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Informacja o przeprowadzonych przetargach
i o rozpoczętych robotach remontowych,
ujętych w planie remontów na 2016 rok
(według stanu na dzień 15 lipca 2016 r.)
Po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą planu remontów w dniu 8 marca 2016 r. od razu przystąpiono do jego realizacji.
Opracowany został harmonogram przetargów na roboty remontowe objęte planem. W harmonogramie uwzględniono również
inne przetargi, które dotyczą przeprowadzenia okresowej kontroli sprawności technicznej obiektów oraz legalizacji ciepłomierzy budynkowych. Wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za terminowe i należyte przeprowadzenie wyboru wykonawców.
Zgodnie z harmonogramem założono, że aby zrealizować
plan należy:
1) przeprowadzić dziewięć przetargów nieograniczonych
na wybór wykonawców robót ujętych w planie;
2) część robót wykonać na zlecenie w trybie wyboru ofert,
poprzez zapytanie o cenę kilku oferentów i wybór najkorzystniejszej oferty – ten tryb wyboru dotyczy tylko takich robót, których
planowany koszt nie przekracza 25-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie za pracę określone jest w ustawie z dnia 10. 10. 2002 r. Dz. U. Nr 200
poz. 1679);
3) część zaplanowanych robót wykonać w ramach własnych
zespołów konserwatorów.
Planowane przetargi
W planie na 2016 rok ujęto kontynuację remontów klatek
schodowych połączonych z modernizacją ich oświetlenia, która
polega na tym, że tradycyjne żarówkowe oprawy oświetleniowe zastępowane są energooszczędnymi oprawami z czujnikami
zmierzchowo-ruchowymi.
W marcu br. ogłoszony został przetarg na główny zakres remontowy w skali Spółdzielni, którego łączna planowana wartość
wynosi 5.899.726 zł, co stanowi 67% planowanych kosztów robót
w nieruchomościach budynkowych. Zakres tego przetargu obejmował:
1) malowanie 117 klatek schodowych;
2) ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w 101 klatkach w 33 budynkach, a w 4 klatkach w budynku
średniowysokim ułożenie wykładziny typu tarket;
3) ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych w 52 budynkach (2.946 m²);
4) remont posadzek w korytarzach piwnicznych w 7 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 2 budynkach;
7) malowanie ścian i sufitu garażu wielostanowiskowego;
8) montaż lamp oświetleniowych LED z czujnikami na klatkach schodowych w 16 budynkach.
W tym postępowaniu przetargowym udział wzięło ośmiu
oferentów, a w wyniku jego rozstrzygnięcia wyłoniono pięciu wykonawców. Niestety, przetarg na powyższy zakres rozstrzygnięto
tylko w ograniczonym zakresie z tego względu, że oferowane ceny

Spółdzielnia we współpracy z MPEC realizuje program modernizacji systemu
zasilania w ciepło i wodę – prace ziemne przy ul. Jeziołowicza 23

znacznie przekraczały planowane koszty robót. Na większość robót objętych zamówieniem ponownie ogłoszono przetarg w dniu
15 maja 2016 r. Drugie postępowanie przetargowe rozstrzygnięto
na korzyść pięciu firm, z którymi zawarto umowy. Pomimo dwukrotnego przeprowadzania przetargu z powodu wysokich oferowanych cen nie wyłoniono wykonawców na:
1) malowanie 92 klatek schodowych w 32 budynkach
przy ulicach: Jeziołowicza 23; Stramkowskiej 7; Gębika 11, 28;
Wachowskiego 14; Turkowskiego 6, 17, 19, 21, 23, 25; Wilczyńskiego 1, 3; Sikiryckiego 5; Janowicza 5, 7; Wiecherta 18; Mroza
14, 24, 26, 28, 35; Murzynowskiego 22; Barcza 5, 23, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 45;
2) ułożenie terakoty w 10 klatkach schodowych w 4 budynkach przy ulicach: Leyka 5, 20, 22; Herdera 7;
3) ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych (1.799 m²)
wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych (169
szt.) w 35 budynkach przy ulicach: Żurawskiego 11, 13, 15; Burskiego 10, 12, 32; Jaroszyka 2, 4, 6; Leyka 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15,
2, 4, 6, 26; Hanowskiego 1, 3, 4; Pieczewska 4, 6, 8; Herdera 1;
Wiecherta 1, 3, 7, 8, 17, 19, 29, 31;
4) remont posadzek piwnicznych w 7 budynkach (997 m²)
przy ulicach: Orłowicza 3, 5, 13, 15, 21; Murzynowskiego 2, 4;
5) wymiana stolarki okiennej w piwnicach lokatorskich
przy ulicach: Sikiryckiego 12; Gębika 20.
dokończenie na str. 3
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” w 2015 roku
W 2015 roku działalnością Administracji Osiedla „Nagórki” objęte były tereny przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza, Sikorskiego 23 o łącznej powierzchni 379.898 m2. Administracja obsługiwała 68 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców), które składają się na 45 nieruchomości mieszkalnych. Ponadto zarządza 21 pawilonami wolno stojącymi, w tym trzema stanowiącymi łączniki pomiędzy
bryłami budynków mieszkalnych (Murzynowskiego 7, 10 i 22) oraz jednym budynkiem socjalnym (Barcza 13), które stanowią mienie Spółdzielni.
W 2015 r. pracownicy Administracji Osiedla „Nagórki” wykonali następujące prace:

Prace ogólnoadministracyjne:
1. Wpłynęły 1100 pisma, które rozpatrzono i załatwiono. Tematyka spraw
zgłoszonych przez lokatorów była bardzo zróżnicowana. Zgłaszano
przede wszystkim awarie, usterki, uwagi dotyczące warunków zamieszkania i wnioski dotyczące spraw eksploatacyjnych. Pisma lokatorów dotyczyły też próśb o wydanie warunków planowanego remontu mieszkania i zgłoszenia zmian liczby osób zamieszkałych w lokalach.
2. Zarejestrowano 266 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje
przekazywano do działu czynszów celem właściwego naliczania opłat
eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 7.941 zgłoszeń lokatorskich, w tym:
hydraulicznych – 1.302,
ślusarskich – 304,
stolarskich –140,
budowlanych – 558,
elektrycznych – 1502,
domofonowych – 3.927 (cała Spółdzielnia),
dotyczących utrzymania porządku i zieleni – 208.
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację gniazd os (zlikwidowano 4 gniazda)
oraz spraw porządkowych, takich jak sprzątanie terenu osiedla
i części wspólnych budynków, w tym sprzątania klatek schodowych oraz posprzątania piwnic po usunięciu awarii kanalizacyjnych, wywozu z korytarzy piwnic zgromadzonych tam
mebli i innych sprzętów. Na osiedlu Nagórki w 2015 r. na wniosek większości mieszkańców nieruchomości przy ul. Murzynowskiego 10, Orłowicza 3, Barcza 43 i 45 oraz Barcza 27, 29, 31
obowiązek sprzątania klatek schodowych przejęła Spółdzielnia.
Łącznie na Nagórkach do końca 2015 r. klatki schodowe za pośrednictwem Spółdzielni sprzątane są w 6 nieruchomościach
(9 budynkach). Koszty sprzątania klatek schodowych w tych nieruchomościach doliczone są do opłat eksploatacyjnych.
4. W wyniku eksmisji przejęto do dyspozycji Spółdzielni 1 lokal mieszkalny, a 4 lokale mieszkalne przekazano do dyspozycji Gminie Olsztyn.
5. Przyjęto 6 lokali użytkowych i przekazano następnym najemcom.
6. Rozliczano rachunki za media na poszczególne nieruchomości i obciążano najemców lokali użytkowych za media zużyte na potrzeby wynajmowanych przez nich lokali. Dotyczy to należności za dostawę: wody
– PWiK, energii elektrycznej – Zakład Energetyczny, gazu – Zakład
Gazowniczy, c.o. i c.w. – MPEC oraz za wywóz nieczystości – Gmina
Olsztyn. W 2015 roku wystawiono 765 faktur VAT.
7. Przyjmowano i przekazywano do rozliczenia kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
8. W 2015 roku przeprowadzono uzupełniającą kontrolę wodomierzy
mieszkaniowych w 148 mieszkaniach. Kontrola większości wodomierzy
mieszkaniowych przeprowadzona została w 2014 roku. Nie udało się
skontrolować wodomierzy w 231 mieszkaniach, z których 148 skontrolowaliśmy w 2015 roku.
9. Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację
techniczną i książki obiektów.

Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2015 roku
Roboty stolarskie:
–– naprawa stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
–– bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) okien na klatkach schodowych,
w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
–– przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw, w tym:
kompleksowa naprawa zabawek, sukcesywna zmiana sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie, wymiana listew w ławkach i dorabianie do nich oparć, szpachlowanie pęknięć drewnianych
elementów, malowanie drewnianych elementów „Sadolinem” – 25 placów zabaw;
–– naprawa i wymiana wyłazów dachowych – 15 szt.;
–– wymiana zamków i wkładek w drzwiach w częściach wspólnych budynków – 33 szt.

Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
–– czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) z dachów budynków,
zadaszeń wiatrołapów i kratek w wejściach do budynków (wiosna, jesień);
–– czyszczenie budek lęgowych;
–– wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich (rynny, rury
spustowe, kosze, okapniki, parapety, inne elementy);
–– udrażnianie rur spustowych;
–– usuwanie przecieków;
–– bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni i opasek budynków,
–– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach;
–– montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych –
13 szt.;
–– bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków i piwnic
oraz samozamykaczy – 196 szt.;
–– konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy budynkach,
barierek, balustrad z rur stalowych;
–– malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na placach
zabaw przy budynkach;
–– wymiana płytek gresu na podestach wejściowych, montaż odboi przy
drzwiach w częściach wspólnych;
–– wymiana i uzupełnienie znaków drogowych i informacyjnych –
3 szt.;
–– wykonanie i zamontowanie 1 szt. drzwi metalowych wewnętrznych do
magazynku w pawilonie przy ul. Murzynowskiego 20 i zewnętrznych stanowiących wyjście na dach w budynku użytkowym przy ul. Barcza 12;
–– wykonanie i zamontowanie krat metalowych na ostatniej kondygnacji
w bud. przy ul. Orłowicza 1, 7, 29, 35;
–– czyszczenie koryt dachów pogrążonych;
–– wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych na dachach
budynków;
–– usuwanie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz rynien;
–– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
–– wykonanie i montaż oparć do ławek na osiedlu – 29 szt.;
–– wymiana wpustu dachowego i naprawa pokrycia dachu w obrębie tego
wpustu w pierwszej klatce schodowej bud. Wańkowicza 16;
–– wykonanie i montaż bramy wjazdowej i 2 szt. furtek do ogrodzenia placu
zabaw przy bud. Wańkowicza 6;
–– naprawa zewnętrznych schodów ppoż. w pawilonie przy ul. Murzynowskiego 20;
–– remont osłon śmietnikowych przy bud. Murzynowskiego 10, 13, Orłowicza 16, Barcza 29 i 31;
–– naprawa izolacji pionowych ścian piwnic w budynku Orłowicza 15 (przeciek do piwnic);
–– remont pomieszczeń podwęzłów (rozdzielacze c.o.) w budynkach przy
ul. Murzynowskiego 1, 2, 3, 5, 6 i 15.
dokończenie na str. 6
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Informacja o przeprowadzonych przetargach
i o rozpoczętych robotach remontowych,
ujętych w planie remontów na 2016 rok

W związku z powstałą sytuacją zachodzi konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu. Zaplanowano, że ogłoszony on będzie we wrześniu br., a graniczny termin realizacji wyżej wyszczególnionych robót ustalony będzie do 30 kwietnia 2017 roku.
Inne przetargi rozstrzygnięte zostały korzystnie. Przetarg nieograniczony na remont chodników – przełożenie istniejących i ułożenie nowych, remont zatok postojowych, remont
drogi wewnętrznej, wykonanie nowych miejsc postojowych
– 47 stanowisk, rozstrzygnięty został na korzyść trzech firm,
z którymi zawarte zostały umowy.
Przetarg na uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na trzydziestu placach zabaw w osiedlach Jaroty i Pieczewo ogłaszany był dwukrotnie. W drugim postępowaniu wyłoniono
dwóch wykonawców – umowny termin realizacji robót przewidziany jest do końca września br. Pomyślnie wyłoniono wykonawców
na uzupełnienie, dostawę i montaż 17 szt. zewnętrznych urządzeń
siłowo-rekreacyjnych w trzech lokalizacjach: Boenigka 1, 1 A, 3;
Mroza 16; Janowicza 22, 24 i Wańkowicza 9. Urządzenia będą
zamontowane jeszcze w sierpniu br. W toku są prace polegające
na ogrodzeniu dziesięciu placów zabaw o łącznej długości 962 m.
W czerwcu przeprowadzono przetarg na modernizację sterowania dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Orłowicza 7
klatka II i przy ul. Orłowicza 8 klatka II. Wpłynęła jedna oferta,
która została przyjęta. Umowny termin realizacji określony został
do 14 października 2016 r.
Od 2002 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” we współpracy z dostawcą ciepła Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie realizuje program modernizacji systemu
zasilania w ciepło i wodę. Zakres prac modernizacyjnych polega
w szczególności na: likwidowaniu wymiennikowych grupowych
węzłów cieplnych oraz hydroforni grupowych; doprowadzeniu do
budynków sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, wykonanej
z rur preizolowanych; budowie indywidualnych kompaktowych
dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, które znajdują się w piwnicach budynków; wykonaniu indywidualnych przyłączy wodociągowych do każdego budynku i podłączeniu budynków do miejskiej
sieci wodociągowej.

Kompaktowe węzły cieplne wyposażone będą w układy automatycznej regulacji, służące do optymalnego dostosowania pracy
centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej według indywidualnych potrzeb w danym budynku.

W planie na 2016 rok ujęto do likwidacji dwie kolejne wymiennikownie grupowe zasilające w ciepło 13 budynków mieszkalnych
i dwa obiekty niemieszkalne. Obecnie trwają roboty ziemne i inne
prace związane z modernizacją systemu zasilania budynków w ciepło i wodę przy ulicach: Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (pawilon), 22, 23; Sobocińskiego 1; Jaroszyka 14 (pawilon), 16, 18, 20;
Hanowskiego 7. W ramach tej modernizacji Spółdzielnia zobowiązała się do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem niezależnych przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej
oraz adaptacji istniejących komórek lokatorskich, pomieszczeń
ogólnego użytku i pomieszczeń technicznych na potrzeby węzłów
cieplnych, pomieszczeń przyłączy wodociągowych i oddzielnych
pomieszczeń technicznych zgodnie z dokumentacją budowlaną
i pozwoleniem na budowę. Na ten zakres w przetargu nieograniczonym wyłoniono dwie firmy, z którymi zawarte zostały umowy.
Zakończenie prac związanych z modernizacją zaplanowano na
koniec września 2016 r.
Unieważniony natomiast został przetarg w zakresie wykonania instalacji solarnej jako systemu wspomagającego podgrzew ciepłej wody użytkowej w trzynastu budynkach. Realizacja tej części
zamówienia uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze
środków unijnych. Do końca lipca br. nie było rozstrzygnięcia konkursu, w którym nasza Spółdzielnia bierze udział. Posiadamy na
razie informację, że złożona przez nas dokumentacja konkursowa,
w tym również studium wykonalności uzyskały pozytywną ocenę
od strony formalnej.
Na dzień sporządzania niniejszej informacji komisja przetargowa jest w trakcie rozpatrywania przetargu nieograniczonego na
wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych między innymi z: dociepleniem trzech pawilonów użytkowych; wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; remontem balkonów i loggii; remontem
osłon śmietnikowych. W przetargu udział bierze siedmiu oferentów, a więc jest szansa na wybór najkorzystniejszych ofert.
Do 15 lipca 2016 r. przeprowadzono łącznie osiem przetargów nieograniczonych, w tym trzy przetargi ogłaszano dwukrotnie, a dwa postępowania przetargowe są jeszcze w toku. W dniu
26 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza przyjęła szczegółową informację,
przedłożoną przez Zarząd Spółdzielni, o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe ujęte w planie na 2016 rok. Przypominamy, że plan remontów na 2016 rok opublikowany został
w „Piśmie Mieszkańców Spółdzielni Jaroty” nr 4/2016.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”
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Migawki z półkolonii w ODK SM „Jaroty”
Podczas wakacji w Klubach Kultury „Na Górce” i w „Akancie” trwają 2-tygodniowe turnusy dla najmłodszych dzieci członków
SM „Jaroty”, które są okazją do aktywnego wypoczynku, wzajemnych spotkań, integracji, obfitują w różnorakie atrakcje, a przede
wszystkim w dobrą i bezpieczną zabawę. Każdego dnia pod czujnym okiem opiekunów najmłodsi uczestniczą w zorganizowanych,
tematycznych zajęciach. Zapytani, co najbardziej podoba im się na półkoloniach tak odpowiadały:

Oglądaliśmy program artystyczny, jeździliśmy wozami, na koniach, zwiedziliśmy „mini zoo” w Gospodarstwie Turystycznym „Kojrysa”

Muzeum Warmii i Mazur – spotkanie z Mikołajem Kopernikiem na temat „Naukowy zawrót głowy”
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Muzeum Nowoczesności

Instruktaż udzielania pierwszej pomocy zaprezentował ratownik medyczny
Jakub Kordala

„Mam talent” – zajęcia w klubie: pokazy taneczne, gimnastyczne, gry na instrumencie itp.

Rozgrywaliśmy partie szachów

Słodki poczęstunek w Cukierni „Śnieżka”

Prace plastyczne dzieci wykonane pod kierunkiem artysty-plastyka Mirosławy Smerek-Bieleckiej

Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” w 2015 roku

Roboty hydrauliczne:
–– przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed, w trakcie
i po sezonie grzewczym – wszystkie budynki;
–– wprowadzenie spustów wody w remontowanych pomieszczeniach podwęzłów do kratek ściekowych;
–– wyprowadzenie zaworów odcinających na instalacji wody z komórek
piwnicznych na korytarze piwnic w budynkach przy ul. Murzynowskiego
10, 14, Barcza 3;
–– montaż odpowietrzników na pionach c.o. i w grzejnikach;
–– konserwacja instalacji ciepłej i zimnej wody oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości cyrkulacji ciepłej wody;
–– usuwanie na bieżąco usterek centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników, uzupełnianie zładu,
usuwanie niesprawności grzejników i zaworów grzejnikowych;
–– plombowanie, kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów;
–– udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczeniem studzienek
rewizyjnych;
–– udrażnianie studni burzowych i przykanalików;
–– spawanie gałązek grzejnikowych, wymiana śrubunków, płukanie grzejników;
–– wymiana skorodowanych odcinków instalacji c.o. i gazu;
–– wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej
wody;
–– wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego w 1 klatce schodowej budynku
przy ul. Barcza 25;
–– uzupełnienie uszkodzonych izolacji na rurach centralnego ogrzewania
w piwnicach budynków;
–– naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach
zsypowych;
–– spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu umożliwienia wymiany grzejników i przeprowadzania przez lokatorów remontów
mieszkań – w szczególności łazienek.

Inne prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
–– zbieranie kartek ze stanami wodomierzy mieszkaniowych – raz na kwartał;
–– odczyty liczników ciepła – na koniec każdego miesiąca;
–– naprawy bieżące i konserwacja instalacji wewnętrznych.

Prace wykonane przez osoby zewnętrzne
na zlecenie Spółdzielni:
10. Zlokalizowanie i usunięcie awarii na instalacji i sieci c.o. zasilającej budynki Barcza 8, 10, 12;
11. Badanie hydrantów wewnętrznej instalacji ppoż. w budynkach przy
ul. Murzynowskiego 16, 18, 20, 22A, 22B, 22C, 22D;
12. Wykonanie plakietek informujących o monitoringu w kabinie, naklejonych w 24 windach, w których funkcjonuje monitoring;
13. Montaż sterowania z przyciskiem stop w urządzeniach stolarskich
w warsztacie przy ul. Murzynowskiego 12;
14. Remont piwnic po pożarze w bud. przy ul. Orłowicza 7;
15. Wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do zaprojektowania zatok parkingowych przy ul. Barcza 5 i Orłowicza 31;
16. Wymiana przykanalika kanalizacyjnego – pierwsza bryła budynku Barcza 19;
17. Naprawa attyk przy ul. Orłowicza 1A i Orłowicza 31;
18. Wymiana nawiewników, naprawa okucia okiennego oraz konserwacja
i regulacja stolarki okiennej w lokalu socjalnym w budynku przy ul. Barcza 13;
19. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zasilania oddziału
BOŚ w budynku Wańkowicza 9;
20. Wykonanie dokumentacji projektowej do założenia instalacji klimatyzacyjnej w niektórych pokojach w biurowcu przy ul. Wańkowicza 9;
21. Modernizacja instalacji z.w. w hydroforni Wańkowicza 26 – wykonanie
obejścia umożliwiającego wyłączenie zbiorników hydroforowych;
22. Mycie okien w biurowcu Wańkowicza 9;
23. Przegląd klimatyzacji w biurowcu Wańkowicza 9;
24. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali filatelistycznej klubu „Na
Górce”;
25. Remont schodów do przyziemia budynku Murzynowskiego 10C;
26. Uzupełnienie liter i cyfr w oznakowaniu budynków oraz kratek wentylacyjnych do przestrzeni stropodachowej;
27. Wykonanie projektu kolorystyki budynku Barcza 12 w celu wykonania
termomodernizacji;
28. Wykonanie zmiany sposobu zasilania opraw oświetleniowych na klatkach schodowych przy ul. Barcza 10 i Wańkowicza 20;

29. Wymiana podzespołów na dźwigach osobowych w bud. przy ul.: Orłowicza 1 kl. I; Orłowicza 8 kl. II i VI; Barcza 5 kl. V; Murzynowskiego 14 kl. II
i III; Murzynowskiego 10 kl. V; Murzynowskiego 22 kl. I.

Nadzór:
–– prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych przez
firmy zewnętrzne, tj. utrzymaniem na terenie Spółdzielni czystości, porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni, utrzymaniem zimowym,
odśnieżaniem, konserwacją instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków, konserwacją oświetlenia zewnętrznego i węzłów cieplnych;
–– egzekwowanie zapisów umów zawartych przez Spółdzielnię na sprzątanie klatek schodowych, po zgłoszeniu nieprawidłowości przez mieszkańców;
–– prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja planu remontów);
–– sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom zewnętrznym;
–– kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych
wszystkich obiektów;
–– przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie działania
administracji Nagórki dla nowych dzierżawców;
–– przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym;
–– prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których mowa
wyżej;
–– ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych przez użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia;
–– ewidencjonowanie usterek zgłoszonych przez użytkowników lokali;
–– nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej;
–– rozwiązywanie problemów dotyczących zamieszkania zgłaszanych
przez lokatorów osobiście i telefonicznie;
–– uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie
obcym;
–– załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego, w tym wydawanie terenu w celu wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu po
zakończeniu robót;
–– wykonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych przez firmy
zewnętrzne;
–– organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu;
–– doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z remontami i modernizacjami mieszkań.
Maria Raszkiewicz
kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Mieszkanie o pow. 72,5 m² w Olsztynie (Jaroty) – zamienię na dom
w Olsztynie z dopłatą. Tel. 733 711 381.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 35 m² na parterze, Jaroty,
z ogródkiem i gankiem. Tel. 515 414 766.
Sprzedam własnościowe M-2 o pow. 36,1 m² (wraz z meblami),
ul. Orłowicza, osiedle Nagórki, piętro III/IV, środkowe. Tel. 514 829 058.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
Kupię kawalerkę do 30 m² w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 696 613 261.
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 47,9 m² (odrębna własność), Pieczewo, III piętro – zamienię na mniejsze (kawalerkę). Tel. 508 691 869.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 60,2 m², IV piętro, Jaroty. Tel. 607 755 033.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe do 36 m², do kwoty 135 tys. Tel. 668
775 037.
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 35,6 m², wyremontowane,
I piętro, ul. Boenigka. Tel. 606 685 743.
Zamienię lub sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,2 m² na mniejsze – M-3 do 48 m², I piętro, w Olsztynie (Nagórki). Tel. 531 686 254.
Kupię mieszkanie 2-pokojowe o pow. 32–38 m² w Olsztynie, I lub II
piętro, ewentualnie z windą wyższe piętro, z balkonem. Tel. 606 233 338.
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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Barszcz Sosnowskiego
To określenie nie wszystkim jest znane, a to nazwa groźnej rośliny, której sok zawiera w sobie substancje silnie parzące i podrażniające. Potrafi
wywołać oparzenia nawet III stopnia, podobne do oparzeń chemicznych. Osoba, która nieświadomie miała kontakt z liśćmi lub łodygą tej rośliny, po
1 – 2 dniach doznaje takich następstw, jak rany i bąble, mogące wywołać martwicę, zwłaszcza kiedy na podrażnioną skórę działa światło słoneczne.
Barszcz Sosnowskiego, potocznie zwany „zemstą Stalina”, to gatunek rośliny zielnej z rodziny
selerowatych nazwany od nazwiska rosyjskiego botanika Dmitrija Iwanowicza Sosnowskiego. Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został przeniesiony do
środkowej i wschodniej Europy pod koniec lat 50.
XX wieku. Uprawiany był jako roślina pastewna, jednak wkrótce zaprzestano jej uprawy, bowiem barszcz
okazał się przybyszem bardzo kłopotliwym. Jest
to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna
do zwalczenia. Powoduje degradację środowiska
przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Sok
wydzielany przez świeże rośliny wywołuje zmiany
skórne. Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na
terenie Polski, a po zgłoszeniu zauważonej rośliny
urzędom czy służbom, powinien być natychmiast wyeliminowany. Jednak mimo tego chwast ten bardzo
się u nas zadomowił i wymknął spod kontroli. Upodobał sobie tereny podmokłe – bagna, skraje lasów,
brzegi jezior i rzek. Można go pomylić z wyrośniętym
koprem, ale jest od niego o wiele wyższy, osiąga nawet 4 metry wysokości, ma duże liście o średnicy do
150 cm o zaostrzonych końcówkach, silną łodygą zakończoną piękną rozetą pachnących białych kwiatów.
Może skusić ciekawskich, a po kontakcie z tą rośliną
obrażenia bywają bolesne i zagrażające zdrowiu,
a nawet życiu. W czerwcu 2015 r. w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarła 67-letnia pacjentka. Kobieta po kontakcie z sokiem barszczu Sosnowskiego miała poparzenia na
ok. 5 proc. powierzchni ciała, ale to wystarczyło, aby
okazały się śmiertelne.
Eksperci przypominają, że barszcz Sosnowskiego jest najbardziej niebezpieczny właśnie w okresie
kwitnienia, kiedy to nieświadomi zagrożenia zachwycamy się jego imponującymi kwiatami. Aktualnie

Barszcz Sosnowskiego.
Fot. Popadius/Wikipedia

Poparzenia wywołane kontaktem z barszczem
Sosnowskiego
Fot. Czytelnik Krosno24.pl/

spotkać można tę roślinę nie tylko na rozległych terenach Warmii i Mazur, ale również w samym Olsztynie (widziano ją w rejonie Pozort i ulicy Armii Krajowej, na terenie łąk u zbiegu ulic Warszawskiej
i Tuwima, nieopodal budynku Energi, a także w Bartążku).
Jednak, co zrobić w razie poparzenia barszczem Sosnowskiego? – jeśli chociażby podejrzewamy, że mieliśmy kontakt z tą rośliną lub zauważymy zaczerwienienie na skórze, od razu należy ją
przemyć bardzo dużą ilością wody z mydłem i koniecznie unikać słońca przez co najmniej 48 godzin.
Jest to bardzo ważne, bowiem promieniowanie słoneczne przyspiesza i intensyfikuje proces łączenia
się furanokumarynu z ludzkim DNA, co powoduje oparzenia II i III stopnia. I pamiętajmy, jeśli na skórze
pojawią się objawy oparzenia – niezwłocznie należy udać się do lekarza.

O ile w Olsztynie reakcja urzędów i służb miejskich działa i wskazanie barszczu Sosnowskiego uruchamia akcję jego niszczenia, to w terenie bywa różnie.
Nasz kolega ze Spółdzielni, będąc na wycieczce w rejonie Mikołajek, zauważył całą kolonię dorodnych roślin barszczu Sosnowskiego – sfotografował rośliny
rosnące nieopodal bloków mieszkalnych i powiadomił: urząd gminy i straż pożarną, interweniował nawet w lokalnej prasie, niewiele to dawało, a zagrożenie
było realne. Finalnie sprawą zajęto się dopiero, gdy przesłał zdjęcie z opisem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. To jest zagrożenie, któremu możemy wszyscy zapobiec, jeśli zauważymy nawet pojedynczą roślinę barszczu
Sosnowskiego, natychmiast interweniujmy do urzędów i służb. Olsztyńskie służby na bieżąco reagują na zgłoszenia dotyczące tej rośliny. W tym roku interweniowały już przy ulicach: Żniwnej, Boenigka, Tuwima, w lesie przy Jeziornej oraz na skarpach w pobliżu Sprzętowej, Turowskiego i Barcza.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz
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 6000 egz.
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Decyduj o swoim osiedlu, weź udział w głosowaniu OBO!
Budżet obywatelski (partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje
o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Stanowi wyodrębnioną z budżetu
miasta pulę środków, o przeznaczeniu których decydują sami mieszkańcy danego osiedla. Obywatele mają możliwość zgłaszania
swoich propozycji, co według nich powinno zostać zrealizowane na osiedlu, następnie podczas głosowania nad wnioskami wyłonione zostają konkretne projekty do zrealizowania w danym roku budżetowym. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego daje
mieszkańcom możliwość informowania władz o potrzebach na danym osiedlu i podejmowania w tej kwestii decyzji.
Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego trwa już od 2013 r. i cieszy się coraz większym zainteresowaniem i poparciem społecznym,
co można zaobserwować chociażby po liczbie składanych wniosków związanych z OBO. Zwiększenie zainteresowania tą inicjatywą
to zapewne efekt tego, że już obecnie mieszkańcy Olsztyna mogą
korzystać z różnego rodzaju zrealizowanych projektów. Bieżący rok
jest już drugim z kolei, kiedy to na projekty osiedlowe została przeznaczona kwota 110.000,00 zł. Jednym z podstawowych warunków
złożenia projektu jest fakt, by nie przekraczał on tej kwoty i dotyczył
terenów będących własnością miasta. Nowością w zakresie formalnym w bieżącym roku była konieczność zdobycia poparcia dla wniosku 10 osób jeszcze przed jego złożeniem.
W ramach tej właśnie inicjatywy w ostatnich trzech latach
za budynkami przy ul. Gębika 16, 18, a przed budynkiem przy
ul. Sikiryckiego 12 powstał Park Zdrowia, który stanowią urządzenia
do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Wnioskodawcą tego projektu była
Rada Osiedla „Pieczewo”. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Pieczewa i nie tylko. Wyjątkowy charakter
pieczewskiego Parku Zdrowia polega na tym, że w jednym miejscu
aktywnie mogą spędzać czas rodzice wraz dziećmi, bowiem przy
współpracy z Urzędem Miasta udało się w obręb parku przenieść
urządzenia zabawowe. W bieżącym roku nie wykonano jeszcze zadania, na które głosowali mieszkańcy w roku 2015, tj. oświetlenia
wewnątrz parku, które umożliwi korzystanie z urządzeń siłowych nawet w porze jesienno-wiosennej, ale na pewno ten zakres również
zostanie zrealizowany.
Rada Osiedla „Pieczewo” – podobnie jak w poprzednich latach
– jako podstawowy wyznacznik przy składaniu wniosków przyjęła
zasadę, by nowy projekt mógł służyć ogółowi mieszkańców osiedla. W bieżącym roku Rada złożyła dwa projekty. Pierwszy stanowi
kontynuację zadań związanych z Parkiem Zdrowia pn. „Wykonanie
zatok postojowych przed budynkiem Sikiryckiego 12”. Zakłada
on umożliwienie swobodnego parkowania osobom przyjezdnym,
chcącym aktywnie spędzić czas w Parku Zdrowia oraz mieszkańcom pobliskich budynków. Prace nad tym projektem są już zaawansowane, bowiem posiada on dokumentację budowlaną, na bazie
której można będzie go zrealizować. Drugi projekt pn. „Wykonanie
nowych zatok postojowych przed Szkołą Podstawową Nr 33
przy ul. Stamkowskiej” – to zadanie, które ma na celu poprawę
bezpieczeństwa w obrębie szkoły, a tym samym komfortu dowożenia uczniów SP 33. Obecnie sytuacja braku miejsc parkingowych

powoduje znaczne zagęszczenie samochodów szczególnie w godzinach porannych, uniemożliwiając swobodne dotarcie dzieci
do szkoły, co bezpośrednio wpływa na ich bezpieczeństwo. Ponadto w godzinach popołudniowych wybudowane miejsca w znacznej
części rozwiążą problem parkowania mieszkańcom okolicznych
budynków. Rozwiązanie problemu parkowania w obrębie szkoły
to koszt znacznie przewyższający założenia rocznego budżetu, dlatego musiałby on być rozłożony na kilka lat (analogicznie jak projekt
Parku Zdrowia). Złożone projekty do Urzędu Miasta zostały opatrzone kolejno numerami 90 i 91 – jest to istotne podczas głosowania.
Warto wspomnieć również o innych projektach na osiedlu Pieczewo złożonych przez mieszkańców. Jednym z nich jest: „Wymiana
nawierzchni chodnika przed budynkami przy ul. Turkowskiego 5, 7”,
kolejnym natomiast „Obsadzenie osiedla licznymi rodzimymi gatunkami roślin ozdobnych oraz utworzenie miejsc do odpoczynku”.
Który z projektów okaże się dla Państwa najważniejszy, będzie wiadomo już 30 września, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki
głosowania. Głosować mogą osoby od lat 13, na kartach w wyznaczonych miejscach lub też drogą elektroniczną na stronie
www.glosujobo.olsztyn.eu w dniach 8 – 18 września 2016 r. Więcej informacji na temat projektów każdego z osiedli oraz zasad
głosowania i jego przebiegu można znaleźć na stronie Urzędu
Miasta www.obo.olsztyn.eu. Jedno jest pewne, jeśli chcemy decydować o swoim osiedlu, warto wziąć udział w głosowaniu!
Rada Osiedla „Pieczewo”

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje
przewodniczący Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
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: 19 września 2016 roku pełni Władysław Bystry.

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.

