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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty
remontowe ujęte w planie na 2016 r.,
zawartych umowach i ich realizacji
(stan na dzień 7. 02. 2017 r.)
Na wybór wykonawców robót ujętych w planie remontów na 2016 rok ostatecznie przeprowadzono 14 przetargów nieograniczonych. Część robót, których wartość nie przekracza obowiązującej 25-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
pracowników, określonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200
poz. 1679), została zlecona w drodze wyboru ofert, część robót została wykonana przez własne zespoły konserwatorów.
Ogółem na wykonanie robót remontowych objętych planem zawarto 45 umów i wystawiono 16 zleceń. Prace były realizowane przez
34 wykonawców.
Największe trudności wystąpiły z wyłonieniem wykonawców na remonty klatek schodowych. Z roku na rok do przetargu przystępuje
coraz mniejsza liczba firm, a oferowane ceny często przekraczają koszty planowane o ponad 50%. Dlatego, pomimo trzykrotnie przeprowadzonego przetargu na remonty klatek, nie wyłoniono wykonawców na remont ścian w 19 budynkach, remont posadzek w 1 budynku i remont
korytarzy piwnicznych w 5 budynkach. Kolejny przetarg na te roboty zostanie ogłoszony w lutym br.
ciąg dalszy na str. 2

Półzimowiska w klubach Osiedlowego Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Tegoroczne półzimowiska w ODK Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty” odbywały się w czterech jednotygodniowych turnusach.
Ogółem z tej formy wypoczynku skorzystało 120 dzieci, które aktywnie i atrakcyjnie spędziły ferie w mieście.
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe ujęte
w planie na 2016 r., zawartych umowach i ich realizacji
Przeprowadzone przetargi
Lp

Zakres przetargów

1. • malowanie klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej w budynkach, które tego wyma2.
gają
3.
• montaż lamp oświetleniowych z czujnikami ruchu na klatkach schodowych
• ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych, w budynku wysokim ułożenie
wykładziny typu tarkett
• ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych
• remont posadzek w korytarzach piwnicznych
bez ułożenia terakoty
• wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
• wymiana stolarki okiennej w piwnicach
• malowanie garażu wielostanowiskowego

Terminy przeprowadzenia
przetargu

Uwagi

I przetarg
5.04.2016 r.
– 5.05.2016 r.

Ze względu na wysokie ceny ofertowe przetarg ogłaszano
trzykrotnie.
Ostatecznie w przetargach nie wyłoniono wykonawców na:
– malowanie 47 klatek schodowych w 19 budynkach przy
II przetarg
ul. Jeziołowicza 23, Stramkowskiej 7, Gębika 11, 28, Wa31.05.2016 r.
chowskiego 14, Turkowskiego 6, 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyń– 21.06.0216 r.
skiego 1, 3, Sikiryckiego 5, Mroza 14, Barcza 37, 39, 41, 45;
– ułożenie terakoty w 3 klatkach schodowych w 1 budynku
III przetarg
przy ul. Leyka 22;
6.09.2016 r.
2
– 28.09.2016 r. – ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych (245,50 m )
wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych (26 szt.) w 5 budynkach przy ul. Żurawskiego 11, 13,
15, Herdera 1, Wiecherta 31.
W drodze wyboru ofert wyłoniono wykonawców na wymianę
stolarki okiennej w piwnicach budynków Sikiryckiego 12 i Gębika 20 – 30 szt. i malowanie garażu w budynku przy ul. Mroza
14.
4. • przełożenie chodników i ułożenie nowych 2.06.2016 r.
Przetarg rozstrzygnięto w pełnym zakresie.
chodników
– 28.06.2016 r.
• przebudowa i wykonanie nowych miejsc parkingowych
• naprawa dróg osiedlowych
• remont schodów wejściowych do budynku
5. • docieplenie pawilonów
I przetarg
Wyłoniono wykonawców na pełen zakres robót.
6. • wymiana witryn i stolarki okiennej oraz stolarki 30.06.2016 r.
Z drugiego postępowania wyłączono remont posadzek na
drzwiowej w pawilonach
– 28.07.2016 r. rampach Wilczyńskiego 6C i przeprowadzono wybór ofert.
• wymiana drzwi wejściowych do budynków
II przetarg
• remont balkonów i loggii
20.09.2016 r.
• remont tarasów i naprawa elewacji
– 28.09.2016 r.
• remont osłon śmietnikowych
• remont posadzek na rampach
7. • modernizacja instalacji ppoż.
8.09.2016 r. – Wykonawcę na opracowanie dokumentacji wyłoniono w drodze wyboru ofert, wykonawcę robót budowlanych wyłoniono
22.09.2016 r.
w przetargu.
8. • wymiana tablic sterujących dźwigów
14.06.2016 r.
Wyłoniono wykonawcę.
– 23.06.2016 r.
9. • wymiana i dostawienie urządzeń na placach I przetarg
W przetargach wyłoniono wykonawców na pełen zakres robót.
10.
zabaw
25.04.2016 r.
• ogrodzenie placów zabaw, wykonanie ogro- – 25.05.2016 r.
dzenia przy hydroforni
II przetarg
16.06.2016 r.
– 29.06.2016 r.
11. • wykonanie nasadzeń roślinnych, rekultywacja 26.07.2016 r.
Wyłoniono wykonawców na pełen zakres robót.
trawników
– 18.08.2016 r.
W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawców tylko na
12. • zmiana systemu zasilania w ciepło i wodę, wy- I przetarg
konanie instalacji solarnej
zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę, a wykonanie in11.05.2016 r
13.
– 31.05.2016 r. stalacji solarnej pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Umowę
na dofinansowanie solarów podpisano w październiku 2016 r.,
II przetarg
przetarg na wykonanie robót zostanie ogłoszony w I kw. 2017 r.
20.06.2016 r.
– 1.07.2016 r.
Wyłoniono wykonawcę.
14. • opracowanie projektów budowlanych na mo- 25.11.2016 r.
dernizację systemu zasilania w wodę i ciepło – 2.12.2016 r.
oraz wykonanie instalacji solarnej w budynkach przewidzianych do realizacji w 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów i zawartych umów na wykonanie robót przedstawiono poniżej.
W wyniku przetargu przeprowadzonego w grudniu 2015 r., na początku ubiegłego roku zawarto z wybranymi wykonawcami niżej wymienione umowy:
Lp. Nr umowy
1.
1/TR/2016

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

Opis realizacji umowy
Umowa na malowanie 3 klatek schodowych w budynku przy
ul. Gębika 8A – WYKONANO

JAROTY ∙
Lp. Nr umowy
2.
2/TR/2016

Wykonawca
Firma Ogólnobudowlana „HART-BUD”
Marek Kowalkowski
Hartowiec 86 13-220 Rybno
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Opis realizacji umowy
Umowa na remont pomieszczeń biurowych w budynku Wańkowicza 9 – WYKONANO

1. Przetarg nieograniczony na:
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 117 klatek w 41 budynkach;
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 101 klatek w 33 budynkach;
– ułożenie wykładziny typu tarkett na schodach i podestach klatek schodowych – 4 klatki w 1 budynku;
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych 52 budynków – 2.946 m2 wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy
piwnicznych – 279 szt.;
– remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułożenia terakoty w 7 budynkach – 972 m2;
– wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych – 18 szt. w 1 budynku;
– wymiana 494 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w 21 budynkach;
– wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych – 30 szt. w 2 budynkach;
– malowanie garażu wielostanowiskowego o powierzchni użytkowej 436 m2 w budynku przy ul. Mroza 14
przeprowadzono w dniach 5.04.2016 r. – 5.05.2016 r.
Wpłynęło 8 ofert, z których wyłoniono 5 wykonawców.
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

24/TR/2016 +
aneks nr 1, 2,
3, 4 (zmiany terminów realizacji,
w aneksie nr 4
zmniejszenie
wynagrodzenia
w wyniku korekty liczby drzwi
Herdera 8)

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

Umowa na malowanie 8 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 3 budynkach w osiedlu Nagórki:
Barcza 29, Wańkowicza 24 (bez wymiany stolarki) – WYKONANO
Barcza 27 – termin realizacji robót 9.01–15.02.2017 r. – W TOKU
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 56 klatek schodowych
w 17 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
Orłowicza 16, Murzynowskiego 5, Barcza 8, 9, 25 (z wymianą 12 szt. drzwi do
korytarzy piwnicznych) – WYKONANO
Wachowskiego 2, 5, Sikiryckiego 2, 4 – WYKONANO
Burskiego 4, 6, Leyka 18, Wiecherta 13, 23, 35, Mroza 31 – WYKONANO
Wiecherta 2 – termin realizacji robót 9.02 – 10.03.2017 r. – W TOKU
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 591,5 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 67 szt. w 10 budynkach w osiedlach Jaroty i Pieczewo:
Herdera 6, 8 – WYKONANO
Panasa 2, 4, 6 – WYKONANO
Gębika 1 – termin realizacji robót 27.01 – 15.02.2017 r.
Gębika 3 – termin realizacji robót 27.01 – 15.02.2017 r.
Gębika 5 – termin realizacji robót 27.01 – 15.02.2017 r.
Turkowskiego 13 – termin realizacji robót 15.02 – 10.03.2017 r.
Turkowskiego 15 – termin realizacji robót 15.02 – 6.03.2017 r.

2.

26/TR/2016

Przedsiębiorstwo Produkcyj- Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie tarkettu) 4 klatek schodono-Handlowe
wych w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
„DREWPOL” Sp. z o.o.
Orłowicza 10 – WYKONANO
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
07-410 Ostrołęka

3.

27/TR/2016

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

Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 5 klatek schodowych w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Wańkowicza 8 (wraz z wymianą 15 szt. drzwi do korytarzy piwnicznych) – WYKONANO

4.

28/TR/2016
+ aneks nr 1
(zmiana zakresu
robót)

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26-300 Opoczno

Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 94 m2
+ 19 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 10 szt. w 1 budynku w osiedlu
Jaroty:
Boenigka 6 – WYKONANO

5.

31/TR/2016
+ aneks nr 1
(zmiana zakresu
robót)

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Przezwajanie Silników i Pomiary Elektryczne
Mirosław Brzóska
ul. Zwycięstwa 6
11-040 Dobre Miasto

Umowa na wymianę 494 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w 21 budynkach w osiedlach Nagórki, Pieczewo:
Orłowicza 13, 15, Murzynowskiego 2, 4, 6, Wańkowicza 10, 14, Barcza 8, 15,
21, 25 – WYKONANO
Turkowskiego 3, Wachowskiego 10, 12, Gębika 7, Żurawskiego 6, 8, 10, Sobocińskiego 1, Jeziołowicza 17, 19 – WYKONANO

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na to, iż oferowane ceny znacznie przekraczały planowane koszty robót.
Na większość robót objętych zamówieniem ponownie ogłoszono przetarg w dniu 17.05.2016 r. Dodatkowo decyzją Zarządu z dnia 5.05.2016 r.
rozszerzono zakres ułożenia terakoty na schodach i podestach klatek schodowych o budynek przy ul. Leyka 5 (2 klatki) i uwzględniono
w kolejnym przetargu.
ciąg dalszy na str. 4
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe ujęte
w planie na 2016 r., zawartych umowach i ich realizacji
2. Przetarg nieograniczony na:
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 109 klatek w 38 budynkach;
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 42 klatki w 16 budynkach;
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych 41 budynków – 2.260 m2 wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy
piwnicznych – 202 szt.;
– remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułożenia terakoty w 7 budynkach – 972 m2;
– wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych – 18 szt. w 1 budynku;
– wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych – 30 szt. w 2 budynkach;
– malowanie garażu wielostanowiskowego o powierzchni użytkowej 436 m2 w budynku przy ul. Mroza 14
przeprowadzono w dniach 31.05.2016 r. – 21.06.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 5 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp. Nr umowy
1.
54/TR/2016
+ aneks
nr 1 (zmiana
terminu realizacji)

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

2.

Usługi Budowlane
„2xR-GRUPA”
Radosław Biesiada
ul. Konopnickiej 12b lok. 32
13-100 Nidzica
Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26-300 Opoczno

3.

55/TR/2016
+ aneks
nr 1 (zmiana
terminu realizacji)
59/TR/2016
aneks
nr 1 (zmiana
terminu realizacji)

Opis realizacji umowy
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 14 klatek schodowych w 6 budynku w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Kanta 28, 36 – WYKONANO
Kanta 32 – termin realizacji robót 9.02 – 8.03.2017 r. – W TOKU
Żurawskiego 7 – termin realizacji robót 9.02 – 8.03.2017 r.
Gębika 22, Krasickiego 5 – WYKONANO
Umowa na malowanie 11 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w 3 budynkach w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 16, Kanta 5, 7 – WYKONANO

Umowa na malowanie 6 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 3 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty:
Barcza 43 – WYKONANO
Hanowskiego 6, Mroza 37 – WYKONANO
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 212 m2) wraz z wymianą
stolarki drzwiowej – 21 szt. w 3 budynkach w osiedlu Jaroty:
Boenigka 8, 10, Burskiego 8 – WYKONANO
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 18 klatek schodo4.
62/TR/2016 Firma Ogólnobudowlana
wych w 6 budynkach w osiedlu Jaroty:
+ aneks nr 1 „HART-BUD”
Herdera 15, 16, 19, 20, 22 – WYKONANO
(zmiana
Marek Kowalkowski
Herdera 26 – termin realizacji robót 9.01 – 17.02.2017 r. – W TOKU
terminu reali- Hartowiec 86
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 83 m2) wraz z wymianą
zacji)
13-220 Rybno
stolarki drzwiowej – 12 szt. w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Leyka 28, Hanowskiego 2 – WYKONANO
5.
72/TR/2016 Firma Remontowo-Budowla- Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 166 m2)
w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
na „KLAN BUD”
Wańkowicza 10 – WYKONANO
Grzegorz Śledziewski
wymianę drzwi do korytarzy piwnicznych – 18 szt. w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Szczęsne 62
Murzynowskiego 6 – WYKONANO
10-687 Olsztyn
Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia przetargu z powodu wysokich cen nie wyłoniono wykonawców na:
– malowanie 92 klatek schodowych w 32 budynkach przy ul. 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;
– ułożenie terakoty w 10 klatkach schodowych w 4 budynkach przy ul. Leyka 5, 20, 22, Herdera 7;
– ułożenia terakoty w korytarzach piwnicznych (1.799 m2) wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych (169 szt.)
w 35 budynkach przy ul. 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, Pieczewskiej 4, 6, 8, Herdera 1, Wiecherta 1, 3, 7, 8, 17, 19, 29, 31;
– remont posadzek piwnicznych (bez układania terakoty) 997 m2 w 7 budynkach przy ul. Orłowicza 3, 5, 13, 15, 21, Murzynowskiego 2, 4;
– wymianę okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Sikiryckiego 12, Gębika 20.
Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpiło we wrześniu z przedłużonym terminem realizacji wszystkich wyżej wyszczególnionych robót
do 30.04.2017 r.
Jednocześnie wyłączono z kolejnego postępowania przetargowego malowanie garażu wielostanowiskowego przy ul. Mroza 14. Podjęto
decyzję o wyłonieniu wykonawcy w trybie wyboru ofert, ponieważ garaż jest nieogrzewany i nie można prowadzić robót w okresie zimowym,
a planowane koszty są niższe od progu przetargowego.
Uchwałą Nr 2/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” z dnia 26 lipca 2016 r. odstąpiono od trybu przetargowego
na remont posadzek piwnicznych (bez układania terakoty) 997 m2 w 7 budynkach przy ul. Orłowicza 3, 5, 13, 15, 21, Murzynowskiego 2, 4
i powierzono wykonanie tego zakresu robót w drodze negocjacji cenowych firmie „DREWPOL” Sp. z o.o.
Lp. Nr umowy
1.
77/TR/2016

Wykonawca
Opis realizacji umowy
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUmowa na remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułożenia
-Handlowe „DREWPOL” Sp. z o.o. terakoty – 972 m2 w 7 budynkach w osiedlu Nagórki:
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
Orłowicza 3, 5, 13, 15, 21, Murzynowskiego 2, 4 – WYKONANO
07-410 Ostrołęka

JAROTY ∙
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3. Przetarg nieograniczony na:
– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 92 klatki w 32 budynkach;
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 10 klatek w 4 budynkach;
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych 35 budynków – 1.800 m2 wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy
piwnicznych – 169 szt.;
– wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych – 30 szt. w 2 budynkach
przeprowadzono w dniach 6.09.2016 r. – 28.09.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 7 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 5 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
Nr umowy
1.
106/TR/2016

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

Opis realizacji umowy
Umowa na malowanie 6 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 3 budynkach w osiedlu Jaroty:
Mroza 26 – termin realizacji robót 1.02 – 13.03.2017 r. – W TOKU
Mroza 28 – termin realizacji robót 1.03 – 10.04.2017 r.
Mroza 35 – termin realizacji robót 20.03 – 29.04.2017 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 219 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 27 szt. w 5 budynkach w osiedlu Jaroty:
Leyka 1, 3, 11, 13, 15 – WYKONANO
Umowa na malowanie 4 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
Firma Ogólnobudowlana
2.
107/TR/2016
w 2 budynkach w osiedlu Jaroty, Nagórki:
„HART-BUD”
aneks nr 1+ 2
Mroza 24 – termin realizacji robót 9.01 – 17.02.2017 r. – W TOKU
Marek Kowalkowski
+ 3 (zmiana
Barcza 31 – termin realizacji robót 1.03 – 7.04.2017 r.
Hartowiec 86
terminu realiremont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 529 m2) wraz z wy13-220 Rybno
zacji i zakresu
robót – terakomianą stolarki drzwiowej – 63 szt. w 12 budynkach w osiedlu Jaroty:
Hanowskiego 1, 3, 4, Pieczewska 4, 6 – WYKONANO
ta w suszarni
Leyka 2 – termin realizacji robót 13.02 – 6.03.2017 r.
Hanowskiego 3,
Leyka 4 – termin realizacji robót 27.02 – 20.03.2017 r.
Pieczewska 8,
Leyka 5 – termin realizacji robót 6.03 – 31.03.2017 r.
Leyka 4)
Leyka 6 – termin realizacji robót 27.03 – 21.04.2017 r.
Leyka 9 – termin realizacji robót 10.04 – 28.04.2017 r.
Leyka 26 – termin realizacji robót 10.04 – 28.04.2017 r.
Pieczewska 8 – termin realizacji robót 30.01 – 20.02.2017 r. – W TOKU
Umowa na malowanie 21 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki
Prywatne Przedsiębiorstwo
3.
108/TR/2016
okiennej w 4 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty:
SEWIL
+ aneks nr 1
Murzynowskiego 22 (bez wymiany stolarki okiennej, z wymianą 15 szt. drzwi)
(zmiana terminu Sebastian Podlecki
– termin realizacji robót 10.02 – 30.04.2017 r.
ul. Wilczyńskiego 25E/225
realizacji)
Janowicza 5 – termin realizacji robót 22.02 – 30.04.2017 r.
10-686 Olsztyn
Janowicza 7 – termin realizacji robót 9.01 – 9.03.2017 r. – W TOKU
Wiecherta 18 – termin realizacji robót 9.01 – 19.03.2017 r. – W TOKU
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 7 klatek schodowych
w 3 budynkach w osiedlach Jaroty:
Leyka 20 – termin realizacji robót 1.03 – 20.03.2017 r.
Herdera 7 – termin realizacji robót 1.03 – 28.04.2017 r.
Leyka 5 – termin realizacji robót 8.03.2017 – 11.04.2017 r.
Przedsiębiorstwo Budowlane Umowa na malowanie 6 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
4.
113/TR/2016
w 2 budynkach w osiedlu Nagórki:
Radosław Zalega
aneks nr 1
Barcza 33 – termin realizacji robót 6.03 – 24.04.2017 r.
(zmiana terminu Kraśnica 143
Barcza 35 – termin realizacji robót 1.02 – 20.03.2017 r.
26-300 Opoczno
realizacji)
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 467 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 18 szt. w 7 budynkach w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 1, 3, 7, 8 – WYKONANO
Wiecherta 17 – termin realizacji robót 4.02 – 25.02.2017 r. – W TOKU
Wiecherta 19 – termin realizacji robót 1.02 – 7.03.2017 r. – W TOKU
Wiecherta 29 – termin realizacji robót 25.02 – 17.03.2017 r.
5.
114/TR/2016
Firma Remontowo-Budowla- Umowa na malowanie 8 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 2 budynkach w osiedlu Nagórki:
na „KLAN BUD”
Barcza 5 – termin realizacji robót 30.01 – 30.04.2017 r. – W TOKU
Grzegorz Śledziewski
Barcza 23 – termin realizacji robót 9.01. 2017 – 1.03.2017 r. – W TOKU
Szczęsne 62
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 339 m2) wraz z wy10-687 Olsztyn
mianą stolarki drzwiowej – 35 szt. w 6 budynkach w osiedlu Jaroty:
Burskiego 10 – WYKONANO
Burskiego 12 – termin realizacji robót 2.02.2017 – 10.03.2017 r. – W TOKU
Burskiego 32 – termin realizacji robót 10.03.2017 – 30.04.2017 r.
Jaroszyka 2 – termin realizacji robót 31.03.2017 – 30.04.2017 r.
Jaroszyka 4 – termin realizacji robót 2.02.2017 – 16.02.2017 r. – W TOKU
Jaroszyka 6 – termin realizacji robót 1.03.2017 – 22.03.2017 r
Pomimo trzykrotnego przeprowadzenia przetargu z powodu wysokich cen lub braku ofert nie wyłoniono wykonawców na:
– malowanie 47 klatek schodowych w 19 budynkach przy ul. Jeziołowicza 23, Stramkowskiej 7, Gębika 11, 28, Wachowskiego 14, Turkowskiego 6, 17, 19, 21, 23, 25, Wilczyńskiego 1, 3, Sikiryckiego 5, Mroza 14, Barcza 37, 39, 41, 45;
– ułożenie terakoty w 3 klatkach schodowych w 1 budynku przy ul. Leyka 22;
– ułożenia terakoty w korytarzach piwnicznych (245,50 m2) wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych (26 szt.) w 5 budynkach przy ul. Żurawskiego 11, 13, 15, Herdera 1, Wiecherta 31;
– wymianę okienek piwnicznych w budynkach przy ul. Sikiryckiego 12, Gębika 20 – na ten zakres robót podjęto decyzję o wyborze wykonawcy w trybie wyboru ofert.

ciąg dalszy na str. 6
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe ujęte
w planie na 2016 r., zawartych umowach i ich realizacji
4. Przetarg nieograniczony na:
– remont chodników, tj. przełożenie istniejących i ułożenie nowych chodników i schodów terenowych, rozbiórkę chodników; remont zatok postojowych – pow. ok. 5.400 m2;
– remont nawierzchni drogi wewnętrznej – 198 m2;
– przebudowę i wykonanie nowych miejsc postojowych – 47 stanowisk
przeprowadzono w dniach 2.06.2016 r. – 28.06.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 6 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm:
Lp. Nr umowy
1. 64/TR/2016
+ aneks
nr 1 (zmiana
terminu realizacji)

2.

3.

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

Opis realizacji umowy
Umowa na remont chodników – przełożenie istniejących chodników/remont
schodów terenowych/remont zatok postojowych oraz ułożenie nowych chodników – 2.347 m2 w osiedlu Pieczewo:
Sikiryckiego 6–8; 12; Gębika 22; 24–26; Gebika 20–22–Sikiryckiego 6–8–12;
Gębika 20–Sikiryckiego 12, Żurawskiego 2–4–12–14; Stramkowskiej 1–3–5;
Żurawskiego 6–8–10 – WYKONANO
przebudowę i wykonanie nowych miejsc postojowych – 37 stanowisk w osiedlu
Jaroty:
Herdera 4 (18 stan.), Herdera 17 (19 stan.) – WYKONANO
67/TR/2016 Przedsiębiorstwo Budowni- Umowa na remont chodników – przełożenie istniejących chodników – 3.055,5 m2
ctwa Drogowego
w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
+ aneks
nr 1, 2, 3
Sp. z o.o.
Boenigka 38–40; 54; Hanowskiego 12–14; Jarocka 49–51; Leyka 30–32; 7; Jaroszyka 14, Wiecherta 2–4–6; 12–18, Kanta 48; 52, Wilczyńskiego 17A (wejścia
(zmiana
ul. Przemysłowa 13 A
do budynku wraz ze schodami), Wilczyńskiego 6C – WYKONANO
terminu reali- 14-300 Morąg
zacji)
remont drogi dojazdowej – 198 m2 i chodników – 50 m2
Herdera 7 – WYKONANO
Krasickiego 1–3–5; Panasa 2; Panasa 2–4–6; Krasickiego 5, Jeziołowicza 7–9;
7–9–11, Sobocińskiego 2, Świtycz-Widackiej 14–16–Gębika 14, Turkowskiego
13–15, Gębika 1–3–5 – WYKONANO
73/TR/2016 Firma Remontowo-Budow- Umowa na przebudowę i wykonanie nowych miejsc postojowych – 10 stanolana „KLAN BUD”
wisk w osiedlu Nagórki:
Grzegorz Śledziewski
Orłowicza 31 – termin realizacji robót 1.10 – 21.10.2016 r. – brak dokumentacji i decyzji pozwolenia na budowę wstrzymuje rozpoczęcie realizacji robót
Szczęsne 62
10-687 Olsztyn

5. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z:
– dociepleniem 3 pawilonów przy ul. Jaroszyka 8, Herdera 13, Barcza 12;
– wymianą witryn i stolarki okiennej – 120 szt. i 1 szt. stolarki drzwiowej w pawilonach (Burskiego 18 – witryna okienna
wraz z drzwiami wejściowymi i 1 szt. witryny okiennej), Burskiego 2 – 2 szt. witryn okiennych, Jaroszyka 3 – 46 szt.
stolarki okiennej, Sikiryckiego 9 – 70 szt. okien);
– wymianą drzwi wejściowych do 10 budynków – 31 szt. (Murzynowskiego 6 – 6 szt., Murzynowskiego 8 – 2 szt., Murzynowskiego 13 – 2 szt., Murzynowskiego 15 – 4 szt., Murzynowskiego 17 – 3 szt., Boenigka 36 – 4 szt., Boenigka 54
– 3 szt., Malewskiego 6 – 2 szt., Jaroszyka 1 – 1 szt., Jaroszyka 14 – 2 szt., Jaroszyka 3 – 2 szt.);
– remontem balkonów i loggii – 10 szt. (Boenigka 42 m 6, Herdera 15 m 20, Herdera 16 m 10, 29, 30, Kanta 5 m 25, Stramkowskiej 1 m 9, Krasickiego 5 m 10, Panasa 4 m 28, Turkowskiego 21 m 9);
– remontem tarasu i naprawą elewacji – Barcza 13;
– remontem 9 szt. osłon śmietnikowych Boenigka 32A, Leyka 9–11–13–15, Leyka 26, Jaroszyka 22, Wiecherta 35, Herdera 14, 15, Mroza 28, Jaroszyka 24–Jarocka 49;
– remontem ramp wyładowczych do lokali usługowych w budynku przy ul. Wilczyńskiego 6C
przeprowadzono w dniach 30.06.2016 r. – 28.07.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 7 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 5 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp. Nr umowy
1. 78/TR/2016
2.

79/TR/2016

3.

81/TR/2016

4.

85/TR/2016

5.

86/TR/2016

Wykonawca
PPHU Budowa i Remonty Marcin Ciężki
Rogiedle 46 11-135 Lubomino
Prywatne Przedsiębiorstwo SEWIL
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
10-686 Olsztyn
Grupa Opeus Sp. z o.o.
Kobiałka 9
09-411 Płock
Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD” Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62 10-687 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26-300 Opoczno

Opis realizacji umowy
Umowa na remont 4 szt. osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 35, Herdera 14, 15, Mroza 28 – WYKONANO
Umowa na wymianę witryn, stolarki okiennej i drzwiowej w 4 pawilonach w osiedlach Jaroty, Pieczewo:
Burskiego 18, Burskiego 2, Jaroszyka 3 – WYKONANO
Sikiryckiego 9 – WYKONANO
Umowa na wymianę stolarki drzwiowej w 11 budynkach w osiedlu
Nagórki, Jaroty:
Murzynowskiego 6, 8, 13, 15, 17 – WYKONANO
Boenigka 36, 54, Malewskiego 6, Jaroszyka 1, 3, 14 – WYKONANO
Umowa na docieplenie pawilonu przy ul. Barcza 12 – WYKONANO
Umowa na remont tarasu i naprawę elewacji budynku Barcza 13 –
WYKONANO

JAROTY ∙

7

NR 2/2017

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na to, iż oferowane ceny znacznie przekraczały planowane koszty robót.
Na większość robót objętych zamówieniem ponownie ogłoszono przetarg w dniu 20.09.2016 r.
Jednocześnie wyłączono z kolejnego postępowania przetargowego remont ramp wyładowczych do lokali usługowych w budynku przy
ul. Wilczyńskiego 6C. Ponieważ koszty planowane są niższe od progu przetargowego podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy w trybie
wyboru ofert.
6. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z:
– dociepleniem 2 pawilonów przy ul. Jaroszyka 8, Herdera 13;
– remontem balkonów i loggii – 10 szt. (Boenigka 42 m 6, Herdera 15 m 20, Herdera 16 m 10, 29, 30, Kanta 5 m 25, Stramkowskiej 1 m 9, Krasickiego 5 m 10, Panasa 4 m 28, Turkowskiego 21 m 9);
– remontem 5 szt. osłon śmietnikowych Boenigka 32A, Leyka 9–1–13-15, Leyka 26, Jaroszyka 22, Jaroszyka 24-Jarocka 49;
przeprowadzono w dniach 20.09.2016 r. – 28.09.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 4 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
Nr umowy
1.
103/TR/2016

2.

102/TR/2016

3.

104/TR/2016

4.

111/TR/2016
+ aneks nr 1
(zmiana terminów realizacji)

Wykonawca
PPHU Budowa i Remonty
Marcin Ciężki
Rogiedle 46
11-135 Lubomino
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMAL”
Mirosław Makuch
ul. Kłosowa 52, 10-819 Olsztyn
Firma Remontowo-Budowlana „KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62, 10-687 Olsztyn
Firma Ogólnobudowlana
„HART-BUD”
Marek Kowalkowski
Hartowiec 86, 13-220 Rybno

Opis realizacji umowy
Umowa na remont 5 szt. osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty:
Boenigka 32A, Leyka 9–11–13–15, Leyka 26, Jaroszyka 22, Jaroszyka 24–
Jarocka 49 – WYKONANO
Umowa na remont 6 szt. balkonów i loggii w osiedlu Jaroty:
Boenigka 42/6, Herdera 15/20, Herdera 16/10, Herdera 16/29, Herdera
16/30, Kanta 5/25 – WYKONANO
Umowa na remont 4 szt. balkonów i loggii w osiedlu Pieczewo: Stramkowskiej 1/9, Krasickiego 5/10, Panasa 4/28, Turkowskiego 21/9 – WYKONANO
Umowa na docieplenie 2 pawilonów w osiedlu Jaroty:
Jaroszyka 8 – termin realizacji robót 1.04 – 30.04.2017 r.
Herdera 13 – termin realizacji robót 28.10.2016 – 20.04.2017 r. – W TOKU

7. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej z zaworami na nawodnionych pionach w budynku wysokim przy ul. Barcza 5 w Olsztynie
przeprowadzono w dniach 8.09.2016 r. – 22.09.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.
Nr umowy
1. 101/TR/2016 +
aneks nr 1, 2
(zmiana terminów realizacji)

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

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie instalacji przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi na nawodnionych pionach w budynku przy ul. Barcza 5 w Olsztynie – termin realizacji robót 3.10.2016 – 4.02.2017 r. Realizacja zadania jest zakończona,
pozostaje wymienić uszkodzone drzwi ppoż. do pomieszczenia węzła cieplnego
w bryle A budynku.

8. Przetarg nieograniczony na:
– modernizację sterowania dźwigów osobowych – 2 szt. – w budynkach przy ul. Orłowicza 7 (klatka II), Orłowicza 8 (klatka II)
przeprowadzono w dniach 14.06.2016 r. – 23.06.2016 r.
Wpłynęła 1 oferta, która została przyjęta.
Lp. Nr umowy
1.
61/TR/2016

Wykonawca
Opis realizacji umowy
Zakład Dźwigowo-Elektryczny Umowa na modernizację sterowania dźwigów osobowych w budynkach:
„OLDŹWIG”
Orłowicza 7 (klatka II), Orłowicza 8 (klatka II) – WYKONANO
Władysław Bartczak
Kazimierz Długokęcki
ul. Murzynowskiego 22
10-684 Olsztyn

9. Przetarg nieograniczony na:
– uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych 42 placów zabaw;
– uzupełnienie, dostawę i montaż 17 szt. zewnętrznych urządzeń siłowo-rekreacyjnych w trzech lokalizacjach;
–– ogrodzenie 10 placów zabaw o łącznej długości 962 mb;
–– wykonanie ogrodzenia przy budynku hydroforni – 25 mb
przeprowadzono w dniach 25.04.2016 r. – 25.05.2016 r.
Wpłynęły 4 oferty, z których wyłoniono 3 wykonawców.
Lp. Nr umowy
1. 37/TR/2016
+ aneks
nr 1 (zmiana
wartości
umowy)

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

Opis realizacji umowy
Umowa na ogrodzenie 10 placów zabaw w osiedlach Nagórki, Jaroty:
Orłowicza 1, Murzynowskiego 6 , Wańkowicza 14 – WYKONANO
Boenigka 1–1A–3, Boenigka 42–44, Malewskiego 2–4–6, Leyka 1–3–Malewskiego 9, Hanowskiego 7–Jaroszyka 16–18–20, Jaroszyka 22–Leyka 19, Kanta 44
– WYKONANO
wykonanie ogrodzenia przy budynku hydroforni Żurawskiego 21A – WYKONANO
ciąg dalszy na str. 10
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Półzimowiska w klubach Osiedlowego Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Każdy dzień dostarczał wielu wrażeń i emocji. Dzieci chętnie brały udział w różnorodnych zajęciach, przygotowanych i opracowanych
przez wykwalifikowanych opiekunów. Każde dziecko znalazło interesujące dla siebie zajęcia, a oto ich spontaniczne wypowiedzi:

Odwiedziła nas jak zawsze pani Grażyna Dziubanii z SANEPID-u oraz pan Krzysztof Bisior z Komendy Miejskiej Policji, którzy rozmawiali z dziećmi
o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych i o bezpiecznym poruszaniu się na drogach

JAROTY ∙

NR 2/2017

9

Działo się, działo... ilustrują to zdjęcia!

Obejrzeliśmy bajkę pt. „Rubinowy książę” zaprezentowaną przez aktorów teatru z Krakowa

Zwiedzaliśmy od kulis Teatr im. Stefana Jaracza

W pracowni plastycznej pod kierunkiem artysty plastyka Mirosławy Smerek-Bieleckiej malowaliśmy zwierzątka dokończenie na str. 14

10
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe ujęte
w planie na 2016 r., zawartych umowach i ich realizacji
Lp. Nr umowy
2. 38/TR/2016
+ aneks
nr 1 (zmiana
terminu realizacji)
3. 39/TR/2016

Wykonawca
FIOR Sp. z o.o.
ul. Odkrywców nr 1-3
lok. 5
53-212 Wrocław

Opis realizacji umowy
Umowa na uzupełnienie, dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych 12 placów zabaw w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 1; Orłowicza 3; Murzynowskiego 3; Murzynowskiego 6; Murzynowskiego 22; Wańkowicza 6; Wańkowicza 14; Barcza 9; Barcza 25; Barcza 18; Barcza 19; Barcza 41 – WYKONANO
„HERKULES”
Umowa na uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń siłowo-rekreacyjnych
Ryszard Syska
w trzech lokalizacjach placów przy ul.:
ul. Śląska 41A
Wańkowicza 9 – WYKONANO
32-500 Chrzanów
Boenigka 1–1A–3; Mroza 16, Janowicza 22–24 – WYKONANO
Wobec braku ofert na uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych 30 placów zabaw w osiedlach Jaroty i Pieczewo ponownie ogłoszono przetarg na ten zakres.

10. Przetarg nieograniczony na:
– uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych 30 placów zabaw
przeprowadzono w dniach 16.06.2016 r. – 29.06.2016 r.
Wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono 2 wykonawców.
Lp. Nr umowy
1.
65/TR/2016

2.

68/TR/2016

Wykonawca
COMES
Sokołowscy Spółka Jawna
ul. Kościuszki 128A
26-500 Szydłowiec

Opis realizacji umowy
Umowa na uzupełnienie, dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych 14 placów zabaw w osiedlu Jaroty:
Boenigka 42–44, Leyka 1–3–Malewskiego 9, Jaroszyka 16–18–20–Hanowskiego 7, Jaroszyka 22–Leyka 19, Wiecherta 2–4–6, Wiecherta 11–13, Herdera 6–8,
Kanta 26–36–38, Kanta 42, Kanta 44, Janowicza 10, Mroza 16–Janowicza 22–24,
Janowicza 2, Janowicza 4 – WYKONANO
FIOR Sp. z o.o.
Umowa na uzupełnienie, dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych 16 plaul. Odkrywców nr 1–3 lok. 5 ców zabaw w osiedlu Pieczewo:
Jeziołowicza 1–3–5; Jeziołowicza 6–8–10–12; Jeziołowicza 13–15; Jeziołowi53-212 Wrocław
cza 14–22; Żurawskiego 18–Stramkowskiej 7–9; Panasa 8–10–Krasickiego11;
Panasa 2–4–6; Gębika 2–4–8–8A; Gębika 9–11–Turkowskiego 2; Gebika 20–22;
Gębika 24–26–28; Wachowskiego 8–10–Turkowskiego 3; Turkowskiego 9–Wachowskiego 3–5; Turkowskiego 17–23; Wachowskiego 2–4–6–Gębika 1–3–5;
Sikiryckiego 1–3–5 – WYKONANO

11. Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Burskiego 8,
10, 16, 20, 22, Jaroszyka 24 / Jarocka 49, 51; Boenigka 46, 48, 50, 52; Jaroszyka 1 / Malewskiego 1, 3, 5, 7; Leyka 9, 11, 13, 15
/ Hanowskiego 2, 4; Leyka 2, 4, 6, 8, 10, 12 / Pieczewska 4, 6, 8; Kanta 32, 34, Kanta 52, 54, 56, Żurawskiego 6, 8, 10, Panasa
2, 4, 6, Gębika 7 / Turkowskiego 1; Gębika 16, 18; Orłowicza 9, 15, Murzynowskiego 2, 4 13, 15
przeprowadzono w dniach 26.07.2016 r. – 18.08.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp. Nr umowy
1.
92/TR/2016

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Żurawskiego 6, 8, 10, Gębika 16, 18, Orłowicza 1, 9 – WYKONANO

2.

Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Burskiego 16, Boenigka 46, 48, 50, 52, Jaroszyka 1 / Malewskiego 1, 3, 5, 7, Leyka 9, 11, 13, 15 / Hanowskiego 2, 4; Leyka 2, 4, 6, 8,
10, 12 / Pieczewska 4, 6, 8, Orłowicza 15 – WYKONANO

3.

Wykonawca
Usługi Ogrodnicze „Zielona
Kraina” Grzegorz Bratosiewicz
ul. Złota 5/18
10-698 Olsztyn
93/TR/2016 SAK – Pielęgnacja Zieleni
Sp. z o.o.
+ aneks
nr 1 (zmiana ul. Partyzantów 31/5
terminu reali- 10-526 Olsztyn
zacji)
94/TR/2016 Szkółkarstwo Ozdobne
Metalex Józef Grudziński
Sycewo 18
62-610 Sompolno

Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Burskiego 8, 10, 20, 22 Jaroszyka 24 / Jarocka 49, 51,
Kanta 32, 34, Kanta 52, 54, 56, Panasa 2, 4, 6, Murzynowskiego 2, 4, 13, 15
– WYKONANO

12. Przetarg nieograniczony na realizację robót związanych z modernizacją systemu zasilania w wodę i ciepło wraz
z wykonaniem instalacji solarnej jako systemu wspomagającego podgrzew ciepłej wody użytkowej w zadaniach:
1. b
 udynki mieszkalne przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1 i pawilon przy ul. Jeziołowicza 21
(bez instalacji solarnej)
2. b
 udynki mieszkalne przy ul. Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7 i pawilon przy ul. Jaroszyka 14 (bez instalacji solarnej)
przeprowadzono w dniach 11.05.2016 r. – 31.05.2016 r.
Wpłynęły 2 oferty, po jednej na każde zadanie. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono i ogłoszono ponownie w dniu 3.06.2016 r.
13. Przetarg nieograniczony na realizację robót związanych z modernizacją systemu zasilania w wodę i ciepło
oraz wykonanie nowej instalacji solarnej jako systemu wspomagającego podgrzew ciepłej wody użytkowej w:
–b
 udynkach mieszkalnych przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1 i pawilonie przy ul. Jeziołowicza 21 (bez instalacji solarnej)
–b
 udynkach mieszkalnych przy ul. Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7 i pawilonie przy ul. Jaroszyka 14 (bez instalacji
solarnej)
przeprowadzono w dniach 20.06.2016 r. – 1.07.2016 r.
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Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 6 ofert (z tego 3 wyłącznie na instalację solarną), przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:
1.

2.

Nr umowy
69/TR/2016
+ aneks nr 1
(zmiana terminów realizacji)

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

70/TR/2016
+ aneks nr 1
(zmiana terminów realizacji)

„WODMIAR” Wiśniewscy
Spółka Jawna
ul. Lubelska 39
10-408 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem niezależnych przyłączy do sieci wodociągowej, adaptacją 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 nr II-184/2016 z 4.05.2016 r. w budynkach przy ul. Jaroszyka
16, 18, 20, Hanowskiego 7 i pawilonie Jaroszyka 14 – WYKONANO
Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem niezależnych przyłączy do sieci wodociągowej, adaptacją 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 pozwoleniami na budowę nr II-182/2016 z 29.04.2016 r. i nr II-211/2016
z 19.05.2016 r. w budynkach przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
Sobocińskiego 1 i pawilonie Jeziołowicza 21 – WYKONANO

W zakresie wykonania instalacji solarnej jako systemu wspomagającego podgrzew ciepłej wody użytkowej przetarg unieważniono,
ponieważ realizacja tej części zamówienia przez Spółdzielnię uzależniona była od otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Umowę
o dofinansowanie zawarto dopiero w październiku 2016 r. i przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony ponownie w I kwartale 2017 r.
14. Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych dotyczących modernizacji systemu zasilania w wodę
i ciepło oraz wykonanie instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie cieplej wody użytkowej w budynkach zasilanych
obecnie z grupowych węzłów cieplnych i hydroforni: H-15 przy ul. Barcza 12 – 4 budynki, W-10 przy ul. Burskiego 30A
– 3 budynki, PW – 2 przy ul. Świtycz-Widackiej 1A – 5 budynków w Olsztynie
przeprowadzono w dniach 25.11.2016 r. – 2.12.2016 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp. Nr umowy
Wykonawca
1. 122/TR/2016 SANITHERM Projektowanie
i Usługi Inwestycyjne
Andrzej Banach
ul. Wilczyńskiego 6 lok. 301
10-686 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na opracowanie projektów budowlanych dotyczących modernizacji
systemu zasilania w wodę i ciepło oraz wykonanie instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach zasilanych
obecnie z grupowych węzłów cieplnych i hydroforni: H-15 przy ul. Barcza 12
– 4 budynki, W-10 przy ul. Burskiego 30A – 3 budynki, PW-2 przy ul. Świtycz-Widackiej 1A – 5 budynków – termin realizacji do 30.03.2017 r.

Wybór ofert i zlecenia w trybie bezprzetargowym:
Zakres robót
Uwagi
• dostawa i montaż klimatyzacji w pokojach Wańkowicza 9 – zwolnienie z trybu przetargo- Fabryka Klimatu
wego Uchwała Nr 36/2015 z dnia 29.12.2015 r.
Mariusz Szerszeń
ul. Przemysłowa 21
12-100 Szczytno
(Umowa Nr 14/TR/2016)
WYKONANO
• wymiana kaset domofonowych Murzynowskiego 6, 8, 13, 15, 17 – 17 klatek
Centrum Zabezpieczeń „WIT – CZAR”
s.c.
Leszek Witkowski, Piotr Czartoryski
ul. Barcza 20 lok. 16
10 – 685 Olsztyn
WYKONANO
• wykonanie projektu zatoki parkingowej Wańkowicza 10
wystąpiono o złożenie ofert
• docieplenie fragmentów ścian w budynkach Mroza 8, Piotrowskiego 11 – 123 m2
Usługi Budowlane
Cezary Zera
Brejdyny 21C, 11-710 Piecki
WYKONANO
• docieplenie fragmentów ścian w budynkach Janowicza 2, Janowicza 4 – 90 m2
Usługi Budowlane
Bogdan Ciołek
ul. Zwycięstwa 53L
11-710 Piecki
WYKONANO
• wykonanie projektów zmiany systemu zasilania mieszkań w ciepłą wodę (likwidacja piętro- Odstąpiono – wznowiono produkcję
wych stacji grzewczych) w budynkach Kanta 22C, Kanta 40
awaryjnych części do mieszkaniowych
węzłów grzewczych i w chwili obecnej nie ma konieczności przebudowy
instalacji
• wykonanie inwentaryzacji uzbrojenia terenu Wilczyńskiego 6A-E, Janowicza 2, 4
GEOFAN Zbigniew Snopek
ul. Mickiewicza 4/118
10-549 Olsztyn
WYKONANO
dokończenie na str. 12
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Zakres robót
• wykonanie projektu instalacji c.o. – inwentaryzacja i regulacja Janowicza 2, 4, 10

Uwagi
LIMATERM Mateusz Kreis
ul. Klonowa 22
11-036 Gietrzwałd
(Umowa nr 99/TR/2016)
WYKONANO
• wykonanie drenażu i izolacji ścian piwnic Boenigka 8
Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143, 26-300 Opoczno
WYKONANO
• remont kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic Burskiego 20
Usługi Hydrauliczne
Robert Korsheinrich
• przebudowa przykanalika sanitarnego Boenigka 30A
ul. Żurawskiego 7/19
10-689 Olsztyn
WYKONANO
• wymiana stolarki okiennej 12 szt. w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3 – wyłączono z przetar- MONTER Robert Stando
gu ze względu na wykonywaną adaptację lokalu na potrzeby przedszkola przez najemcę ul. Wilczyńskiego 38
10-685 Olsztyn
lokalu
WYKONANO
• malowanie garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. Mroza 14
Usługi Budowlane
Bogdan Ciołek
• remont posadzek na rampach Wilczyńskiego 6C
ul. Zwycięstwa 53L
11-710 Piecki
WYKONANO
• remont kanalizacji sanitarnej przykanalik Jeziołowicza 1
HYDRO-INSTAL
Bogdan Sporzyński
ul. Kręta 12, 10-615 Olsztyn
WYKONANO
• wykonanie zamknięcia 2 szt. osłon śmietnikowych Krasickiego 1, Żurawskiego 9
PHU ANIA Anna Naumczyk-Szałaj
ul. Grota Roweckiego 4/46
10-693 Olsztyn
WYKONANO
• dostosowanie przedszkola Panasa 12 do wymogów ppoż. – zwolnienie z trybu przetargo- Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
wego Uchwała RN Nr 35/2015 z dn. 29.12.2015 r.
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10-687 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe
„INMONT” Sp. z o.o.
12-222 Jedwabno, Piduń
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Jerzy Łuński
ul. Obrońców Tobruku 15 lok. 7
10-089 Olsztyn
WYKONANO
• wymiana okienek w korytarzach piwnicznych w budynkach Sikiryckiego 12, Gębika 20
MONTER Robert Stando
ul. Wilczyńskiego 38
10-685 Olsztyn
WYKONANO

Roboty do wykonania przez zespoły konserwatorów:
osiedle NAGÓRKI
• remont osłon śmietnikowych 11 szt. (Orłowicza 23; Murzynowskiego 8, 12; Wańkowicza 22, 20; Barcza 7, 10, Orłowicza 23, Murzynowskiego 8, 12) – WYKONANO, realizacja remontu osłony przy ul. Orłowicza 14 została przeniesiona na 2017 r.
• remont pomieszczeń technicznych w budynkach Orłowicza 9, 13, 15 – WYKONANO

osiedle JAROTY
• remont pomieszczeń biurowych Jaroszyka 14 – WYKONANO
• remont osłon śmietnikowych 3 szt. (Wiecherta 23; Kanta 1; Leyka 18) – WYKONANO
• montaż lamp oświetleniowych LED na klatkach schodowych w budynku Kanta 44 – WYKONANO
• malowanie konstrukcji zadaszeń i likwidacja glonów nad wejściami do budynków Boenigka 44, 42 – WYKONANO (nr 44 przez zespół
konserwatorów, nr 42 przez wykonawcę robót malarskich w ramach gwarancji według umowy z 2011 r.)

Pozostałe przetargi:
1. n
 a przeprowadzenie okresowej kontroli sprawności technicznej obiektów – przetarg przeprowadzono w dniach 7.06. 2016 r. – 4.07.2016 r.,
wpłynęły 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść dwóch firm: „DREWHURT” Sp. z o.o. (zawarto umowę nr 71/TR/2016) i Okręgowy
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. (zawarto umowę nr 66/TR/2016) – WYKONANO
2. na legalizację ciepłomierzy – przetarg przeprowadzono w dniach 18.05.2016 r. – 27.05.2016 r., wpłynęły 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto
na korzyść jednej firmy: „FALKOPIA” Z. i P. Falkowscy Spółka Jawna, z którą zawarto umowę Nr 36/TR/2016 – WYKONANO
Małgorzata Kotecka
Kierownik działu rozliczeń, remontów i eksploatacji SM „Jaroty”
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15 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie odbył się wielki koncert „Dzieci –
dzieciom i seniorom” w ramach XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbieraliśmy pieniądze „dla ratowania życia
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.
Wielkie granie rozpoczęliśmy o godzinie 9.30. Po powitaniu dyrektor Bożeny Rzepki wystąpili uczniowie w przedstawieniach: „Jacy
jesteśmy” i „Bajki kabaretu Horrorek”. Zespół instrumentalno-wokalny przygotował koncert kolęd. Chętni uczniowie prezentowali tańce,
zabawy warmińskie, piosenki. Wzruszeń dostarczyli nam tancerze
(kategorie: Złota Gwiazda i Giganci) z Olimpijskiej Szkółki Tańca
i Dobrych Manier z Centrum Tańca Wasilewski-Felska. Zachwycaliśmy się pokazem tańca towarzyskiego w wykonaniu par tanecznych,
również seniorów, trenujących w Studiu Tańca Focus. Uczniowie
zadziwili nas swoją pomysłowością przygotowując niezwykłe, kolorowe, ekologiczne stroje na pokaz mody odblaskowej. Dobrze bawiliśmy się oglądając zmagania w turnieju przedstawicieli rodziców,
nauczycieli i dzieci. Nie jest łatwo malować bądź układać wyrazy
z zawiązanymi oczami.

O godzinie 10.00 do naszej szkoły przybyli zawodnicy Olsztyn
Lakers – Klubu Futbolu Amerykańskiego. Tłumaczyli zasady tej
skomplikowanej gry, cierpliwie odpowiadali na pytania uczniów, pozwalali uczniom na mierzenie strojów i fotografowanie.
Koncert uświetnił występ wicemistrzów Europy zespołu Dance
Team ze Szkoły Mistrzów Tańca Pavlović. Niezapomnianym przeżyciem było spotkanie z aktorem Teatru im. S. Jaracza Wojciechem
Rydzio, który zdradził dzieciom niektóre tajemnice aktorskiego zawodu.
W holu szkoły można było zmierzyć ciśnienie, poziom tkanki
tłuszczowej, zrobić zdjęcie z rycerzem albo w fotobudce, pomalować twarz, zasięgnąć porady dietetyczki. Działała również kawiarenka z dobrą kawą, herbatą i ciastkami. Na bardziej głodnych czekało
stoisko ze zdrową żywnością. A wszystko oczywiście za dobrowolny
datek do puszki wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazbieraliśmy prawie 8 tysięcy zł.
W czasie koncertu sprzedawaliśmy m.in.: piłki siatkarzy AZS
Indykpol Olsztyn, Stomil Olsztyn z autografami zawodników oraz Łu-

kasza Kadziewicza, zdjęcie Małgorzaty Pieńkowskiej z autografem,
akwarele Alicji Zwierko-Jóźwik, zaproszenie do fitness, Teatru Lalek,
karnety do kręgielni, na lekcje pływania, do kosmetyczki, na kursy:
tańca towarzyskiego, latino solo.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom, sponsorom, nauczycielom, rodzicom, uczniom, Radzie Rodziców, piekarni Cymes, Teatrowi Lalek, Centrum Tańca Wasilewski-Felska,
Studiu Tańca Focus, Szkole Mistrzów Tańca Pavlović, Szkole Nauki
Pływania „Tu się pływa”, kręgielni Family Bowling Center, kinu Helios, Ł. Kadziewiczowi, M. Dobrowolskiemu i innym osobom zaangażowanym w zorganizowanie koncertu „Dzieci-dzieciom i seniorom”
za dobre serca, bezinteresowną pomoc i życzliwość. Zapraszamy
do Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie na koncert za rok!
Jolanta Majewska, Fot. Alicja Zwierko-Jóźwik
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Półzimowiska w klubach Osiedlowego Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Do wspólnej zabawy z „jogą śmiechu” zaprosiła instruktor
Małgorzata Brzóska

Ukrywaliśmy się za maskami karnawałowymi podczas pobytu
w Muzeum „Gazety Olsztyńskiej”

Udaliśmy się do Katedry Hodowli Owiec i Kóz UWM, gdzie naukowiec Jerzy Dzida opowiedział nam o życiu tych zwierząt

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca 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 20 marca 2017 roku – pełni Piotr Andrzejczuk

ZARZĄDU

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

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię M-2 własnościowe, po remoncie, bez aneksu (2 pokoje), z balkonem, parter lub I piętro – może być II i III z windą. Tel. 789 157 214.
Kętrzyn – mieszkanie sprzedam lub zamienię na Olsztyn, po remoncie, o pow. 39 m², I piętro, 2 oddzielne pokoje (15 i 8 m²), centralne
ogrzewanie gazowe. Możliwość powiększenia mieszkania, adaptacja
strychu. Działka pod domem ogrodzona. Cena 120.000 zł do negocjacji (możliwość dopłaty lub spłacenia zadłużenia). Tel. 504 593 203
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,3 m² – pokoje z balkonem, X piętro, świeżo po kapitalnym remoncie, ul. Wańkowicza. W cenie pozostaje zabudowa kuchenna, łazienkowa oraz duża szafa w przedpokoju. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia. Cena 225.000 zł. Kontakt:
sylwia.mordwa@gmail.com, tel. 790 850 670.
Kupię mieszkanie 3-pokojowe o pow. około 60 m². Tel. 600 599 369.

Kupię mieszkanie 2- lub 3-pokojowe w zasobach SM „Jaroty”.
Tel. 570 535 454.
Kupię mieszkanie do remontu w Olsztynie, najlepiej kawalerkę.
Pożądane lokalizacje to centrum, Podgrodzie, Armii Krajowej, Mleczne lub Jaroty. Tel. 783 246 918.
Kupię dom o pow. 100 – 130 m² z garażem, chętnie w Gutkowie
(komunikacja miejska) – w rozliczeniu może być 5-letnie mieszkanie
o pow. 40 m², wysoki parter, na Nagórkach. Tel. 733 711 381.
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

JAROTY ∙

NR 2/2017

15

ABY DO WIOSNY
Jeszcze mamy formalną zimę, jeszcze różnie może być w pogodzie, ale wyglądamy słoneczka, cieplejszych dni, a także optymistycznych prognoz meteorologicznych i mówimy: ABY DO WIOSNY!
Styczniowe mrozy i opady śniegu z różnymi zawirowaniami
i zmiennościami pogody dały nam się we znaki, ale i luty był mroźny,
a po nim już upragniony marzec, czyli przedwiośnie.
Jak zawsze w tym okresie musimy być przygotowani na różnorakie zagrożenia, spodziewajmy się więc wszystkiego: śniegu i odwilży, mrozów i podtopień. Dotychczas bywało, że posypało śniegiem,
a potem wszystko znikało i takie przeplatanki nie raz miewaliśmy,
tylko czy wszystko znikało? Kim jesteśmy, co się z nami dzieje, że
opanowała nas całkowita znieczulica na środowisko, w którym żyjemy. Bywało – śnieg poleżał kilka dni, przyszło ocieplenie i… strach
i obrzydzenie, kiedy się patrzyło na odkrywające się spod topniejącego śniegu śmieci, psie odchody, butelki i puszki, jakbyśmy byli
w jakimś egzotycznym kraju „trzeciego świata”.
Temat jest jak zawsze o tej porze roku na czasie i wybaczcie, ale
w wielu stwierdzeniach będę powtarzał się w krytyce i nawoływaniu
do opamiętania się – nie możemy bowiem żyć wiecznie w śmieciach
i tolerować zachowanie tych, którzy śmiecą i zachowują się skandalicznie. Mówmy o tym, powtarzajmy w nieskończoność.
Mało tego, że nie dostrzegamy reakcji współmieszkańców naszych osiedli, nie wspominając odnośnych służb, to jeszcze jakiekolwiek zwracanie uwagi brudzącym czy śmiecącym zawsze spotykaja
się z agresją.
Widzimy codziennie ekipy sprzątające nasze osiedla i co dzień
to samo: śmieci, śmieci i dalej psie kupy i śmieci. Kosze są widoczne, ale dewastowane sukcesywnie, a wokół znowu śmieci – czy
naprawdę tylko do tego jesteśmy zdolni i nic nas nie dziwi, nie denerwuje, omijamy to obojętnie i nie interweniujemy, a już, jeśli to
psioczymy na administrację, nigdy na współmieszkańców, nigdy na
tych, których przecież widzimy, że „świnią”!
Pod oknami naszych bloków często rosną ozdobne krzewy,
a dalej wystrzyżony trawnik, niestety jakże często po ostrych sobotnich imprezach dookoła pełno śmieci, pety, puszki i butelki. Teraz,
kiedy leży tam śnieg widać to wyraźnie, aż bierze obrzydzenie. Przeplatanka pogodowa, roztopy i wyłania się trawa, ale czasem trudno
ją dostrzec, a oglądając te trawniki można się dowiedzieć wiele na
temat trybu życia mieszkańców naszych blokowisk.
Można między innymi wywnioskować z tego, komu powodzi się
dobrze, a kto żyje skromniej; kto jest uzależniony od alkoholu lub
nikotyny oraz jakie używki preferuje. W ten sam sposób można się
dowiedzieć, co mieszkańcy poprzedniego dnia jedli i co niezbyt im
smakowało, a nawet jak wysokie płacą rachunki – i wcale nie trzeba
być do tego detektywem.
Pod oknami bloków naszych osiedli można znaleźć wszystko, od
petów, butelek, spleśniałego chleba, konserw, gazet, foliowych worków po sprzęt RTV i AGD, a nawet… meble, choć te na szczęście są
sukcesywnie wywożone przez firmę sprzątającą. Często walają się
tam zapakowane w worek foliowy śmieci, wyjęte z domowego kosza
i z lenistwa wyrzucone przez okno na osiedlowy trawnik. Taki totalny
bród panuje zarówno tam, gdzie bloki nie są wyposażone w zsypy
na śmieci i leniwym lokatorom po prostu nie po drodze do kontenera,
jak i wokół wieżowców posiadających zsypy.

Śmieci niewątpliwie są elementem życia współczesnego człowieka i choć największym problemem jest ilość odpadów produkowanych w osiedlach miast, to nie możemy pozostać obojętni wobec
tych śmieci, które pojawiają się w lasach, na trawnikach i w zagajnikach osiedlowych, nad jeziorami – słowem wszędzie.
Patrząc tak obiektywnie na codzienny obraz naszych osiedli, na śmiecenie, tolerowanie nagannego zachowywania się dzieci
i młodzieży, a zwłaszcza na bierne postawy wobec brudasów, chuliganów, a także dorosłych łamiących wszelkie zasady współżycia
i współistnienia, a nawet prawa, na dewastacje naszego wspólnego
mikroświata: bloku z jego otoczeniem, osiedla i miasta, nasuwa się
wniosek, że chyba jeszcze daleko nam do tak zwanej, a często krytykowanej cywilizacji zachodniej.
Nie chcę nikogo urazić, mamy swoją historię, osiągnięcia i określony poziom cywilizacji, ale tak bez emocji rozejrzyjmy się wokół,
czy wszystko, co od nas zależy traktujemy poważnie? Czy wszystko,
co złe, co jeszcze nie do końca doskonałe, czy choćby do przyjęcia
to wina innych, a nie po części nasza?
Tak śmiecimy i tolerujemy to, że żyjemy w śmieciach. Brudne,
zaśmiecone klatki schodowe i otoczenie budynków, nie mówiąc
o śmietnikach, zdemolowane kosze, ławki i inne urządzenia, tam
gdzie bawią się nasze dzieci i wnuki: rozbite butelki, wszelkie możliwe do określenia śmieci, a w piaskownicach na oczach opiekunów
naszych pociech załatwiające się psy; bez względu na działania
służb i pracę firm sprzątających, tak to my sami tworzymy i akceptujemy obraz slumsów!
Nazwijmy to prawdziwie, są to nie tylko sprawy estetyki i komfortu życia, ale właśnie fundowane zagrożenia nam, a zwłaszcza
naszym dzieciom i wnukom. Tworzymy je sami fizycznie i przez znieczulicę oraz naganną tolerancję dla zła – to wstydliwe zagrożenia.
Zima w różnych postaciach jeszcze trochę potrwa, prace i remonty
w osiedlach również, przyjdzie wiosna, a to dobry czas na odrodzenie się – tak na wzór przyrody – i może przyłączmy się do tego
procesu humanizacji i rewitalizacji naszych osiedli poprzez ucywilizowanie i uaktywnienie naszych zachowań i postaw. Nie obawiajmy
się cywilizacji, uaktywnijmy się i ABY DO WIOSNY!
Nie znaczy to jednak, że mamy nagle wprowadzać „rewolucję”
na siłę i na wzór cywilizacji zachodnich, bo i tam różnie bywa. Nie
można bezwolnie naśladować wszystkich i zmieniać bez dostosowania całego naszego życia, prawa i obyczajów, ale powinniśmy
analizować, sytuację i na bazie naszych obyczajów, przynajmniej
próbować ucywilizować nasze życie. Nie tylko sami nie śmiećmy,
ale zwracajmy uwagę tym, którzy to czynią, a przy tym szanujmy
prace wielu sprzątających, a teraz i odśnieżających nasze osiedla.
Szanujmy siebie i otaczającą nas przyrodę, a śmieci niech znajdują miejsce tam, gdzie ich przeznaczenie – zbierane, segregowane
i przerabiane, to energia odnawialna, to surowce do produkcji wielu
pożytecznych produktów.
Mniej śmieci, więcej aktywności w utrzymaniu czystości i kultury
życia w naszych osiedlach i ABY DO WIOSNY – cudnej, czystej
i kolorowej! Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz
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JAN BOENIGK
Urodził się 24 lipca 1903 r. w Tomaszkowie koło Olsztyna, w rodzinie chłopskiej, jako dwunaste dziecko Franciszka i Joanny z Polakowskich. Naukę rozpoczął w niemieckiej szkole ludowej, kontynuował zaś na zorganizowanym w Olsztynie kursie
pedagogicznym dla nauczycieli pomocniczych. Kursu tego nie ukończył, gdyż po przegranym plebiscycie Niemcy zlikwidowali
polskie placówki oświatowe. Kwalifikacje do zawodu nauczycielskiego zdobywał w seminarium nauczycielskim w Lubawie, gdzie
w 1926 roku zdał egzamin dojrzałości.

Źródło: http://www.muzeum.olsztyn.pl/
W 1928 r. skierowany został do pracy oświatowej na Powiślu.
Będąc kierownikiem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego
w Sztumie nadzorował organizowanie polskich szkół, jako sekretarz
Związku Towarzystw Młodzieżowych na Powiślu zajmował się organizowaniem życia kulturalnego na tym terenie.
Po dwóch latach przeniesiony został do Olsztyna na stanowisko kierownika Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na
Warmię. W następnym roku poszerzono zakres jego obowiązków
mianując go kierownikiem Komisariatu Oświaty „Mazowsze”. Założył wówczas w Piasutnie, w 1932 r., pierwszą polską szkołę na Mazurach. W tym samym roku uzyskał pełne kwalifikacje zawodowe,
zdając w Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy drugi egzamin
pedagogiczny. Następnie powrócił do pracy na Powiślu.

Budynek SM „Jaroty” przy ul. Boenigka
Swoim odmiennym punktem widzenia na sprawy oświatowe,
a głównie gospodarcze, naraził się na niechęć ze strony wpływowych osobistości ruchu polskiego na tym terenie. Przysparzał tym
kłopotów kierownictwu Związku Polaków w Niemczech, które nie
chcąc się angażować w sprawy lokalne i pragnąc zachować neu-

Ulica Boenigka
tralność, przeniosło go w 1935 r. do Berlina na stanowisko redaktora „Młodego Polaka w Niemczech”. Pismo to redagował przez trzy
lata. W tym czasie współpracował również z innymi gazetami polskimi wychodzącymi w Niemczech, głównie z „Gazetą Olsztyńską”.
Nie zaniechał także działalności organizacyjnej – w latach 1938 – 1939
był prezesem Związku Towarzystw Polskich w Berlinie.
W sierpniu 1939 r. przybył do Olsztyna, aby objąć kierownictwo
IV Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Zatrzymany przez gestapo zbiegł i ukrywał się. Ponownie aresztowano go miesiąc później
w Berlinie i osadzono w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
W roku 1940 został zwolniony i powrócił do Berlina, gdzie mieszkała
jego żona Małgorzata z trzema synami. W następnym roku został
przymusowo wcielony do Wehrmachtu.
Po wojnie powrócił do Olsztyna, gdzie zajął się działalnością
oświatową i społeczną. W latach 1946 – 1953 był kierownikiem Uniwersytetów Ludowych w Jurkowym Młynie koło Morąga i w Mikołajkach. Prowadził tam, wśród młodzieży miejscowego pochodzenia,
działalność repolonizacyjną. Był długoletnim radnym powiatowych
rad narodowych w Morągu i Mrągowie oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie (1957 – 1982). W latach 1957 – 1965 sprawował
funkcję zastępcy przewodniczącego Prezydium WRN. Był również
członkiem Rady Naczelnej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
(1957 – 1961), członkiem Związku Literatów Polskich i Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego.
Napisał wiele artykułów prezentujących dzieje ruchu polskiego
w Niemczech. W formie książkowej wydał wspomnienia „Minęły wieki, a myśmy ostali” oraz „Wyroki”.
Zmarł 22 lipca 1982 r. w Olsztynie. Pochowany został na cmentarzu w Bartągu.
Małgorzata Strzyżewska – historyk, kierownik Domu „Gazety
Olsztyńskiej” Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

