten zakres robót zostanie ogłoszony kolejny przetarg ze zmianą terminu realizacji robót do 30. 04. 2016 r. z wyjątkiem przebudowy zasilania
przedlicznikowego w budynku Wańkowicza 9, która została zlecona w trybie wyboru ofert. Planowane ogłoszenie przetargu – 19. 11. 2015 r.
10. Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych dotyczących modernizacji systemu zasilania w wodę i ciepło
14 budynków w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni
przeprowadzono w dniach 26. 10. 2015 r.–30. 10. 2015 r.
Ogółem wpłynęła 1 oferta, wyłoniono wykonawcę:

JAROTY ∙ NR 12/2015
Lp.

1.

Nr umowy

99/TR/2015

Wykonawca
SANITHERM Projektowanie
i Usługi Inwestycyjne Andrzej
Banach
ul. Wilczyńskiego 6/301
10 - 686 Olsztyn

9

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie projektów budowlanych wraz z uzgodnieniami na modernizację systemu zasilania w ciepło i wodę budynków przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, Sobocińskiego 1, Jaroszyka 14, 16 – 18, 20, Hanowskiego 7
– termin realizacji do 30. 03. 2016 r.

W planie remontów na 2015 r. ujęto opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację systemu zasilania w ciepło i wodę budynków zasilanych z węzłów grupowych przy ul. Barcza 12 i Jeziołowicza 23. Jednak ze względu na planowane w 2017 r. docieplenie
pawilonu przy ul. Barcza 12, a co za tym idzie zmienione zapotrzebowanie na ciepło po wykonaniu docieplenia, dokonano zamiany węzła
przy ul. Barcza 12 na węzeł przy ul. Jaroszyka 14.
Wybór ofert i zlecenia w trybie bezprzetargowym:
Zakres robót
przełożenie poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy Barcza 19

Wykonawca
HYDRO-INSTAL
Bogdan Sporzyński
WYKONANO
ul. Kręta 12, 10- 615 Olsztyn

Automatyka – Instalacje
wykonanie projektu budowlanego wymiany kabli i słupów oświetlenia zewnętrzneCezary Matuszewicz
go ul. Wańkowicza, Barcza numery parzyste
ul. Wyszyńskiego 18/34
termin realizacji do 15. 12. 2015 r.
10 - 457 Olsztyn
naprawa attyk w budynkach Orłowicza 1 i 31

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

ELEKTROMIR
przebudowa zasilania przedlicznikowego Wańkowicza 9
Mirosław Piotrowski
termin realizacji do 30. 11. 2015 r. ul. Morska 53
10 - 145 Olsztyn
remont schodów zewnętrznych do lokalu Murzynowskiego 10 C

WYKONANO

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13 A
14- 300 Morąg

LEST Stefan Lewandowski
opracowanie projektu technicznego drenażu i izolacji ścian piwnic Boenigka 8
ul. Narutowicza 23D/52
WYKONANO
10- 581 Olsztyn
SANITHERM Projektowanie i Usługi Inwestycyjne Andrzej
Banach
ul. Boenigka 24B/22
wykonanie drenażu opaskowego placu zabaw wraz z projektem Wiecherta 2 – 8
10 - 686 Olsztyn
WYKONANO
Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26- 300 Opoczno
docieplenie i zamknięcie dylatacji na 3 budynkach Janowicza 2, 4,
Wilczyńskiego 17A – 150 m2
wymiana bramy garażowej Mroza 8
remont wejść do budynku Kanta 22 A – 2 kl.

Usługi Budowlane
Bogdan Ciołek
WYKONANO ul. Zwycięstwa 53L, 11- 710 Piecki
Czesław Trzaskowski
ul. Kołobrzeska 50
WYKONANO
10 - 434 Olsztyn
Firma Ogólnobudowlana „HART-BUD”, Marek Kowalkowski
WYKONANO Hartowiec 86 13- 220 Rybno
Pracownia Projektowa WOJCIECHOWSKI
ul. Dąbrowszczaków 39, lok. 613
10- 542 Olsztyn
WYKONANO Usługi Budowlane
Bogdan Ciołek
ul. Zwycięstwa 53L, 11- 710 Piecki

wykonanie podjazdu na wózki przy I klatce Jaroszyka 22 wraz z dokumentacją

przełożenie przykanalika sieci burzowej Leyka 3 – 7 mb

przełożenie poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy Herdera 14

wykonanie opaski wokół budynku – Piotrowskiego 11

WYKONANO

WYKONANO

WYKONANO

HYDRO-INSTAL
Bogdan Sporzyński
ul. Kręta 12, 10- 615 Olsztyn
HYDRO-INSTAL
Bogdan Sporzyński
ul. Kręta 12, 10 – 615 Olsztyn
Usługi Budowlane
Bogdan Ciołek
ul. Zwycięstwa 53L, 11 - 710 Piecki
dokończenie na str. 10
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Informacja o przeprowadzonych przetargach
wraz z opisem realizacji umów na roboty remontowe
ujęte w planie remontów na 2015 r.

dokończenie ze str. 9

Zakres robót

Wykonawca

wymiana stolarki okiennej w pawilonach przy ul. Hanowskiego 10, Wiecherta 33,
MONTER Robert Stando
Burskiego 18
ul. Wilczyńskiego 38
WYKONANO 10 - 686 Olsztyn
montaż stojaka na rowery Gębika 28

WYKONANO

Zespół konserwatorów

Przedsiębiorstwo „JOCZ” Sp. z o.o.
wymiana stolarki okiennej w pawilonach przy ul. Sikiryckiego 9, Żurawskiego 9
ul. Kościuszki 41
WYKONANO
10 - 503 Olsztyn

Na zakup 185 szt. liczników ciepła uzyskano zgodę Rady Nadzorczej na odstąpienie od trybu przetargowego – Uchwała Nr 11/2015
z dnia 21. 04. 2015 r. W dniu 29. 04. 2015 r. przeprowadzono z firmą Kamstrup negocjacje cenowe i uzyskano rabat w wysokości 13,37% w stosunku do oferty ze stycznia 2015 r. – urządzenia zakupiono i zamontowano przez pracowników Spółdzielni.
Roboty do wykonania przez zespoły konserwatorów:
osiedle NAGÓRKI
• remont osłon śmietnikowych 5 szt. (Murzynowskiego 15, 10, Orłowicza 16, Barcza 29, 31) – WYKONANO
• montaż liczników ciepła – WYKONANO
osiedle JAROTY
• remont pomieszczeń biurowych Jaroszyka 14 – WYKONANO
• remont osłon śmietnikowych 3 szt. (po pożarze osłony przy ul. Boenigka 8 – 10 dokonano zamiany na osłonę przy ul. Kanta 44 – WYKONANO, a remont śmietnika Boenigka 8 – 10 włączono do przetargu), Janowicza 2, 7 – WYKONANO
• montaż liczników ciepła – WYKONANO
osiedle PIECZEWO
• remont osłony śmietnikowej – WYKONANO
• montaż liczników ciepła – WYKONANO
Przypomnieć należy, że plan remontów, który opublikowany został w miesięczniku „Jaroty” nr 3/2015, sporządzony został przy założeniu, że odpisy na fundusz remontowy pozostaną na poziomie roku ubiegłego. Jednocześnie przy planowaniu wydatków w poszczególnych
nieruchomościach uwzględniano stan środków funduszu remontowego na koniec 2014 roku oraz zaplanowane wpływy pochodzące z odpisów na fundusz remontowy 2015 roku. Przy tym kierowano się zasadą, że remonty wykonuje się tylko w tych nieruchomościach, w których
suma środków uwzględnionych wyżej oraz naliczenia za pierwsze półrocze 2016 roku pozwolą na finansowanie planowanego zamierzenia
remontowego w danej nieruchomości.
ZAKOŃCZONA INWESTYCJA NA FLISA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” zakończyła budowę trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Flisa w Olsztynie, która rozpoczęła
się w listopadzie 2013 r. Miejsce, na którym zostały one wzniesione, łączy w sobie z jednej strony możliwość bezpośredniego obcowania
z przyrodą w podmiejskim lesie, a z drugiej strony istnieje dogodny dostęp do komunikacji miejskiej. Linia tramwajowa, która przebiega obok
tej nieruchomości, umożliwia idealne połączenie szybkim i cichym tramwajem z centrum miasta.
Od wielu lat Spółdzielnia „Jaroty” w zakresie inwestycji mieszkaniowych dąży do tego, aby budować dla swoich członków najwyższej jakości lokale mieszkalne, które są dobrze dostosowane do ich oczekiwań i możliwości. W nowych budynkach znajduje się łącznie
120 mieszkań i 36 garaży, a na południowych połaciach dachów zamontowane zostały kolektory słoneczne. Przez to, że zainstalowano
w nich instalacje i urządzenia solarne średnioroczne koszty podgrzewania wody będą mogły być prawie trzykrotnie niższe od takich kosztów
występujących w budynkach bez solarów.
Pod koniec grudnia br. Zarząd Spółdzielni przedłoży Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia ostateczne rozliczenie kosztów budowy
i ustalenie wartości początkowej lokali nowo oddanych do użytku. Ostateczny koszt budowy mieszkania będzie uwzględniał wszelkie uzasadnione koszty inwestycji związane z budową, jak również koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
nieruchomości. Ten koszt mieszkania będzie uwzględniał również koszty ewentualnych zmian, które na wniosek przyszłych właścicieli lokali
zostały wprowadzone, chodzi tu o prace wykończeniowe w mieszkaniu lub zmiany aranżacji lokalu.
Na początku stycznia 2016 r. przedstawiciele Spółdzielni przystąpią do zawierania umów w formie aktu notarialnego o ustanowienie na
rzecz osób odrębnej własności lokali i przeniesienie własności wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej części
wspólne budynków niesłużące wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz odpowiednim udziałem w prawie własności gruntu.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”
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Świątecznie i karnawałowo, oby bezpiecznie!
Grudzień i styczeń to nie tylko przełom starego i nowego roku, to zima,
święta i karnawał – ciekawie, wesoło i rodzinnie, ale zadbajmy, by było bezpiecznie. Chce się nam zimy, takiej prawdziwej, bo dotychczasowe anomalie
pogodowe nie nastrajają nas optymistycznie, szarugi, mżawki i wichury, to
katary i przeziębienia, a nastrojowo to raczej przygnębienia – przybądź więc
zimo, ze śniegiem i mrozem w słonecznej odsłonie. Po praktycznie dwóch latach suszy przydałyby się wielkie opady śniegu, a i przemrożenie oczyściłoby
przyrodę i poprawiło nasze samopoczucie. Wszystko to prawdy i dobre życzenia, a jak będzie zobaczymy, ważne abyśmy przewidywali wszelkie ewentualności i właściwe działania, bo bezpieczeństwo to nasza sprawa i nikt tak
jak my nie zadba o nie właściwie i z zaangażowaniem.
Z rozwagą podchodźmy do bieganiny zakupowej i nie dajmy się ani
okraść, ani oszukać, a w czasie przygotowań do świąt, jak i w czasie rodzinnego świętowania pamiętajmy, że naciągacze, oszuści i różnej maści
cwaniaki bacznie nas obserwują i potrafią wykorzystać nasze chwilowe zapominalstwo czy roztargnienie. Nie wpuszczajmy obcych, często podających
się za różnych funkcyjnych, listonoszy i naprawiaczy czy przedstawicieli
określonych firm, instytucji itp. Mimo nawału zajęć przed i w czasie świąt,
a potem zamieszania sylwestrowego, jak i szaleństwa karnawałowego miejmy baczenie tak na swoje mieszkanie, mienie i otoczenie, jak i na swoich
sąsiadów. Przecież znamy się, widujemy, więc pomagajmy sobie wzajemnie.
Wyczulam na tzw. gości, to stara metoda: „proszę otworzyć, bo ja do Kowalskich, ale nie pamiętam ich numeru mieszkania” – wpuszczanie obcych ludzi
na klatki schodowe może okazać się otwarciem drzwi oszustom, złodziejom
i kombinatorom, choć nie zawsze, bo może faktycznie przyjechali goście
do Kowalskich – łatwo zapytać, zainteresować się i pomóc ludziom, gdy są
wiarygodni. Żyjemy w czasach „zaganiania” i zaniku sąsiedzkiej współpracy, a szkoda, bo często taka pomoc, zainteresowanie się naszym najbliższym otoczeniem, to najlepsza ochrona przez nieszczęściami i wszelakimi
zagrożeniami. W tym okresie nasilają się bowiem włamania do mieszkań,
kradzieże, a także pożary (często od płonących choinek) i wypadki właśnie
w mieszkaniach – bądźmy wyczuleni, rozważni i pomagajmy sobie.
Święta, Sylwester i karnawał – zabawy, wyjazdy i przyjazdy, goście itp.,
ale nie zapominajmy o naszych dzieciach i wnusiach. Będą różne dni wolne
i ferie, niech nasza opieka i zainteresowanie się tym, co teraz i gdzie robi
nasze dziecko pozostanie w centrum uwagi, bowiem to czas wielu zagrożeń.
Czy śnieżna czy słotna, obecna pogoda niesie wiele zagrożeń nie tylko
zdrowotnych, typu zaziębienia, ale i możliwości kontuzji po upadkach czy poślizgnięciach się, a także wynikających z zagrożeń komunikacyjnych. Zwykłe
w tym czasie, a to śnieżyce, a to mrozy czy odwilże, znamy to i wszystko wiemy, ale gdy czasami coś nas dopadnie zaczynają się kłopoty. Czas zacząć
to przewidywać i zabezpieczać siebie i najbliższych. Pamiętać, że ślisko i gdy
śnieg zasypie nie widać pułapek w postaci dziur, prętów i innych przeszkód,
że schody i chodniki bywają nieodśnieżone i śliskie, a często poręcze nie takie, albo ich brak, a przejść trzeba. Bywa i druga strona, nagle odwilż, błoto,
słota i chodzić trudno, a samopoczucie byle jakie – na wszystko jest rada:
przewidywać, uważać i zapobiegać. Właściwe ubranie, ostrożne zachowanie
się w warunkach ekstremalnych zmian pogodowych, gorąca herbatka przy
złym samopoczuciu i trochę optymizmu – wszak to okres świąteczny, a potem noworoczny!

DYŻURY

  Stale w tym okresie powtarzam się oraz przypominam i czynią to także
wszelkie służby – apele do kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszych także), zachowujmy szczególną ostrożność. Uważajmy na
stosowanie środków pirotechnicznych: petardy, różne fajerwerki, sztuczne
i zimne ognie służą do zabawy, podkreślenia nastroju świąt i karnawału, ale
poza dorosłymi często mają kontakt z nimi dzieci i młodzież, bez obecności,
a niestety również i przy akceptacji dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że to
środki bezpieczne, które są w sprzedaży oficjalnej, zgoda – ale to są środki
pirotechniczne, niebezpieczne – często zawierające składniki Bojowych
Środków Zapalających. Nieostrożne obchodzenie się z nimi może doprowadzić do nieszczęścia, zagraża życiu i zdrowiu. Dlatego wszyscy ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas i interweniujmy, gdy
szaleństwo pirotechniczne nie pozwala nam normalnie funkcjonować, a tak
zdarza się bardzo często!
Zarówno w okresie świątecznym, jak i w karnawale często gdzieś się
wybieramy, a to do rodziny czy znajomych, bądź w ogóle wyjeżdżamy poza
miejsce zamieszkania.  Zabezpieczmy mieszkanie, jeśli nikt w nim nie pozostaje, poprośmy sąsiadów lub znajomych, niech mają baczenie, a czasem
niech wejdą, zapalą światło w jakimś pokoju – choćby na trochę, to sprawia
wrażenie, że ktoś jest w mieszkaniu, że ktoś tego pilnuje. Podobnie zostawiając dzieci w mieszkaniu, gdy wychodzimy na zabawę sylwestrową czy karnawałową interesujmy się, co robią nasze pociechy, tu też dobrze się sprawdza
współpraca dobrosąsiedzka. Zapewne powtarzam się znowu: są, żyją wśród
nas ludzie bezdomni, bezrobotni, chorzy i zapomniani. Różne są ich losy
i zachowania, odwracamy się od nich lub ich „nie widzimy”, a teraz, zimą, są
oni narażeni szczególnie na śmiertelne nawet zagrożenia! Czasy są takie,
jakie są, ale w odruchu serca i wrażliwości, jeśli zauważymy leżącego, śpiącego „gdzieś kogoś” – nie odwracajmy się, jeśli nie możemy czy nie chcemy
pomóc sami, zawiadommy służby miejskie czy policję, a jak mamy opory, to
zgłaszajmy sprawę na anonimowy telefon zaufania policji: 89 522 33 99.
W naszych mieszkaniach czujemy się zwykle bezpiecznie, nawet podczas słotnej jesieni czy mroźnej i śnieżnej zimy. Dbajmy jednak o dobry stan
instalacji domowych – gaz, prąd i zasilanie w wodę, jak i ogrzewanie. Musimy
pamiętać, jak i kogo w przypadku awarii zawiadomić, dlatego też przypominam: telefony alarmowe i wszelkiej pomocy: Policja – 997, Pogotowie
Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż
Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991,
Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie
ciepłownicze – 993, REMONDIS – 89 527 37 71 (603 103 134), Sanepid –
89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12)
i SM „JAROTY” – 89 543 55 00 (03, 48). Wymagajmy od odpowiedzialnych
służb i od nas samych wszelkich niezbędnych działań. Niech zima i jej uroki
będą atrakcją, zaś jej dotkliwości starajmy się łagodzić i neutralizować, aby
były mniej groźne. Przewidujmy zagrożenia, uważajmy i pomagajmy sobie
wzajemnie. Przewidywanie, zabezpieczanie i wzajemna pomoc w obliczu zagrożeń – to nasz ludzki obowiązek i przywilej.
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 stycznia 2016 r. – pełni Jadwiga Gazda

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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Poradnik tramwajowy

Na ulice Olsztyna prawie równo po 50 latach nieobecności wraca tramwaj. Dzięki tak zwanemu projektowi tramwajowemu nasze miasto zyskało nie tylko blisko 11 km torów tramwajowych, lecz także zupełnie nowe ulice. Wymienione zostały też duże odcinki sieci teletechnicznych, kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych, czyli
kilometry starych rur i kabli, które na wymianę czekały od lat. Wraz z tramwajem powstał w Olsztynie Inteligentny System Transportu (ITS), dzięki któremu jazda przez miasto będzie bardziej płynna, a pasażerowie oczekujący na przystankach zyskają elektroniczne tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz nowoczesne biletomaty.
Przede wszystkim jednak zyskujemy nowoczesny, wygodny środek transportu publicznego. Aby ułatwić
wszystkim użytkownikom dróg bezpieczne współistnienie
z tramwajem, przypomnieć najważniejsze zasady tramwajowych przepisów drogowych i pokazać, jak teraz będzie
wyglądać organizacja ruchu na najważniejszych olsztyńskich skrzyżowaniach i rondach oddajemy w Państwa ręce
„Poradnik tramwajowy”.

także dla rowerów, znaki drogowe i sygnalizacja świetlna.
Tekst wyjaśnia, jak wygląda pierwszeństwo przejazdu na
tym skrzyżowaniu, opisuje rodzaje przystanków. Możemy się z niego dowiedzieć, jak na danym skrzyżowaniu
z tramwajem powinni zachować się wszyscy użytkownicy
ruchu drogowego, w tym piesi i rowerzyści.

– Olsztyn się zmienia, a dynamika tych zmian powoduje, że możemy mieć problemy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, zwłaszcza gdy dotyczy to przestrzeni
publicznej i komunikacji drogowej – mówi Prezydent Piotr
Grzymowicz. – Z pewnością taką diametralną zmianą jest
długo oczekiwany powrót tramwajów na olsztyńskie ulice.
Warto zapoznać się z tą lekturą, bo to najlepsza droga do
polubienia olsztyńskiego Solarisa i jazdy bez tramwajowego stresu.

Poradnik zawiera rysunki i opisy głównych skrzyżowań w Olsztynie (np. ulicy Tadeusza Kościuszki z Aleją
Marszałka Józefa Piłsudskiego), przez które biegną teraz
tory tramwajowe. Pokazane jest torowisko, pasy ruchu,

W „Poradniku” znajdziemy również przebieg całej trasy tramwajowej w Olsztynie oraz informacje o Olsztyńskiej
Karcie Miejskiej. Jest to nowa forma biletu komunikacji
miejskiej – bilet elektroniczny w postaci plastikowej karty.
Dowiemy się, jak wyrobić taką kartę i jakie są jej zalety.
Olsztyńska Karta Miejska pozwala na kupowanie biletów
pojedynczych, wieloprzejazdowych i sieciowych, jest jedynym dokumentem, jaki należy posiadać przy sobie wsiadając do tramwaju (nie potrzeba np. nosić legitymacji szkolnej czy studenckiej), można ją doładować przez internet.
„Poradnik tramwajowy” jest dostępny za darmo w ratuszu
w formie książeczki oraz do pobrania jako plik PDF na stronie
http://www.tramwaje.olsztyn.eu/. Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców Olsztyna do pogłębiania swojej
„tramwajowej” wiedzy i do korzystania z „Poradnika”!
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna

