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REMONTY

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY” W 2016 ROKU
Rada Nadzorcza działając na podstawie przepisów Statutu, po
rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie, w dniu 8 marca 2016 roku uchwaliła plan remontów na
2016 rok.
Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy
z przeznaczeniem na remonty w poszczególnych nieruchomościach
i na remonty mienia Spółdzielni. Przy planowaniu wydatków w nieruchomościach uwzględnialiśmy stan środków funduszu remontowego
na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz planowane naliczenia odpisów na
fundusz remontowy w 2016 r. Jednocześnie przyjęto ogólną zasadę
polegającą na tym, że zakwalifikowano wykonanie robót w tych nieruchomościach budynkowych, w których zrównoważenie ewidencjonowanych wpływów i wydatków z funduszu remontowego w danej
nieruchomości nastąpi do końca 2017 roku.
Jednak w przypadku dwunastu nieruchomości, z uzasadnionych powodów, zrównoważenie nastąpi w latach późniejszych,
nawet do 2025 roku, przy założeniu, że stawki odpisu na fundusz
remontowy zostaną utrzymane w dotychczasowej wysokości.

Po pierwsze, dotyczy to budynków, w których prowadzone
będą działania energooszczędne. Spółdzielnia od 2002 r. realizuje we współpracy z dostawcą ciepła MPEC Sp. z o. o. w Olsztynie
program modernizacji systemu zasilania w ciepło i wodę, polegający
na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zastępowaniu ich indywidualnymi węzłami kompaktowymi. W planie na 2016 r. ujęto dwie
kolejne wymiennikownie grupowe zasilające w ciepło 13 budynków
– 9 na Pieczewie i 4 na Jarotach.
W drugim przypadku dotyczy to nieruchomości oznaczonej
nr 303 przy ul. Wilczyńskiego 17 A, na której zaewidencjonowana
wartość dysponowana funduszu remontowego na koniec 2016 r.
wyniesie minus 7.856 zł, a pomimo tego na tej nieruchomości planuje się wykonanie remontu schodów wejściowych prowadzących
do klatek schodowych oraz do lokali użytkowych. Jest to sytuacja
wyjątkowa, gdyż chodzi tu o bezpieczeństwo osób – prognozowane
zrównoważenie wpływów z wydatkami na tej nieruchomości nastąpi
w 2019 r.
Po trzecie, stan techniczny klatek schodowych w budynkach:
Murzynowskiego 22; Barcza 5, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 i Jeziołowicza 23 odbiega od standardu w tym zakresie, który występuje w zasobach Spółdzielni, natomiast brak środków wynika ze szczególnych
uwarunkowań, mianowicie zaszła konieczność wykonania zaleceń
pokontrolnych komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotyczących instalacji ppoż., w innym przypadku zmiany systemu zasilania
budynków w ciepło i wodę, a jeśli chodzi o nieruchomość przy Barcza 33–45 stosunkowo wysokich kosztów termomodernizacji.
W tych trzech wyżej wyszczególnionych przypadkach koszty
wykonania robót będą, do czasu ich zrównoważenia, finansowane
przejściowo z funduszu remontowego mienia Spółdzielni.
W planie na 2016 rok ujęto kontynuację remontów klatek schodowych połączonych z modernizacją ich oświetlenia, tradycyjne
oprawy oświetleniowe są zastępowane energooszczędnymi oprawami z czujnikami zmierzchowo-ruchowymi. Do głównych zakresów
remontowych w skali Spółdzielni w 2016 roku należy:
1. malowanie 117 klatek schodowych, w tym 88 wraz z wymianą
stolarki okiennej;
2. ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych
– 101 kl. w 33 budynkach, w czterech klatkach w budynku
średniowysokim – ułożenie terakoty i tarketu;
3. ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych w 52 budynkach
(2.914,2 m²);
4. remont posadzek w korytarzach piwnicznych w siedmiu budynkach (972 m²);
5. wymiana 337 szt. drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
w 59 budynkach;
6. wymiana 30 szt. stolarki okiennej w piwnicach lokatorskich
w dwóch budynkach;
7. malowanie ścian i sufitów garażu wielostanowiskowego;
8. montaż lamp oświetleniowych LED z czujnikami na klatkach
schodowych w szesnastu budynkach.
Przetarg na wybór wykonawców powyższych zadań remontowych został ogłoszony jeszcze w marcu 2016 roku.
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REMONTY W SM „JAROTY” W 2016 ROKU

W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowy rzeczowy plan remontów na 2016 rok w rozbiciu na poszczególne osiedla wraz
z przypisaniem adresów do wyszczególnionych prac (kolorem oznaczone zostały roboty remontowe zaplanowane na mieniu Spółdzielni).

Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych, polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu
nierówności, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych
wraz z montażem opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu
Murzynowskiego 22 (z wymianą drzwi płycinowych do górnych rewizji komór zsypowych
oraz suszarni, drzwi stalowych do pomieszczeń technicznych na korytarzach klatek
schodowych ostatnich kondygnacji, bez wymiany stolarki okiennej);
Wańkowicza 24 (bez wymiany stolarki okiennej);
Barcza 5 (z wymianą drzwi płycinowych do
górnych rewizji komór zsypowych oraz suszarni, drzwi stalowych ppoż. do korytarzy
piwnicznych, do pomieszczeń maszynowni
dźwigów oraz oddzielających ciągi komunikacyjne na ostatnich kondygnacjach, drzwi
stalowych do pomieszczeń technicznych na
korytarzach klatek schodowych ostatnich
kondygnacji, bez wymiany stolarki okiennej);
Barcza 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45.

Kanta 5, 7;
Janowicza 5, 7 (z częściową wymianą stolarki okiennej);
Hanowskiego 6;
Wiecherta 16, 18;
Mroza 14 łącznie z malowaniem ścian i sufitów garażu, 24, 26, 28, 35, 37.

Jeziołowicza 23 (z wymianą drzwi płycinowych do górnych rewizji komór zsypowych
oraz suszarni, drzwi stalowych ppoż. do korytarzy piwnicznych, do pomieszczeń maszynowni dźwigów oraz oddzielające ciągi komunikacyjne na ostatnich kondygnacjach, drzwi
stalowych do pomieszczeń technicznych na
korytarzach klatek schodowych ostatnich
kondygnacji, bez wymiany stolarki okiennej);
Stramkowskiej 7 (bez wymiany stolarki okiennej);
Gębika 11, 28 (z wymianą stolarki drzwiowej
do korytarzy piwnicznych);
Wachowskiego 14 (z wymianą stolarki
drzwiowej do korytarzy piwnicznych, bez wymiany stolarki okiennej);
Turkowskiego 6 (z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwnicznych), 17, 19, 21, 23,
25;
Wilczyńskiego 1, 3;
Sikiryckiego 5 (z wymianą stolarki drzwiowej
do korytarzy piwnicznych).
PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
Gębika 8A.
Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Orłowicza 16;
Burskiego 4, 6;
Żurawskiego 7;
Murzynowskiego 5;
Leyka 18, 20, 22;
Krasickiego 5;
Wańkowicza 8 (z wymianą drzwi do korytarzy Wiecherta 2, 13, 23, 35;
Gębika 22;
piwnicznych);
Herdera 7, 15, 16, 19, 20, 22, 26;
Wachowskiego 2, 5;
Barcza 8, 9, 25 (z wymianą drzwi do koryta- Kanta 28, 32, 36;
Sikiryckiego 2, 4.
rzy piwnicznych);
Mroza 31.
PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
Orłowicza 10 (ułożenie wykładziny podłogo- PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
Wachowskiego 6.
wej typu tarkett)
Boenigka 6;
Kanta 38.
PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
Murzynowskiego 6.
Ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
Orłowicza 3, 5, 13, 15, 21 (wylewki samopo- Boenigka 6, 8, 10;
Żurawskiego 11, 13, 15;
Panasa 2, 4, 6;
ziomujące i malowanie farbą przemysłową); Burskiego 8, 10, 12, 32;
Gębika 1, 3, 5;
Murzynowskiego 2, 4 (wylewki samopozio- Jaroszyka 2, 4, 6;
Leyka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 26, 28;
Turkowskiego 13, 15.
mujące i malowanie farbą przemysłową);
Wańkowicza 10 (wylewki samopoziomujące Hanowskiego 1, 2, 3, 4;
Pieczewska 4, 6, 8;
i malowanie farbą przemysłową);
Murzynowskiego 6 – wymiana drzwi do ko- Herdera 1, 6, 8;
rytarzy piwnicznych (bez ułożenia terakoty Wiecherta 1, 3, 7, 8, 17, 19, 29, 31.
PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
i wykonania wylewki).
Leyka 8, 10 (bez wymiany drzwi do korytarzy
piwnicznych);
Wiecherta 25, 27;
Janowicza 26 (bez wymiany drzwi do korytarzy piwnicznych).
Wymiana opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych
Orłowicza 13, 15;
Kanta 44.
Turkowskiego 3;
Murzynowskiego 2, 4, 6;
Wachowskiego 10, 12;
Wańkowicza 10, 14;
Gębika 7;
Barcza 8, 15, 21, 25.
Żurawskiego 6, 8, 10;
Sobocińskiego 1;
Jeziołowicza 17, 19.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Murzynowskiego 6, 8, 13, 15, 17 – wymiana Burskiego 2 – wymiana witryn okiennych Sikiryckiego 12, Gębika 20 – wymiana okiedrzwi wejściowych zewnętrznych do budyn- wraz z oknami;
nek piwnicznych;
ków.
Jaroszyka 3, Burskiego 18 – wymiana stolarki Sikiryckiego 9 – wymiana stolarki okiennej.
okiennej.
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Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – c.d.
Boenigka 36; Boenigka 54; Burskiego 18; PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
Malewskiego 6; Jaroszyka 1; Jaroszyka 14; Panasa 12 – wymiana stolarki okiennej.
Jaroszyka 3 – wymiana drzwi wejściowych
zewnętrznych do budynku.
Modernizacja systemu zasilania w ciepło i wodę
Barcza 8, 10, 12 – opracowanie dokumentacji Jaroszyka 14, 16, 18, 20; Hanowskiego 7 –
na zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę. likwidacja grupowego węzła cieplnego, inwestycja wspólna z MPEC, a w przypadku uzyskania dofinansowania wykonanie instalacji
solarnej w budynkach mieszkalnych;
Burskiego 20, 22; Burskiego 32 – opracowanie dokumentacji na zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę.

Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
Sobocińskiego 1, Jeziołowicza 21 – likwidacja grupowego węzła cieplnego, inwestycja
wspólna z MPEC, a w przypadku uzyskania
dofinansowania wykonanie instalacji solarnej
w budynkach mieszklanych;
Krasickiego 11, Panasa 8, 10, 12, ŚwityczWidackiej 1 – opracowanie dokumentacji na
zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę.

Remont loggii i balkonów
Boenigka 42 m 6;
Panasa 4 m 28;
Herdera 15 m 20;
Turkowskiego 21 m 9;
Kanta 5 m 25;
Krasickiego 5 m 10;
Herdera 16 m 29, 16 m 30.
Stramkowskiej 1 m 9.
Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk) i ulic
Hanowskiego 12, 14 – 70 m2;
Wiecherta 12, 18, 20 – 167 m2 + 83 m2;
Kanta 48 – 73 m2 + 65 m2;
Kanta 52 – 106 m2;
Jaroszyka 14 – 58 m2 + likwidacja dojść do
placu zabaw – 14 m2;
Leyka 7 – 10 m2;
Wiecherta 2, 4, 6 – 291 m2;
Leyka 32 – 50 m2;
Wilczyńskiego 6C – 30 m2 + ułożenie nowego
chodnika 40 m2;
Boenigka 54 – 90 m2;
Boenigka 36, 38 – ułożenie nowego chodnika
od strony placów zabaw – 38 m2;
Herdera 7 w kierunku Herdera 15 – naprawa
drogi dojazdowej – 230 m2.
Wykonanie zatok parkingowych

Żurawskiego 6, 8, 10 – 279 m2 + 376 m2;
Stramkowskiej 1, 3, 5 – 164 m2;
Żurawskiego 2, 4, 12, 14 – 76,5 m2;
Krasickiego 1, 3, 5 – 324 m2 + 69 m2;
Panasa 2, 4, 6 – 112,5 m2 + 226 m2;
Gębika 14, Świtycz-Widackiej 14 – 16 –
142 m2;
Gębika 1, 3, 5 – 64,5 m2;
Turkowskiego 13, 15 – 251,5 m2;
Sikiryckiego 6, 8, 12, Gębika 20, 22 –
224,5 m2 + 571,3 m2;
Jeziołowicza 7, 9, 11 – 28 m2 + 206 m2;
Gębika 24, 26 – 80 m2 + 235 m2 + naprawa
zatok 277 m2;
Sobocińskiego 2 – 224 m2.

Orłowicza 31 – 10 stanowisk;
Herera 4 – 20 stanowisk;
Barcza 5, 7 – 10 stanowisk wraz z dokumen- Herdera 15 – 12 stanowisk.
tacją i przełożeniem kabla energetycznego;
Barcza 7 – przebudowa drogi z tyłu budynku
– 250 m2.
Remont osłon śmietnikowych
Murzynowskiego 8, 12;
Orłowicza 14, 23;
Wańkowicza 20, 22;
Barcza 7, 10.

Boenigka 32A;
Krasickiego 1; Żurawskiego 9 – wykonanie
Leyka 9 – 11 – 13 – 15; Leyka 14 – 16 – 18; Leyka zamknięcia obudów śmietnikowych.
26;
Jaroszyka 22;
Wiecherta 23; Wiecherta 35; Herdera 14;
Herdera 15;
Kanta 1;
Mroza 28;
Jaroszyka 24 – Jarocka 49.
Remonty placów zabaw

Orłowicza 1; Murzynowskiego 6; Wańkowicza 14 – uzupełnienie urządzeń i ogrodzenie
placu zabaw;
Orłowicza 3; Murzynowskiego 3, Murzynowskiego 22, Wańkowicza 6, Wańkowicza 9;
Barcza 9, Barcza 25, Barcza 18, Barcza 19,
Barcza 41– uzupełnienie urządzeń na placu
zabaw.

Boenigka 1 – 1A–3; Wiecherta 2 – 4–6; Wiecherta 11 – 13; Herdera 6 – 8; Kanta 26 – 36 – 38;
Janowicza 10; Mroza 16 – Janowicza 22 – 24;
Janowicza 2; Janowicza 4 – uzupełnienie
i wymiana urządzeń na placu zabaw;
Boenigka 42, 44; Leyka 1 – 3 – Malewskiego 9;
Jaroszyka 16 – 18 – 20 – Hanowskiego 7; Jaroszyka 22 – Leyka 19; Kanta 42 – 44 – uzupełnienie urządzeń i ogrodzenie placu zabaw;
Malewskiego 2 – 4–6 – ogrodzenie placu zabaw.

Barcza 12.

Docieplenie pawilonów
Herdera 13;
Jaroszyka 8.

Jeziołowicza 14 – 22; Jeziołowicza 6 – 8–10 – 12;
Jeziołowicza 13 – 15; Jeziołowicza 1 – 3–5; Żurawskiego 18–Stramkowskiej 7 – 9; Panasa
2 – 4–6; Gębika 2 – 4–8 – 8A; Krasickiego 11–
Panasa 10; Wachowskiego 2 – 4–6–Gębika
1 – 3–5; Wachowskiego 8 – 10-Turkowskiego 3;
Turkowskiego 7 – 9–11; Turkowskiego 17 – 23;
Turkowskiego 2–Gębika 9; Gębika 20 – 22;
Gębika 24 – 26 – 28; Sikiryckiego 1 – 3–5 – uzupełnienie urządzeń na placach zabaw;
Żurawskiego 21A – wykonanie ogrodzenia
przy hydroforni.

PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
Panasa 12.
dokończenie na str. 4
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Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenia roślinne)
Żurawskiego 6, 8;
Orłowicza 1, 9, 15;
Benigka 46, 48, 50, 52;
Murzynowskiego 2, 4, 13, 15.
Burskiego 16; Burskiego 8, 10, 12; Burskiego Panasa 2, 4, 6;
20, 22; Malewskiego 1, 3, 5; Jaroszyka 1–Ma- Gębika 7;
lewskiego 7; Leyka 9, 11, 13, 15 częściowo na Gębika 16, 18;
mieniu; Leyka 2, 4, 6 częściowo na mieniu; Turkowskiego 1.
Leyka 8, 10, 12; Pieczewska 4, 6, 8 częściowo na mieniu; Kanta 32, 34; Kanta 52, 54, 56;
Jaroszyka 24–Jarocka 49, 51.
Pozostałe roboty remontowe
Murzynowskiego 6, 8, 13, 15, 17 – wymiana Mroza 8, Piotrowskiego 11, Janowicza 2, Jeziołowicza 1 – przełożenie przykanalika kakaset domofonowych na cyfrowe;
Janowicza 4 – docieplenie narożników i za- nalizacji sanitarnej;
Orłowicza 7 (kl. II), 8 (kl. II) – wymiana tablicy mknięcie dylatacji;
Panasa 12 – dostosowanie przedszkola do
sterującej dźwigu;
Boenigka 8 – wykonanie drenażu i izolacji wymogów ppoż.
Orłowicza 9, 13, 15 – remont pomieszczeń ścian piwnic;
technicznych podwęzłów c.o.;
Burskiego 20 – przełożenie kanalizacji w poBarcza 13 – wykonanie nowych i naprawa ziomie posadzki piwnic;
starych izolacji, wymiana rynien;
Boenigka 30A – przebudowa przykanalika
Barcza 5 – wykonanie instalacji ppoż.;
sanitarnego;
Wańkowicza 10 – wykonanie projektu bu- Boenigka 44 – malowanie konstrukcji zadadowlanego zatok parkingowych i przełożenie szenia wejść i likwidacja glonów nad wejściakolidujących z zatoką sieci przed budynkiem. mi do budynku;
PRZENIESIENIE Z 2015 ROKU:
Wilczyńskiego 17A – remont schodów wejWańkowicza, Barcza numery parzyste – ściowych do budynku;
wykonanie projektu wymiany kabli i słupów Wilczyńskiego 6C – remont posadzek na
oświetlenia zewnętrznego z podziałem na rampach;
dwa obwody;
Jaroszyka 14 – remont 2 pokoi biurowych;
Wańkowicza 9 – remont 12 pokoi i przebu- Janowicza 2, 4, 10 – opracowanie projektu
dowa złącza kablowego, montaż klimatyza- instalacji c.o. inwentaryzacja i regulacja;
torów.
Wilczyńskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E;
Janowicza 2, 4 – wykonanie inwentaryzacji
uzbrojenia terenu;
Kanta 22C, Kanta 40 – wykonanie projektów
zmiany systemu zasilania mieszkań w ciepłą
wodę, likwidacja piętrowych stacji grzewczych.
Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni harmonogramem przetargów na roboty remontowe według planu
na 2016 r. oraz innych przetargów związanych z eksploatacją
budynków i ustaleniem osób odpowiedzialnych za terminowe i należyte przeprowadzenie wyboru wykonawców, zaplanowano:
1) przeprowadzenie dziewięciu przetargów nieograniczonych;
2) dokonanie wyboru ofert w dwóch postępowaniach i zlecenie w trybie bezprzetargowym robót, których wartość nie
przekracza wartości wolnej od przetargu określonej w regulaminie przetargowym;
3) wykonanie niektórych prac remontowych przez zespoły
konserwatorów na osiedlu Nagórki i na osiedlu Jaroty;
4) przeprowadzenie nieograniczonych przetargów: na
okresową kontrolę sprawności technicznej obiektów w zasobach Spółdzielni oraz na legalizację ciepłomierzy.
Zaplanowane prace finansowane będą głównie ze środków pochodzących z odpisów na fundusz remontowy, których
wysokość pozostanie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. W przypadku zakwalifikowania się naszej Spółdzielni
w rozpisanym konkursie, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014 – 2020, planujemy wykonanie instalacji wykorzystujących
energię słońca. Możliwe będzie pozyskanie wsparcia finansowego nawet do 85% kwalifikowanych kosztów budowy instalacji
solarnej. W bieżącym roku planujemy, pod warunkiem uzyskania dofinansowania, budowę instalacji solarnej na potrzeby pod-

grzewu ciepłej wody w istniejących budynkach wielorodzinnych
przy ul. Jaroszyka 16, 18, 20; Hanowskiego 7; Jeziołowicza 14,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; Sobocińskiego 1. Wszystkie wymienione budynki posiadają dachy płaskie, na których planuje się
montowanie baterii kolektorów solarnych. Łączna powierzchnia kolektorów na poszczególnych dachach wyniesie od 45
do 68 m², w zależności od budynku. Planuje się instalację glikolową wykonaną z rur w systemie zaciskowym, w piwnicach
budynków przewidziano lokalizację pomieszczeń technicznych
przeznaczonych dla całej technologii służącej do obsługi instalacji solarnej wraz z automatyką. Ze względów technicznych
budowa instalacji solarnych zaplanowana jest w tych samych
budynkach, w których przewidziano w bieżącym roku modernizację zasilania w ciepło i wodę.
W marcu bieżącego roku Spółdzielnia zaprosiła firmy
konsultingowe, w trybie zapytania o cenę, do składania ofert
na kompleksowe opracowanie dokumentacji konkursowej,
w tym również opracowanie studium wykonalności do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin
rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec czerwca
2016 r.
O przystąpieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” do
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna, który daje możliwość pozyskiwania dofinansowania inwestycji
w latach 2014–2020, informowaliśmy w marcu ubiegłego roku
w Piśmie Mieszkańców Spółdzielni „Jaroty” nr 3/2015.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”
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„CIASTO Z BLACHY”
To już trzecia edycja konkursu zorganizowanego przez Klub Kultury „Na Górce” i Radę Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”.
Panie i Panowie zaprezentowali swoje wypieki przed publicznością i jury, które pracowało pod przewodnictwem Teresy Białej
– inż. technologa żywności i członków komisji: Romana Szostka przewodniczącego Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”, Zofii
Wysokińskiej – przewodniczącej Komisji Kultury Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”.

Grand Prix zdobył Roman Dąbrowski za ciasto „Kula z niespodzianką”; I miejsce – Karolina Hyrkowska, ciasto „Calineczka”;
II – Marianna Kokosa, ciasto „Mech”; III – Danuta Szemplińska, ciasto „Ciasto dziadka Leona”; IV – Ewa Paprzycka „Ciasto korzenne”.
Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Grabowska za ciasto „Przyjemność z orzechami”, Teresa Narwojsz za „Delicje”, Hanna Molenda
„Kolorowe zawirowanie głowy”, Urszula Ewertowska „Ciasto słonecznikowe”, Zdzisław Tomaszewski „Róża”, Barbara Kuźniewska „Nie
byle co” i Grażyna Syczewska za ciasto „Karmelowiec”.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Teresę Białą, spółdzielczą Radę Osiedla „Nagórki” i Osiedlowy Dom Kultury SM
„Jaroty”. Jury przy ocenie ciast brało pod uwagę walory smakowe i estetykę wypieku. Każde ciasto konkursowe miało inny smak, a wszystkie
wyróżniały się pomysłowymi i przepięknymi dekoracjami. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Z okazji Dnia Kobiet 7 marca br. spółdzielcza Rada Osiedla „Nagórki” zorganizowała w Klubie „Na Górce” spotkanie pań zrzeszonych w Kole Seniora „Nagórki” oraz członkiń Rady Osiedla, którym życzenia złożył Andrzej Górski, wiceprzewodniczący Rady Osiedla „Nagórki” .

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48 m², IV piętro, Pieczewo, ul. Jeziołowicza (przy lesie). Tel. 607 380 300 – po godz. 16.00.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48,3 m², ul. Wiecherta, I piętro,
w czteropiętrowym bloku. Mieszkanie zadbane. Doskonała lokalizacja. Tel.
506 044 273.
Sprzedam własnościowe M-2, o pow. 36,1 m² (wraz z meblami), ul. Orłowicza, osiedle Nagórki, piętro III/IV, środkowe. Tel. 514 829 058.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe, ul. Jaroszyka –
sprzedam lub zamienię na mniejsze. Tel. 607 755 033.
Własnościowe o pow. 71 m² (4 pokoje), parter, ul. Leyka – zamienię na
2-pokojowe do 46 m², parter lub I piętro za dopłatą. Tel. 508 354 627.
Kupię mieszkanie do 40 m² na Nagórkach lub na ul. Boenigka bądź w okolicy. Tel. 89 542 96 98.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze i niżej – M-4 o pow. 59,05 m², III piętro, przy ul. Panasa 4. Tel. 730 087 226.

Własnościowe o pow. 17 m² w Dywitach, na parterze w bloku 4-piętrowym
(przedpokój, kuchnia, pokój, łazienka) – zamienię na podobne lub większe
w Olsztynie. Może być zadłużone. Tel. 508 313 412.
Kupię mieszkanie o pow. 40-50 m² na osiedlu Jaroty, ewentualnie Nagórki
lub Pieczewo. Tel. 794 368 053.
Kupię mieszkanie używane, I piętro. Tel. 514 368 708.
3 pokoje z kuchnią o pow. 60 m², III piętro, Jaroty – zamienię na 2 pokoiki
z kuchnią (parter lub I piętro), na osiedlu Jaroty. Tel. 509 804 414.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe, ul. Stramkowskiej
– zamienię na mniejsze, parter lub I piętro. Tel. 698 582 921.
Kupię kawalerkę oraz 2-pokojowe mieszkanie. Tel. 570 535 454.
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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Konkurs na najpiękniejszą pisankę

Jajko od dawien dawna uważane jest za symbol rodzącego się życia i nadziei wypływającej z wiary w zmartwychwstanie Jezusa.
Stanowi nieodłączny symbol Świąt Wielkanocnych. Zwyczaj malowania jaj narodził się w Persji, natomiast w Polsce jajka zaczęto zdobić
w X wieku. W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają różne nazwy: drapanki, kraszanki, pisanki, nalepianki czy oklejanki.
W marcu br. ogłoszony został KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
PISANKĘ (wykonaną własnoręcznie, dowolną techniką), organizowany
przez samorządowe Rady Osiedla „Pieczewo” i „Jaroty”, Fundację „Otwarte Dłonie” oraz parafię Matki Boskiej Fatimskiej. Konkurs skierowany
był do przedszkolaków i uczniów kl. I – III szkół podstawowych osiedli
Pieczewo i Jaroty.
Jego celem była popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach
związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, pogłębienie wiedzy na temat
symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej, a nade wszystko pobudzenie inwencji twórczej dzieci i ich wyobraźni oraz rozwijanie
uzdolnień plastycznych w zakresie zwyczaju własnoręcznego wykonywania pisanek wielkanocnych.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzieci wykazały się
niezwykłą kreatywnością oraz precyzją w wykonywaniu pisanek. Cechowała je ogromna staranność oraz różnorodność i widać było, że w prace
nad pisanką zaangażowane były całe rodziny.
Komisja konkursowa, składająca się z członków powołanych przez
organizatorów, miała niełatwe zadanie. Wybór był bardzo trudny, gdyż
dzieci wykonały przepiękne pisanki różnymi ciekawymi technikami. Jury
oceniało estetykę wykonania, oryginalność, walory artystyczne, poziom
trudności oraz rodzaj wykorzystanych materiałów i wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce: Michał Rozmierski, Maciej Rozmierski, Wiktoria
Paulina Merchel, Justyna Biełuś, Julia i Patrycja Podleckie, Ola
i Madzia Podleckie.
II miejsce: Eryk Sadecki, Mateusz Chaberek, Marta Krzyżak,
Kinga Trzaska, Ania Grala, Mikołaj Kielak, Wenessa Siwik.
III miejsce: Wiktoria Żelazek, Aniela Markowska, Igor Biełus,
Alicja Jankowska, Iza Pelak, Filip Jankowski.
Jury przyznało ponadto 17 wyróżnień, ale należy zaznaczyć, że
wszystkie prace, zarówno te wykonane z pomocą dorosłych, jak i samodzielnie były wyjątkowe. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
3 kwietnia br. w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej, a ich sponsorami byli: Stadnina Koni J. Kojrysa, Olsztyńskie Centrum Bowlingu,
Pracowania Jubilerska Wiesław Jędrzejczyk, Figlolandia, Centrum
Rubikon, Academy Oxford, Bar Familijny, Restauracja Na Rogu
Czasu, Studio Tańca i Formy „Fitnesska”, Rady Osiedla „Pieczewa” i „Jarot” oraz parafia Matki Boskiej Fatimskiej.

Wszystkie pisanki z konkursu oraz dodatkowo wykonane przez
uczniów Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera zostały przeznaczone
na KIERMASZ jako pomoc choremu na białaczkę Krystianowi – uczniowi Gimnazjum Nr 13.

Po Mszy św. wieczornej 20 marca br. jako wsparcie duchowe i materialne dla chorego Krystiana w kościele Matki Boskiej Fatimskiej odbył
się przepiękny KONCERT CHARYTATYWNY z udziałem m.in. Aleksandry Gudzio, Olgierda Wysockiego, Tamary i Michała Janickich, Agaty
Łokucjewskiej, Andrzeja Żukowskiego oraz uczniów Trzynastki. 
Małgorzata Gieczewska

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 16 maja 2016 r. – pełni Czesława Przybyś

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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ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
W obliczu wszelkich zagrożeń czasu pokoju, działań terrorystycznych czy wojennych ważną sprawą jest znajomość sygnałów
alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad działania po ich usłyszeniu.
System alarmowania na obszarze osiedli: NAGÓRKI, JAROTY i PIECZEWO – oparty jest na:
1) Syrenach Miejskiego Systemu Alarmowania (MSA): syreny te włączane są automatycznie przez służby alarmowania miasta,
a rozmieszczone są na budynkach: Murzynowskiego nr 7 i Orłowicza nr 10 – dla osiedla N A G Ó R K I; Malewskiego nr 4 i Kutrzeby
nr 11 – dla J A R O T; Żurawskiego nr 21 i Wiecherta nr 2 – dla osiedla P I E C Z E W O.
2) Lokalnych środkach masowego przekazu – RTV.
3) Systemie telewizji kablowej: w ramach zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „JAROTY”.
4) Systemie powiadamiania służb OC Spółdzielni – telefonicznie w relacji SM – Administracje Osiedli.
ROZRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY I KOMUNIKATY:
SYGNAŁY ALARMOWE: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk (syren, dzwonów czy gongów itp.) przez 3 minuty.
OGŁOSZENIE ALARMU – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut – ostrzeżenie ludności przed
grożącym niebezpieczeństwem (zagrożenia);
ODWOŁANIE ALARMU – Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut – informowanie ludności o ustaniu
bezpośredniego niebezpieczeństwa (zagrożenia);
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI (ZAKAŻENIAMI) – podaje się, gdy do momentu skażenia, zakażenia (dojścia obłoku
skażeń lub opadu promieniotwórczego) pozostaje co najmniej pół godziny;
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA – ostrzeżenie ludności przed grożącym
niebezpieczeństwem czasu pokoju, tj. przed klęskami żywiołowymi, kataklizmami lub też innymi wypadkami i awariami powstałymi
w środowisku czy też przemyśle: powodziami, suszami, pożarami, epidemiami, skażeniami promieniotwórczymi (awarie reaktorów
atomowych), skażeniami środkami toksycznymi po awariach w zakładach produkcyjnych, awariami gazociągów itp.
ODWOŁANIE ALARMU: sygnał akustyczny: ciągły dźwięk (syren, dzwonów, gongów) przez 3 minuty odwołujący poprzednio ogłoszony
alarm.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze ogłaszane będą wszelkimi dostępnymi środkami: syreny, dzwony, gongi oraz środki
masowego przekazu: RTV, telefony i głosem w zakładach pracy, sklepach, obiektach publicznych itp.
JEŚLI NIE PAMIĘTASZ – CO OZNACZA DANY SYGNAŁ ALARMU LUB OSTRZEŻENIA
Z A P A M I Ę T A J:
JEŻELI WYJE SYRENA, BIJE DZWON lub GONG przez 3 MINUTY
TO JEST TO SYGNAŁ DLA CIEBIE – WŁĄCZ RADIO lub TV – pasmo lokalne –
SŁUCHAJ I PYTAJ, RÓB CO KAŻĄ
PO USŁYSZENIU ALARMU LUB OSTRZEŻENIA NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST:
1. Nie wpadać w panikę i nie wywoływać paniki!
2. Podporządkować się poleceniom władz administracyjnych oraz służb OC przekazywanych w publikatorach i komunikatach,
postępować zgodnie z poleceniami ww. oraz posiadaną wiedzą w tym zakresie, organizowanie samoobrony i włączenie się
w organizowane akcje pomocy.
3. Nie jesteśmy sami: sprawdźmy, czy nasi bliscy lub sąsiedzi są zorientowani w sytuacji, czy nie potrzebują pomocy, prośmy o pomoc
innych, gdy jej p o t r z e b u j e m y!
TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE
Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowia:
gazowe – 992, energetyczne – 991, wod.-kan. – 994, dźwigowe – 192 82, ciepłownicze – 993, REMONDIS – 89   527  37  71, Sanepid –
89   527  43  10, DYŻURNY MIASTA – 89  522  81 12 (89  522  24 11/12), SM „JAROTY” – 89  543 55  00 (03, 48).
SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY
1. Międzynarodowym sygnałem  w z y w a n i a pomocy jest: sygnał dźwiękowy lub sygnał świetlny nadawany 6 razy na minutę
po każdej serii sygnałów 1 minuta przerwy.
2. O d p o w i e d z i ą, że sygnał został zauważony jest potwierdzenie dźwiękowe lub świetlne 3 razy na minutę.
3. Sygnały do porozumiewania się z helikopterami (ratownikami z ziemi, wody i powietrza):
biały kolor

– potrzebujemy żywności i wody, to również znak dla ratowników, że potrzebna jest pomoc, że jesteśmy
zasypani lub inaczej unieruchomieni

czerwony kolor

– (również skrzyżowane ramiona nad głową), oznacza to, że potrzebujemy pomocy medycznej

niebieski kolor

– prosimy o jak najszybszą ewakuację

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.

To – obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze!

Na odwrocie zasady działania, ważne informacje, telefony i sygnały wzywania pomocy. WYTNIJ tę kartkę, zachowaj – to ważne! Kwiecień 2016 r. St. inspektor OC Marek KRYSIEWICZ
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