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To właśnie tego wieczoru
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze
przy stołach są miejsca dla obcych
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

Wkrótce Wigilia, stół, biały opłatek.
Na pierwszą gwiazdę czekanie z weselem.
I ta nadzieja, że się Bóg narodzi dziś w naszych sercach.
Jak kiedyś w Betlejem.

To właśnie tego wieczoru
od bardzo wielu wieków
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska

Niech pokój i błogosławieństwo, jakie niesie nowo narodzone Dziecię Jezus,
zagoszczą w Państwa domach i sercach.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i prawdziwej radości
w każdym dniu Nowego 2018 Roku

życzą
Zarząd, Rada Nadzorcza SM „Jaroty”,
Rady Osiedlowe i Redakcja „Jarot”

Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty
remontowe ujęte w planie na 2017 r.,
zawartych umowach i ich realizacji
(według stanu na koniec listopada 2017 r.)
Na wybór wykonawców robót ujętych w planie remontów na 2017 rok ostatecznie przeprowadzono 27 przetargów nieograniczonych, 2 postępowania są w toku. 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.
ciąg dalszy na str. 2
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2017 r., zawartych umowach i ich realizacji

Ogółem na wykonanie robót remontowych objętych planem zawarto 39 umów i wystawiono 9 zleceń. Prace realizuje 28 wykonawców.
Przeprowadzone przetargi
Lp.

Zakres przetargów

• malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki
okiennej – 65 kl. w 24 budynkach,
• ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 50 kl. w 20 budynkach,
2. • ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych w 29 budynkach
– 1. 757 m2
• remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułoże3.
nia terakoty w 9 budynkach – 1. 425 m2
• ułożenie wykładziny typu tarkett na schodach i podestach klatek schodowych – 6 klatek w 1 bud. średniowysokim terakota + tarkett
• wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych –
36 szt. w 2 budynkach
4. • montaż lamp oświetleniowych z czujnikami ruchu na
klatkach schodowych w 20 budynkach
5. • przełożenie chodników i ułożenie nowych chodników –
913 m2
6. • przebudowa i wykonanie nowych miejsc parkingowych
– 12 stanowisk
• naprawa dróg osiedlowych – 100 m2
1.

7.

• remont balkonów i loggii – 418 szt.

8.
9.

• remont osłon śmietnikowych – 11 szt.

10.
11.

• docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi budynków
mieszkalnych przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19
• docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi budynku
usługowego przy ul. Wiecherta 15
12. • wymiana witryn i stolarki okiennej – 21 szt.,
• wymiana drzwi wejściowych do 29 budynków – 88 szt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

• wymiana kaset domofonowych na cyfrowe – 18 budynków
• wymiana rynien i rur spustowych – 6 budynków –
1. 629 mb.
• wymiana ław kominiarskich w 13 budynkach – 500 mb.
• wymiana tablic sterujących dźwigów – 3 szt. w 3 budynkach
• montaż regulacyjnych zaworów podpionowych na instalacji c.o. w 3 budynkach – 197 kpl.
• wymiana i dostawienie urządzeń na 15 placach zabaw
• uzupełnienie, dostawa i montaż 6 szt. zewnętrznych
urządzeń siłowo – rekreacyjnych
• ogrodzenie 3 placów zabaw
• wykonanie nasadzeń roślinnych, rekultywacja trawników

Terminy
przeprowadzenia
przetargu
I przetarg
24. 02. 2017 r.
– 15. 03. 2017 r.
II przetarg
25. 04. 2017 r.
– 16. 05. 2017 r.
III przetarg
5. 09. 2017 r.
– 27. 09. 2017 r.

12. 07. 2017 r.
– 21. 07. 2017 r.
8. 05. 2017 r.
– 2. 06. 2017 r.
28. 08. 2017 r.
– 1. 09. 2017 r.

I przetarg
22. 06. 2017 r.
– 17. 07. 2017 r.
II przetarg
23. 08. 2017 r.
– 21. 09. 0217 r.
I przetarg
10. 08. 2017 r.
– 17. 08. 2017 r.
II przetarg
18. 09. 2017 r.
– 29. 09. 2017 r.
12. 10. 2017 r.
– 24. 10. 2017 r.

Uwagi
Ze względu na wysokie ceny przetarg ogłaszano trzykrotnie.
Ostatecznie w przetargach nie wyłoniono wykonawców na:
– malowanie 25 klatek schodowych w 7 budynkach przy
ul. Orłowicza 23, Jeziołowicza 23, Gębika 11, 28, Wachowskiego 14, Turkowskiego 6, Sikiryckiego 5,
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych (381 m2)
wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych (15 szt.) w 5 budynkach przy ul. Wilczyńskiego 6D,
6E, Wiecherta 31, Gębika 18, Sikiryckiego 2.

Przetarg rozstrzygnięto w pełnym zakresie.
Przetarg rozstrzygnięto w pełnym zakresie.
Przetarg rozstrzygnięto w zakresie przebudowy i wykonania nowych miejsc parkingowych.
Na naprawę dróg osiedlowych odstąpiono od trybu przetargowego i przeprowadzono wybór ofert. Ze względu na
wysokie ceny nie wyłoniono żadnego wykonawcy.
Przetarg rozstrzygnięto w pełnym zakresie.

Wyłoniono wykonawcę na pełen zakres robót.

Ze względu na wysokie ceny i brak konkurencyjności
(wpłynęła tylko jedna oferta) przetarg unieważniono, drugi
przetarg w przygotowaniu.

I przetarg
24. 05. 2017 r.
– 12. 06. 2017 r.
II przetarg
23. 06. 2017 r.
– 13. 07. 2017 r.
III przetarg
6. 10. 2017 r.
– 20. 10. 2017 r.
27. 04. 2017 r. –
17. 05. 2017 r.
27. 04. 2017 r. –
17. 05. 2017 r.

W trzecim postępowaniu wyłoniono wykonawcę w zakresie
wymiany drzwi wejściowych do 29 budynków mieszkalnych. Przetarg po raz czwarty został ogłoszony w dniu
4. 12. 2017 r. – planowane otwarcie 18. 12. 2017 r.

26. 04. 2017 r.
– 22. 05. 2017 r.
5. 06. 2017 r.
– 23. 06. 2017 r.
15. 05. 2017 r.
– 23. 06. 2017 r.

Wyłoniono wykonawcę na pełen zakres robót.

17. 07. 2017 r.
– 26. 07. 2017 r.

Wyłoniono wykonawców na pełen zakres robót.

Wyłoniono wykonawcę na pełen zakres robót.
Wyłoniono wykonawców na pełen zakres robót.

Wyłoniono wykonawcę na pełen zakres robót.
Wyłoniono wykonawców na pełen zakres robót.
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Lp.

Zakres przetargów

Terminy
przeprowadzenia
przetargu

• zmiana systemu zasilania w ciepło i wodę w budynkach
I przetarg
przy ul. Barcza 8, 10, 12, Burskiego 20, 22, 32, Krasickie- 17. 05. 2017 r.
go 11, Panasa 8, 10, 12, Świtycz-Widackiej 1
– 29. 05. 2017 r.
II przetarg
20. 06. 2017 r.
– 3. 07. 2017 r.
6. 07. 2017 r.
23. • wykonanie instalacji solarnej w 13 budynkach przy
– 1. 08. 2017 r.
ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1 i Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7

21.
22.

24.
25.
26.
27.

• modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Wańkowicza, Barcza – numery parzyste
• wykonanie drenażu 2 placów zabaw
• remont pomieszczeń biurowych Wańkowicza 9
• wykonanie instalacji solarnej w 13 budynkach przy
ul. Barcza 8, 10, Burskiego 20, 22, 32, Krasickiego 11,
Panasa 8, 10, Świtycz-Widackiej 1
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Uwagi
Wyłoniono wykonawców na pełen zakres robót.

Nie wyłoniono wykonawców. W dniu 3. 11. 2017 r. uzyskano
zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu
realizacji robót do dnia 30. 06. 2018 r. Przetarg po raz drugi
został ogłoszony w dniu 27. 11. 2017 r., planowane otwarcie
13. 12. 2017 r.
Przetarg w przygotowaniu.
Przetarg w przygotowaniu.
Przetarg w przygotowaniu.
Wykonanie robót jest uzależnione od uzyskania dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu
30. 11. 2017 r. Najprawdopodobniej do końca roku konkurs
nie zostanie rozstrzygnięty.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów i zawartych umów na wykonanie robót przedstawiono poniżej.
1. Przetarg nieograniczony na:
–– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 65 kl. w 24 budynkach;
–– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 50 klatek w 20 budynkach;
–– ułożenie wykładziny typu tarkett na schodach i podestach klatek schodowych – 6 klatek w 1 budynku;
–– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych w 29 budynkach – 1. 757 m2; wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy
piwnicznych – 143 szt.;
–– remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułożenia terakoty w 9 budynkach – 1. 425 m2;
–– wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych – 36 szt. w 2 budynkach;
przeprowadzono w dniach 24. 02. 2017 r. – 15. 03. 2017 r.
Wpłynęło 8 ofert, z których wyłoniono 7 wykonawców.
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 - 687 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„DREWPOL” sp. z o.o.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
07- 410 Ostrołęka
Budownictwo „ALFIX”
Jerzy Kostecki
ul. Upalna 15 lok. nr 7
15- 668 Białystok

Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 3 klatek schodowych w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 14 – WYKONANO

1.

24/TR/2017

2.

25/TR/2017

3.

26/TR/2017

4.

27/TR/2017
+ aneks nr 1, 2, 3, 4
(zmiany terminów
realizacji)

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

5.

28/TR/2017
+ aneks nr 1, 2, 3, 4
(zmiana terminu
realizacji)

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

Umowa na remont posadzek w korytarzach piwnicznych – wykonanie wylewek betonowych z ich malowaniem (bez ułożenia terakoty) 128 m2
w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Barcza 25 – WYKONANO
Umowa na remont posadzek w korytarzach piwnicznych – wykonanie wylewek betonowych z ich malowaniem (bez ułożenia terakoty) 1.297 m2
w 8 budynkach w osiedlu Nagórki:
Murzynowskiego 8, Murzynowskiego 13, Murzynowskiego 15, Murzynowskiego 17, Wańkowicza 12, Barcza 15, Barcza 21, Orłowicza 1 – WYKONANO
Umowa na malowanie 2 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 1 budynku w osiedlu Jaroty:
Mroza 16 – WYKONANO
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 27 klatek schodowych
w 10 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
Barcza 17, Wańkowicza 22 – WYKONANO
Herdera 18, Herdera 21, Kanta 1, Kanta 34 – WYKONANO
Gębika 9, Gębika 24, Turkowskiego 7, Turkowskiego 11 – WYKONANO
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 92,5 m2) wraz z wymianą
stolarki drzwiowej – 12 szt. w 2 budynkach w osiedlu Pieczewo:
Żurawskiego 6, Żurawskiego 8 – WYKONANO
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 11 klatek schodowych w 5 budynkach w osiedlu Jaroty:
Wiecherta 4, Wiecherta 12, Herdera 17 – WYKONANO
Stramkowskiej 9, Wachowskiego 4 – WYKONANO
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 19 m2) wraz z wymianą
stolarki drzwiowej – 3 szt. w 1 budynku w osiedlu Jaroty:
Leyka 30 – WYKONANO
ciąg dalszy na str. 4
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2017 r., zawartych umowach i ich realizacji
Lp.
6.

7.

Nr umowy

Wykonawca

29/TR/2017

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 -300 Opoczno
30/TR/2017
PPHU Budowa i Remonty
+ aneks nr 1, 2
Marcin Ciężki
(zmiana zakresu robót Rogiedle 46
i terminów realizacji)
11- 135 Lubomino

Opis realizacji umowy
Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
1 budynku w osiedlu Nagórki:
Barcza 45 – WYKONANO
Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Janowicza 22, Janowicza 24 – WYKONANO
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 5 klatek schodowych
w 2 budynkach w osiedlach Jaroty:
Herdera 24, Mroza 27 – 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 11. 05. 2017 r.
2. Przetarg nieograniczony na:
–– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 55 klatek w 20 budynkach;
–– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 4 klatki w 2 budynkach;
–– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych 27 budynków – 1. 727 m2 wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy
piwnicznych – 95 szt.;
–– ułożenie wykładziny typu tarkett na schodach i podestach klatek schodowych – 6 klatek w 1 budynku;
–– wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych – 36 szt. w 2 budynkach;
przeprowadzono w dniach 25. 04. 2017 r. – 16. 05. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.

Nr umowy

1.

48/TR/2017

2.

49/TR/2017
+ aneks nr 1 zmiana zakresu

3.

50/TR/2017
+ aneks nr 1, 2, 3
(zmiana terminu
realizacji)

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„DREWPOL” sp. z o.o.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12
07- 410 Ostrołęka
Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10- 687 Olsztyn
Firma Ogólnobudowlana
„HART-BUD”
Marek Kowalkowski
Hartowiec 86
13 - 220 Rybno

Opis realizacji umowy
Umowa na ułożenie wykładziny typu tarkett na schodach i podestach klatek
schodowych – 6 klatek w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 7 – WYKONANO
Umowa na wymianę drzwi do korytarzy piwnicznych – 33 szt. w 3 budynkach
w osiedlu Nagórki
Barcza 17, Barcza 19, Barcza 23 – WYKONANO
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 4 klatek schodowych w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Leyka 22 – termin realizacji robót – 3. 11 – 15. 12. 2017 r. – W TOKU
Leyka 24 – termin realizacji robót – 27. 11 – 15. 12. 2017 r. – W TOKU
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 196,50 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 27 szt. w 5 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Leyka 28 – WYKONANO
Żurawskiego 11, Żurawskiego 13, Żurawskiego 15, Żurawskiego 10 –
WYKONANO

Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia przetargu, z powodu wysokich cen, nie wyłoniono wykonawców na:
– malowanie 55 klatek schodowych w 20 budynkach przy ul. Barcza 37, 39, 41, Orłowicza 23, Mroza 12, 14, Jeziołowicza 23, Stramkowskiej 7, Gębika 11, 28, Wachowskiego 14, Turkowskiego 6, Wilczyńskiego 1, 3, Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25, Sikiryckiego 5;
– ułożenia terakoty w korytarzach piwnicznych (1. 531 m2) wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych (93 szt.)
w 22 budynkach przy ul. Burskiego 14, 16, 18, Wiecherta 11, 13, 23, 31, 35, Herdera 1, 20, Wilczyńskiego 6D, 6E, Gębika 8A, 16, 18, 22,
Wachowskiego 6, 8, Sikiryckiego 2, 4, 6, 8.
Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpiło we wrześniu z przedłużonym terminem realizacji wszystkich wyżej wyszczególnionych robót
do 30. 04. 2018 r.
3. Przetarg nieograniczony na:
–– malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 55 klatek w 20 budynkach;
–– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych 22 budynków – 1. 531 m2 wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy
piwnicznych – 93 szt.;
przeprowadzono w dniach 5. 09. 2017 r. – 27. 09. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 7 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 5 firm, z którymi zawarto umowy:
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Lp.

Nr umowy

Wykonawca

1.

104/TR/2017

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

2.

105/TR/2017

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26- 300 Opoczno

3.

106/TR/2017

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

4.

108/TR/2017

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

5.

109/TR/2017

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

Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Barcza 41 – termin realizacji robót 1. 02.–22. 03. 2018 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 319 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 15 szt. w 6 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Burskiego 14 – termin realizacji robót 12. 01.–26. 02. 2018 r.
Burskiego 16 – termin realizacji robót 5. 02.–26. 02. 2018 r.
Burskiego 18 – termin realizacji robót 26. 02.–19. 03. 2018 r.
Sikiryckiego 4 – termin realizacji robót 8. 01.–12. 02. 2018 r.
Sikiryckiego 6 – termin realizacji robót 12. 02.–14. 03. 2018 r.
Sikiryckiego 8 – termin realizacji robót 14. 03.–4. 04. 2018 r.
Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Barcza 39 – termin realizacji robót 15. 01.–5. 03. 2018 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 127 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 8 szt. w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Herdera 1 – termin realizacji robót 20. 11.–11. 12. 2017 r. – W TOKU
Herdera 20 – termin realizacji robót 5. 12. 2017 r.–2. 01. 2018 r.
Umowa na malowanie 3 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 1 budynku w osiedlu Nagórki:
Barcza 37 – termin realizacji robót 2. 01.–20. 02. 2018 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 367 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 17 szt. w 6 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Wiecherta 11 – termin realizacji robót 20. 11.–11. 12. 2018 r.
Wiecherta 13 – termin realizacji robót 20. 02.–12. 03. 2018 r.
Wiecherta 23 – termin realizacji robót 20. 02.–19. 03. 2018 r.
Gębika 22 – termin realizacji robót 19. 03.–18. 04. 2018 r.
Wachowskiego 6 – termin realizacji robót 19. 03.–9. 04. 2018 r.
Wachowskiego 8 – termin realizacji robót 26. 03.–30. 04. 2018 r.
Umowa na malowanie 14 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej
w 7 budynkach w osiedlu Pieczewo:
Wilczyńskiego 1 – termin realizacji robót 15. 01.–23. 02. 2018 r.
Wilczyńskiego 3 – termin realizacji robót 15. 01.–23. 02. 2018 r.
Turkowskiego 17 – termin realizacji robót 5. 02.–16. 03. 2018 r.
Turkowskiego19 – termin realizacji robót 5. 02.–16. 03. 2018 r.
Turkowskiego 21 – termin realizacji robót 26. 02.–6. 04. 2018 r.
Turkowskiego 23 – termin realizacji robót 26. 02.–6. 04. 2018 r.
Turkowskiego 25 – termin realizacji robót 6. 03.–14. 04. 2018 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 297 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 8 szt. w 2 budynkach w osiedlu Jaroty, Pieczewo:
Wiecherta 35 – termin realizacji robót 15. 01.–18. 03. 2018 r.
Gębika 8A – termin realizacji robót 19. 02.–20. 03. 2018 r.
Umowa na malowanie 5 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 2 budynkach w osiedlu Jaroty:
Mroza 12 – termin realizacji robót 12. 02.–23. 03. 2018 r.
Mroza 14 – termin realizacji robót 7. 03.–30. 04. 2018 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 38 m2) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej – 5 szt. w 1 budynku w osiedlu Pieczewo:
Gębika 16 – termin realizacji robót 8. 01.–29. 01. 2018 r.

Pomimo trzykrotnego przeprowadzenia przetargu, z powodu wysokich cen lub braku ofert, nie wyłoniono wykonawców na:
– malowanie 25 klatek schodowych w 7 budynkach przy ul. Orłowicza 23, Jeziołowicza 23, Gębika 11, Gębika 28, Wachowskiego 14,
Turkowskiego 6, Sikiryckiego 5;
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych (381,00 m2) wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych (15 szt.)
w 5 budynkach przy ul. Wilczyńskiego 6D, Wilczyńskiego 6E, Wiecherta 31, Gebika 18, Sikiryckiego 2.
4. Przetarg nieograniczony na:
–– wymiana 589 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w 20 budynkach;
przeprowadzono w dniach 12. 07. 2017 r.–21. 07. 2017 r.
Wpłynęła 1 oferta, z oferentem podpisano umowę.
Lp.
5.

Nr umowy
85/TR/2017

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego
Jerzy Łuński
Al. Obrońców Tobruku 15 lok. 7
10 - 089 Olsztyn

Umowa na wymianę 589 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na
klatkach schodowych w 20 budynkach w osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo:
Orłowicza 1, Orłowicza 3, Orłowicza 5, Orłowicza 9, Orłowicza 21 – WYKONANO
Burskiego 8, Burskiego 10, Burskiego 12, Leyka 9, Leyka 11, Leyka 13, Leyka 15,
Hanowskiego 2, Hanowskiego 4, Kanta 40D, Jaroszyka 22, Leyka 19 – WYKONANO
Wachowskiego 6 – WYKONANO

Typ opraw oświetleniowych wybrano w drodze zapytania ofertowego spośród 4 ofert.

ciąg dalszy na str. 6

JAROTY ∙

6

ciąg dalszy ze str. 5

NR 12/2017

Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2017 r., zawartych umowach i ich realizacji
5. Przetarg nieograniczony na:
–– remont chodników, tj. przełożenie istniejących i ułożenie nowych chodników/schodów terenowych, remont zatok postojowych o pow. ok. 913 m2,
przeprowadzono w dniach 8. 05. 2017 r. – 2. 06. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

60/TR/2017

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

Umowa na remont chodników – przełożenie istniejących chodników/remont schodów terenowych/remont zatok postojowych – 347 m2 w osiedlu Jaroty:
Boenigka 46, 48, 50, 52, Leyka 26, 28, 30, 32, Wiecherta 16, Herdera 7, 9, 11, Janowicza 32, 34 – WYKONANO

2.

64/TR/2017

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

Umowa na remont chodników – przełożenie istniejących chodników/remont schodów terenowych/wykonanie nowego chodnika – 542 m2 w osiedlu Jaroty, Nagórki:
Mroza 8, Piotrowskiego 11 – WYKONANO
Mroza 32, Janowicza 9, 21 – WYKONANO
Orłowicza 17B – WYKONANO

6. Przetarg nieograniczony na:
–– wykonanie zatok parkingowych (12 miejsc postojowych)
–– naprawa nawierzchni asfaltowej – pow. ok. 100 m2,
przeprowadzono w dniach 28. 08. 2017 r.–1. 09. 2017 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy:
Lp.
1.

Nr umowy
92/TR/2017

Wykonawca
„ORD-BUD”
Cezary Ordak
Kruszewnica
ul. Słoneczna 14
14 -300 Morąg

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie zatok postojowych (12 miejsc) w osiedlu Jaroty:
Janowicza 19 – WYKONANO
Mroza 32 – WYKONANO

Na naprawę nawierzchni asfaltowej nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym odstąpiono od trybu przetargowego i wysłano zapytania ofertowe do 3 firm. Zaproponowane ceny znacznie przewyższyły zakładane ceny do planu remontów. Nie został wyłoniony żaden
wykonawca robót.
7. Przetarg nieograniczony na remont balkonów i loggii – 418 szt. (Orłowicza 2, Orłowicza 8, Orłowicza 10, Orłowicza 14, Orłowicza 16, Orłowicza 18, Barcza 14A m 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, Boenigka 2, Boenigka 42 m 15, 17, Wiecherta 16
m 3, 4, 8, Herdera 7 m 18, Burskiego 13 m 7, Hanowskiego 12 m 9, Piotrowskiego 13 m 26, Mroza 37 m 1, Janowicza 2 m 26,
Janowicza 7 m 26, Turkowskiego 19 m 18, 20, Jeziołowicza 20 m 10)
przeprowadzono w dniach 22. 06. 2017 r. – 17. 07. 2017 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
1.

2.

Nr umowy
80/TR/2017

Wykonawca

Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10- 687 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowlane
81/TR/2017
+ aneks nr 1 Radosław Zalega
zmiana termi- Kraśnica 143
nu realizacji
26- 300 Opoczno

Opis realizacji umowy
Umowa na remont 212 szt. balkonów i loggii w osiedlu Nagórki, Pieczewo:
Orłowicza 8 – termin realizacji robót 10. 08. 2017 r. – 30. 06. 2018 r.
Orłowicza 10, Orłowicza 14 – WYKONANO
Turkowskiego 19, Jeziołowicza 20 – WYKONANO
Umowa na remont 45 szt. balkonów i loggii w osiedlu Jaroty:
Boenigka 2, Hanowskiego 12, Piotrowskiego 13, Mroza 37, Janowicza 2,
Janowicza 7 – 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 23. 08. 2017 r.
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8. Przetarg nieograniczony na remont balkonów i loggii – 161 szt. (Orłowicza 2, Orłowicza 16, Orłowicza 18, Barcza 14A m 3, 4, 5,
7, 8, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, Boenigka 42 m 15, 17, Wiecherta 16 m 3, 4, 8, Herdera 7 m 18, Burskiego 13 m 7
przeprowadzono w dniach 23. 08. 2017 r. – 21. 09. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.

Nr umowy

1.

102/TR/2017

2.

103/TR/2017

3.

110/TR/2017

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Firma Remontowo-Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 -687 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26- 300 Opoczno
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMAL”
Mirosław Makuch
ul. Kłosowa 52
10 -818 Olsztyn

Umowa na remont 107 szt. balkonów i loggii w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 2 – termin realizacji robót 20. 04.–30. 06. 2018 r.
Orłowicza 18 – termin realizacji robót 15. 05.–30. 06. 2018 r.
Umowa na remont 34 szt. balkonów i loggii w osiedlu Nagórki:
Orłowicza 16 – termin realizacji – 10. 04.–25. 05. 2018 r.
Umowa na remont 19 szt. balkonów i loggii w osiedlu Nagórki, Jaroty:
Barcza 14A – termin realizacji robót 15. 04.–15. 06. 2018 r.
Boenigka 42, Wiecherta 16, Herdera 7, Burskiego 13 – WYKONANO

9. Przetarg nieograniczony na remont osłon śmietnikowych – 11 szt. (Burskiego 2, Pieczewska 4, Wiecherta 6, Kanta 9,
Kanta 22B, Kanta 26, Kanta 28, Kanta 36, Kanta 52, Kanta 56, Mroza 27)
przeprowadzono w dniach 10. 08. 2017 r.–17. 08. 2017 r.
Wpłynęła 1 oferta. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono.
10. Przetarg nieograniczony na remont osłon śmietnikowych – 11 szt. (Burskiego 2, Pieczewska 4, Wiecherta 6, Kanta 9,
Kanta 22B, Kanta 26, Kanta 28, Kanta 36, Kanta 52, Kanta 56, Mroza 27)
przeprowadzono w dniach 18. 09. 2017 r.–29. 09. 2017 r.
Wpłynęła 1 oferta, z oferentem podpisano umowę.
Lp.
1.

Nr umowy
100/TR/2017

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

Opis realizacji umowy
Umowa na remont 11 szt. osłon śmietnikowych w osiedlu Jaroty:
Burskiego 2, Pieczewska 4, Wiecherta 6, Kanta 9, Kanta 22B, Kanta 26, Kanta 28,
Kanta 36, Kanta 52, Kanta 56, Mroza 27 – WYKONANO

11. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z:
–– dociepleniem wraz z robotami towarzyszącymi 3 budynków mieszkalnych przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19;
–– dociepleniem wraz z robotami towarzyszącymi budynku usługowego przy ul. Wiecherta 15;
przeprowadzono w dniach 12. 10. 2017 r.–24. 10. 2017 r.
Wpłynęła 1 oferta. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono.
12. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z:
–– wymianą drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, Malewskiego 3, 5, 4, Leyka 19, Herdera
1, 4, Wiecherta 17, Kanta 38, 48, Piotrowskiego 11A, 13, 15, Mroza 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, Murzynowskiego 1, 3, 5, Wańkowicza 8, 12, Barcza 8, 15, 21, 25 (88 szt.);
–– wymianą witryn w lokalu przy ul. Burskiego 2 (3 szt.), wymianą stolarki drzwiowej (1 szt.) i stolarki okiennej (3 szt.) w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3, wymianą witryn stalowych (5 szt.), okien drewnianych (15 szt.), drzwi wejściowych (1 szt.), drzwi
zewnętrznych od zaplecza (3 szt.) w budynku przy ul. Kanta 11;
przeprowadzono w dniach 24. 05. 2017 r.–12. 06. 2017 r.
Wpłynęła 1 oferta. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono.
13. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z:
– wymianą drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, Malewskiego 3, 5, 4, Leyka 19,
Herdera 1, 4, Wiecherta 17, Kanta 38, 48, Piotrowskiego 11A, 13, 15, Mroza 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, Murzynowskiego 1, 3, 5,
Wańkowicza 8, 12, Barcza 8, 15, 21, 25 (88 szt.)
– wymianą witryn w lokalu przy ul. Burskiego 2 (3 szt.), wymianą stolarki drzwiowej (1 szt.) i stolarki okiennej (3 szt.) w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3, wymianą witryn stalowych (5 szt.), okien drewnianych (15 szt.), drzwi wejściowych (1 szt.), drzwi
zewnętrznych od zaplecza (3 szt.) w budynku przy ul. Kanta 11;
przeprowadzono w dniach 7. 07. 2017 r.–13. 07. 2017 r.
Wpłynęła 1 oferta. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono.

ciąg dalszy na str. 10
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Dzień Seniora

W Klubie „Na Górce” uroczyście obchodzono Dzień Seniora zorganizowany wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”.
Życzenia seniorom z tej okazji złożył przewodniczący Rady Osiedla Roman Szostek.

Andrzejkowe pokazy iluzji

W Klubie Kultury „Na Górce” odbyły się andrzejkowe pokazy iluzji, organizowane wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”,
które prezentowali iluzjoniści: Łukasz Ogonowski z uczniami i Paweł Chrzan.

W Klubie „Akant” dzieci i dorosłych „oczarował” Łukasz Ogonowski z uczniami.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

JAROTY ∙

NR 12/2017

9

Wernisaż
W Galerii Korytarzowej Klubu „Na Górce” odbył się wernisaż prac artystek-amatorek Urszuli Ewertowskiej i Walerii Jarmałkowicz –
z pracowni plastycznej prowadzonej przez artystę plastyka Mirosławę Smerek-Bielecką.

Prace Urszuli Ewertowskiej

Konkurs na Jarotach

Praca Walerii Jarmałkowicz

„Iluminacje ‘2018”

Drodzy Mieszkańcy osiedla Jaroty, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i podobnie jak w latach ubiegłych Rada Osiedla przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” organizuje konkurs dla członków SM „Jaroty” na najładniejsze iluminacje i dekoracje domów oraz
balkonów, którego celem jest zainspirowanie mieszkańców do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia poprzez dekorowanie
swoich posesji oświetleniem świątecznym.
Dekoracje będą oceniane przez komisję powołaną przez członków RO „Jaroty” w okresie od 25 grudnia 2017 r. do 6 stycznia
2018 r. Ocenie będą podlegały: pomysłowość, oryginalność oraz ogólne wrażenie estetyczne iluminacji.
Laureaci konkursu o wygranej zostaną powiadomieni indywidualnie, a uhonorowani zostaną pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, dzięki któremu nasze osiedle będzie prawdziwie piękne w nadchodzącym okresie
świątecznym!
Spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2017 r., zawartych umowach i ich realizacji

14. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z:
–– wymianą drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, Malewskiego 3, 5, 4, Leyka 19,
Herdera 1, 4, Wiecherta 17, Kanta 38, 48, Piotrowskiego 11A, 13, 15, Mroza 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, Murzynowskiego 1, 3,
5, Wańkowicza 8, 12, Barcza 8, 15, 21, 25 (88 szt.);
–– wymianą witryn w lokalu przy ul. Burskiego 2 (3 szt.), wymianą stolarki drzwiowej (1 szt.) i stolarki okiennej (3 szt.) w pawilonie przy ul. Jaroszyka 3, wymianą witryn stalowych (5 szt.), okien drewnianych (15 szt.), drzwi wejściowych (1 szt.), drzwi
zewnętrznych od zaplecza (3 szt.) w budynku przy ul. Kanta 11;
przeprowadzono w dniach 20. 10. 2017 r.–8. 11. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.
1.

Nr umowy
120/TR/2017

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Assa Abloy Mercor Doors
sp. z o.o.
ul. Arkońska 6, bud. A2
80 -387 Gdańsk

Umowa na wymianę 88 szt. drzwi wejściowych do 29 budynków mieszkalnych w osiedlu Nagórki, Jaroty:
Boenigka 1, Boenigka 1A, Boenigka 3 – termin realizacji robót 3. 04.–13. 04. 2018 r.
Malewskiego 3, Malewskiego 5, Malewskiego 4, Leyka 19 – termin realizacji robót 3. 04.–13. 04. 2018 r.
Herdera 1, Wiecherta 17, Herdera 4, Kanta 38, Kanta 48 – termin realizacji robót
16. 04.–27. 04. 2018 r.
Piotrowskiego 11A, Piotrowskiego 13, Piotrowskiego 15 – termin realizacji robót
16. 04.–27. 04. 2018 r.
Mroza 20A, Mroza 20B, Mroza 20C, Mroza 20D, Mroza 20E – termin realizacji robót 16. 04.–27. 04. 2018 r.
Murzynowskiego 1, Murzynowskiego 3, Murzynowskiego 5 – termin realizacji robót 7. 05.–18. 05. 2018 r.
Wańkowicza 8 – termin realizacji robót 7. 05.–18. 05. 2018 r.
Wańkowicza 12 – termin realizacji robót 21. 05.–30. 05. 2018 r.
Barcza 8, Barcza 15, Barcza 21, Barcza 25 – termin realizacji robót 21. 05.–30. 05. 2018 r.

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na to, iż oferowane ceny znacznie przekraczały planowane koszty robót. Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 4. 12. 2017 r. i otwarcie nastąpi w dniu 18. 12. 2017 r.
15. Przetarg nieograniczony na wymianę kaset domofonowych w 18 budynkach mieszkalnych przy ul. Wańkowicza 8, Wańkowicza 12, Barcza 8, Barcza 15, Barcza 21, Barcza 25, Malewskiego 1, Malewskiego 3, Malewskiego 5, Jaroszyka 22, Leyka 19,
Pieczewskiej 4, Pieczewskiej 6, Pieczewskiej 8, Kanta 12, Janowicza 2, Janowicza 7, Wilczyńskiego 6C
przeprowadzono w dniach 27. 04. 2017 r.–17. 05. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.
1.

Nr umowy
54/TR/2017
+
aneks zwiększający
zakres robót

Wykonawca
Centrum Zabezpieczeń
WIT-CZAR s.c.
ul. Barcza 20 lok. 16
10- 685 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na wymianę kaset domofonowych w 18 budynkach mieszkalnych przy
ul. Wańkowicza 8, Wańkowicza 12, Barcza 8, Barcza 15, Barcza 21, Barcza 25, Malewskiego 1, Malewskiego 3, Malewskiego 5, Jaroszyka 22, Leyka 19, Pieczewskiej 4,
Pieczewskiej 6, Pieczewskiej 8, Kanta 12, Janowicza 2, Janowicza 7, Wilczyńskiego 6C – WYKONANO
Jeziołowicza 6, Jeziołowicza 8, Jeziołowicza 10, Jeziołowicza 12 (wprowadzone decyzją Zarządu na wniosek mieszkańców) – WYKONANO

16. Przetarg nieograniczony na wymianę orynnowania 6 budynków o łącznej długości 1.629 mb oraz ław kominiarskich 13 budynków o łącznej długości 500 mb.
przeprowadzono w dniach 27. 04. 2017 r.–17. 05. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
1.

2.

Nr umowy
51/TR/2017
+ aneks nr 1
(zmiana
terminów
realizacji)
52/TR/2017
+ aneks nr 1
(zmiana
terminów
realizacji)

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowlane
Marek Guzikowski, Andrzej Sielaszuk Sp. j.
ul. Traktorowa 23
10 -803 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 -300 Opoczno

Opis realizacji umowy
Umowa na wymianę orynnowania 158 mb, wymianę rur spustowych 324 mb,
montaż ław kominiarskich 113 mb w osiedlu Jaroty:
Wilczyńskiego 6C, Wilczyńskiego 6E, Kanta 22A, Kanta 22B, Mroza 8 – WYKONANO
Umowa na wymianę orynnowania 191 mb, wymianę rur spustowych 309 mb,
montaż ław kominiarskich 90 mb, w osiedlu Jaroty:
Wilczyńskiego 6D, Wilczyńskiego 6F, Burskiego 2, Burskiego 4, Burskiego 6,
Burskiego 18 – WYKONANO

JAROTY ∙
Lp.
3.

Nr umowy
55/TR/2017
+ aneks nr 1
(zmiana zakresu prac)

Wykonawca
Budownictwo „ALFIX”
Jerzy Kostecki
ul. Upalna 15 lok. nr 7
15 -668 Białystok
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Opis realizacji umowy

Umowa na wymianę orynnowania 277 mb, wymianę rur spustowych 370 mb,
montaż ław kominiarskich 98 mb, w osiedlu Jaroty:
Wilczyńskiego 6A, Wilczyńskiego 6B – WYKONANO

17. Przetarg nieograniczony na:
–– modernizację sterowania dźwigów osobowych – 3 szt. – w budynkach przy ul. Orłowicza 7 (klatka V), Orłowicza 8 (klatka
IV), Murzynowskiego 7 (klatka II)
przeprowadzono w dniach 26. 04. 2017 r.–22. 05. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.
1.

Nr umowy
58/TR/2017

Wykonawca
Techwind Jan Rutkowski
Dąbrowa 6
80 - 297 Banino

Opis realizacji umowy
Umowa na modernizację sterowania dźwigów osobowych w budynkach:
Orłowicza 7 (klatka V), Orłowicza 8 (klatka IV), Murzynowskiego 7 (klatka II) – WYKONANO

18. Przetarg nieograniczony na:
–– montaż zaworów podpionowych i wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania –
197 kpl. – w 3 budynkach przy ul. Janowicza 2, 4, 10
przeprowadzono w dniach 5. 06. 2017 r.–23. 06. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.

Nr umowy

1.

76/TR/2017
+ aneks nr 1
zmiana terminu realizacji

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

Opis realizacji umowy
Umowa na montaż zaworów podpionowych i wykonanie regulacji hydraulicznej
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach:
Janowicza 2, Janowicza 4, Janowicza 10 – WYKONANO

19. Przetarg nieograniczony na:
– uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych 15 placów zabaw,
– uzupełnienie, dostawę i montaż 6 szt. zewnętrznych urządzeń siłowo-rekreacyjnych w jednej lokalizacji,
– ogrodzenie 3 placów zabaw o łącznej długości 309 mb,
przeprowadzono w dniach 15. 05. 2017 r.–23. 06. 2017 r.
Wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono 3 wykonawców.
Lp.

Nr umowy

Wykonawca

1.

70/TR/2017

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

2.

71/TR/2017

3.

72/TR/201
+ aneks nr 1
(zmiana wartości umowy)

NOVUM Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 1
12- 100 Olsztyn
PHU ANIA
Anna Naumczyk-Szałaj
ul. Grota Roweckiego 4/46
10- 693 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na uzupełnienie, dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych 15 placów
zabaw w osiedlu Nagórki, Jaroty:
Wańkowicza 6, Barcza 18, Orłowicza 1, Orłowicza 3 – 5–7, Orłowicza 29 – WYKONANO
Mroza 22-A-D, Mroza 22 – 26, Wiecherta 35, Kanta 9, Kanta 30, Kanta 3, Kanta 26, 38,
Burskiego 8 – 16, Wilczyńskiego 19, Janowicza 19, 21 Mroza 32, 34 – WYKONANO
Umowa na uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń siłowo-rekreacyjnych na
placu przy ul.:
Boenigka 44/40 – WYKONANO
Umowa na ogrodzenie 3 placów zabaw w osiedlach Nagórki, Pieczewo:
Barcza 7, Barcza 18 –WYKONANO
Turkowskiego 2–Gębika 9 – WYKONANO

20. Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Orłowicza 21,
Orłowicza 23, Murzynowskiego 7, Mroza 8/Piotrowskiego 11, Janowicza 26, Burskiego 14, Burskiego 13, Boenigka 1A, 3,
Boenigka 3, Boenigka 42, Boenigka 11, Leyka 5/Hanowskiego 1, 3, Hanowskiego 2, 4, Wiecherta 35, Stramkowskiej 1, 3, 5,
Gębika 1, 3, 5, Wachowskiego 6, 8.
przeprowadzono w dniach 17. 07. 2017 r.–26. 07. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.
1.

Nr umowy
89/TR/2017
+ aneks nr 1
(zmiana
terminów
realizacji)

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

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych
przy ul. Orłowicza 21, Orłowicza 23, Murzynowskiego 7, Mroza 8/Piotrowskiego 11,
Janowicza 26, Burskiego 14, Burskiego 13, Boenigka 1A, 3, Boenigka 3, Boenigka 42,
Boenigka 11, Leyka 5/Hanowskiego 1, 3, Hanowskiego 2, 4, Wiecherta 35, Stramkowskiej 1, 3, 5, Gębika 1, 3,5, Wachowskiego 6, 8 – WYKONANO
dokończenie na str. 12–13

12

dokończenie ze str. 11

JAROTY ∙

NR 12/2017

Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2017 r., zawartych umowach i ich realizacji

21. Przetarg nieograniczony na realizację robót związanych z modernizacją systemu zasilania w ciepło i w wodę w zadaniach:
1. budynki mieszkalne przy ul. Barcza 8, Barcza 10 i pawilon przy ul. Barcza 12;
2. budynki mieszkalne przy ul. Burskiego 20, 22, 32;
3. budynki mieszkalne przy ul. Krasickiego 11, Panasa 8, Panasa 10, Świtycz-Widackiej 1 i pawilon przy ul. Panasa 12
przeprowadzono w dniach 17. 05. 2017 r.–29. 05. 2017 r.
Wpłynęły 2 oferty. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono i ogłoszono ponownie w dniu 20. 06. 2017 r.
22. Przetarg nieograniczony na realizację robót związanych z modernizacją systemu zasilania w wodę i w zadaniach:
1. budynki mieszkalne przy ul. Barcza 8, Barcza 10 i pawilon przy ul. Barcza 12;
2. budynki mieszkalne przy ul. Burskiego 20, 22, 32;
3. budynki mieszkalne przy ul. Krasickiego 11, Panasa 8, Panasa 10, Świtycz-Widackiej 1 i pawilon przy ul. Panasa 12
przeprowadzono w dniach 20. 06. 2017 r.–3. 07. 2017 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:
Nr umowy

Wykonawca

1.

74/TR/2017
aneks nr 1,
2, 3 (zmiana
terminów
realizacji
i wartości
umownej)

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

2.

75/TR/2017
+ aneks nr 1,
2, 3 (zmiana
wartości
umownej)

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

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z 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 – 210/2017 z 28. 04. 2017 r. i nr II – 212/2017 z 28. 04. 2017 r. w budynkach przy ul.:
1. Barcza 8, Barcza 10 i pawilon Barcza 12 – WYKONANO
2. Burskiego 20, Burskiego 22, Burskiego 32 – 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 pozwoleniem na budowę
nr II – 202/2017 z 26. 04. 2017 r. w budynkach przy ul.:
Krasickiego 11, Panasa 8, Panasa 10, Świtycz-Widackiej 1, pawilon Panasa 12 –
WYKONANO

23. Przetarg nieograniczony na realizację robót związanych z wykonaniem nowej instalacji solarnej, jako systemu wspomagającego podgrzew ciepłej wody użytkowej w:
1. budynkach mieszkalnych przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1;
2. budynkach mieszkalnych przy ul. Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7;
przeprowadzono w dniach 6. 07. 2017 r.–1. 08. 2017 r.
Wpłynęły 2 oferty. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono. Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego
w dniu 3. 11. 2017 r. na przedłużenie terminu realizacji robót do dnia 30. 06. 2018 r. Przetarg ogłoszono ponownie 27. 11. 2017 r. i planowane
otwarcie nastąpi w dniu 13. 12. 2017 r.
W przygotowywaniu są przetargi nieograniczone na:
1. wykonanie drenażu 2 placów zabaw w osiedlu Jaroty;
2. modernizację oświetlenia zewnętrznego ul. Wańkowicza, Barcza – numery parzyste;
3. remont pomieszczeń biurowych Wańkowicza 9.
Wybór ofert i zlecenia w trybie bezprzetargowym:
Zakres robót
• Odgrzybianie i malowanie elewacji północnej w budynku Orłowicza 15

Uwagi
Wystąpiono do wykonawców z prośbą o złożenie ofert

• Wykonanie zamknięcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Orłowicza 7 Wystąpiono do wykonawców z prośbą o złożenie ofert
• Opracowanie dokumentacji na budowę zatok postojowych przy ul. Wańkowicza 10

• Remont schodów wejściowych do budynku wraz z naprawą ścian bocznych przy
wejściach Mroza 20A, 20B

Umowa nr 43/TAN/2017 z dnia 15. 05. 2017 r.
„MTBP” Usługi Projektowe Mariusz Tomczuk
Janowicza 2/52, 10 -692 Olsztyn
Po opracowaniu koncepcji i konsultacji z mieszkańcami
realizacja wstrzymana do czasu opracowania opinii
dendrologicznej.
Firma Ogólnobudowlana „HART-BUD”
Marek Kowalkowski
Hartowiec 86, 13 -220 Rybno
termin realizacji 6. 10.–31. 10. 2017 r. – W TOKU

JAROTY ∙
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• Wykonanie izolacji ścian piwnic Boenigka 34B

•
•

•

•

•

•

•

•

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143, 26 -300 Opoczno
WYKONANO
Opracowanie projektu wzmocnienia ław fundamentowych Kanta 12
W-ART. Centrum Zabezpieczeń Budowli
ul. Zodiakalna 5, 10- 712 Olsztyn
WYKONANO
Docieplenie narożników ścian Mroza 10 – 84 m2, narożnika kl. VI Janowicza 5 – 22 m2, Usługi Budowlane
dylatacji na całej wysokości – 15 m2, przy mieszkaniu nr 62
Bogdan Ciołek
ul. Zwycięstwa 53L,
11- 710 Piecki
WYKONANO
Opracowanie dokumentacji na docieplenie budynków przy ul. Wilczyńskiego 15, 17,
Pracownia Projektowa Wojciechowski
19 i pawilonu Wiecherta 15
ul. Dąbrowszczaków 39
10- 542 Olsztyn
WYKONANO
Opracowanie dokumentacji na wykonanie zatok postojowych
Pracownia Projektowa Wojciechowski
ul. Dąbrowszczaków 39
10 -542 Olsztyn
WYKONANO
Opracowanie dokumentacji na wykonanie drenaży placów zabaw
SANITHERM Projektowanie i Usługi Inwestycyjne
Andrzej Banach
ul. Wilczyńskiego 6 lok. 301
10 -686 Olsztyn
WYKONANO
Wykonanie zadaszeń nad wejściami w bud. Krasickiego 11
Zakład PHU Cezary Gudan
Unieszewo 88E
Gietrzwałd
WYKONANO
Wykonanie budynkowej tablicy energetycznej Gębika 11
Zakład Remontowo Budowlany
Instalatorstwo Elektryczne
Mirosław Łyndo
ul. Leyka 12/19
10- 687 Olsztyn
WYKONANO
Miejscowa naprawa nawierzchni parkingowej Sobocińskiego/Jeziołowicza
WYKONANO przez zespół konserwatorów

Roboty do wykonania przez zespoły konserwatorów:
osiedle NAGÓRKI
• remont osłon śmietnikowych 8 szt. – Orłowicza 4, 3, 5, 15, Wańkowicza 16, Barcza 14A – WYKONANO. Pozostało do wykonania
Orłowicza 14, 21;
• remont pomieszczeń technicznych w budynkach Orłowicza 3, 5, 16, 18 – WYKONANO.
osiedle JAROTY
• malowanie klatki schodowej w pawilonie Jaroszyka 3 – WYKONANO;
• wymiana zaworów regulacyjnych w instalacji ciepłej wody w 21 budynkach i 3 pawilonach – 78 szt. Pozostały do wykonania
23 zawory.
Pozostałe przetargi:
1. Na przeprowadzenie okresowej kontroli sprawności technicznej obiektów – przetarg przeprowadzono w dniach 25. 05. 2017 r. –
8. 06. 2017 r., wpłynęły 2 oferty. Przetarg rozstrzygnięto w niepełnym zakresie na korzyść firmy: „DREWHURT” Sp. z o.o. – zawarto
umowę nr 61/TR/2017 na wykonanie okresowych przeglądów w osiedlu Nagórki i Pieczewo – termin realizacji robót 1. 07. 2017 –
30. 11. 2017 r. – WYKONANO. Na pozostały zakres robót przetarg powtórzono.
2. Na przeprowadzenie okresowej kontroli sprawności technicznej obiektów w osiedlu Jaroty – przetarg przeprowadzono w dniach
5. 07. 2017 r.–17. 07. 2017 r., wpłynęły 2 oferty. Przetarg rozstrzygnięto na korzyść jednej firmy: Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa
i Doradztwa „SITR” Sp. z o.o. (zawarto umowę nr 84/TR/2017) – termin realizacji robót 1. 08.–25. 11. 2017 r. – WYKONANO.
3. Na legalizację ciepłomierzy – przetarg przeprowadzono w dniach 24. 04. 2017 r.–16. 05. 2017 r., wpłynęła 1 oferta, przetarg rozstrzygnięto na korzyść jednej firmy: „WODMIAR” Wiśniewscy Spółka Jawna, z którą zawarto umowę nr 53/TR/2017 + aneks nr 1
i 2 zmieniający wartość umowy – WYKONANO.
4. Na wymianę wodomierzy (około 42.500 szt.) w zasobach Spółdzielni – przetarg przeprowadzono w dniach 11. 04. 2017 r. –
16. 05. 2017 r., wpłynęło 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm: „Capital Investment – Systemy Opomiarowania” Spółka
z o.o. (wodomierze jednostrumieniowe ok. 42.000 szt.), z którą zawarto umowę nr 68/TR/2017 – W TOKU i firmą „WODMIAR”
Wiśniewscy Spółka Jawna (wodomierze jednostrumieniowe z nadajnikiem impulsów 518 szt.), z którą zawarto umowę nr 62/
TR/2017 – WYKONANO.
To już kolejny rok, w którym doświadczamy istotnej zmiany na rynku budowlanym, która polega na tym, że ceny ofertowe w przetargach
są niejednokrotnie o 100% wyższe od planowanych kosztów. To głównie z tego powodu, jak widzimy z powyższego zestawienia, niektóre
przetargi były wielokrotnie powtarzane. W przypadku remontów klatek schodowych, z 65 ujętych w planie br. aż na 25 klatek schodowych nie
wyłoniono wykonawców. Z tego powodu zostaną one przeniesione do realizacji na następny rok.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych Zarządu SM „Jaroty”
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Jan Janowicz
Chirurg, niestrudzony propagator żeglarstwa. Urodził się na Wileńszczyźnie, w miejscowości Giełucie w pow. szawelskim.
Do szkół średnich uczęszczał w Smoleńsku i w Szawlach, gdzie w 1913 r. ukończył gimnazjum klasyczne i otrzymał świadectwo
dojrzałości. Medycynę studiował na Uniwersytecie w Dorpacie (dziś Tartu, Estonia). W grudniu 1917 r. wstąpił do Wojska Polskiego
I Korpusu gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego jako lekarz 7 Pułku 2 Dywizji w Bobrujsku.

Zdjęcie z książki Andrzeja Skrobackiego
pt. „Album lekarzy – pionierów Okręgu Mazurskiego 1945–1946” – Wydawnictwo „Pojezierze”,
Olsztyn, 1980 r. – w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

Po rozbrojeniu zgrupowania przez
Niemców, wrócił w strony rodzinne i pracował jako lekarz wojskowy. Wziął udział

Budynek SM „Jaroty” przy ul. Jana Janowicza

w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku;
został wówczas postrzelony w nogę. Za
udział w tej kampanii odznaczono go dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Do wybuchu II wojny światowej pracował w Szpitalu Kolejowym na Wilczej
Łapie w Wilnie, początkowo jako młodszy,
a potem jako starszy ordynator oddziału
chirurgicznego. 11 lipca 1925 r. uzyskał
dyplom doktora wszech nauk Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjeżdżał na staże
zagraniczne do Paryża i Berlina, aby tam
u miejscowych sław doskonalić się w kunszcie operacyjnym. Był prekursorem urologii w szpitalach wileńskich. Po zajęciu
Wilna przez Armię Czerwoną został zwolniony z zajmowanych stanowisk i trudnił
się praktyką prywatną, udzielając pomocy
żołnierzom Polski podziemnej. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie
pracy w Parwieniszkach, za gest pomocy
prowadzonemu na śmierć Żydowi – sam
znalazł się wśród osób skazanych na zagładę i tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności ocalił życie.
W 1945 r. przyjechał do Polski, najpierw osiedlił się w Białymstoku, ale wkrótce, 1 maja 1945 r. został przeniesiony do
Olsztyna na stanowisko ordynatora chirurgii w trzech tutejszych szpitalach. Orga-

nizował oddziały chirurgiczne w szpitalach
powiatowych, wychował wielu młodych lekarzy chirurgów – urologów.
Jest autorem licznych prac naukowych, poświęconych praktycznej chirurgii.
Przez wiele lat przewodniczył Olsztyńskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, które nadało mu godność
stałego honorowego członka zarządu.
Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, a jego koledzy lekarze, dla uczczenia jego pamięci zadbali
o odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Szpitalu Wojewódzkim (11 grudnia 1975 r.).
W styczniu 1977 r. świetlicę w Szpitalu
Miejskim nazwano salą im. dr. Jana Janowicza, ustawiając w niej popiersie lekarza
dłuta Balbiny Świtycz-Widackiej.
Ten znakomity lekarz i pionier chirurgii na ziemi warmińsko-mazurskiej zmarł
6 stycznia 1964 r. w Warszawie i został
pochowany na cmentarzu komunalnym
w Olsztynie.
Danuta Jamiołowska
Pisząc biogram korzystałam z pracy
innego zasłużonego olsztyńskiego lekarza Andrzeja Skrobackiego, pt. „Album
lekarzy – pionierów Okręgu Mazurskiego
1945–1946”.

Ulica Jana Janowicza

Ogłoszenia mieszkaniowe
Zamienię własnościowe mieszkanie o pow. 25 m², kawalerka, po remoncie, przy ul. Żołnierskiej – na większe 2-pokojowe z balkonem,
w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 500 808 139.
Kupię mieszkanie 4-pokojowe na Jarotach z dużym balkonem, do drugiego piętra. Tel. 660 774 870.
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 12/2017

15

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
Tak bywało i tak to już jest, więc traktujmy to normalnie, że jak jest grudzień to mamy święta, a potem styczeń i poza szaleństwem sylwestrowym
mamy karnawał – tradycja świąteczna jest i niech pozostanie u nas jako coś
zwykłego, naszego i swojskiego.
Pamiętajmy jednak w tym okresie o zwykłym przewidywaniu i bezpieczeństwie i tak:
1. W okresie przedświątecznym, podczas zakupów, a zwłaszcza, gdy
nachodzą nas domokrążcy, przewidujmy i nie dajmy się oszukać, w sklepie zwracajmy bacznie uwagę na to, co i gdzie kupujemy. Nie dajmy się też
zwieść ani oszukać kupując coś od przygodnego sprzedawcy. Specjalna
uwaga, w sklepie, na targowisku i w środkach komunikacji miejskiej nie dajmy się okraść – kieszonkowcy i rabusie tylko czekają na takie momenty, gdy
podróżujemy, kupujemy i zabiegani mniej uwagi zwracamy na otoczenie –
przewidujmy to!
2. Sprawa pogody i zagrożeń z tym związanych – skoki temperatury,
wszelkie zawsze nas zaskakujące anomalie klimatyczne i zwykłe w tym czasie bądź śnieżyce lub mrozy czy odwilże. Znamy to i wszystko wiemy, ale zawsze, gdy zaczynają się kłopoty, czas zacząć to przewidywać i zabezpieczać
siebie i najbliższych: ślisko i gdy śnieg zasypie nie widać pułapek w postaci
dziur, prętów i innych przeszkód, schody i chodniki nieodśnieżone i śliskie,
a często poręcze nie takie albo ich w ogóle brak, a przejść trzeba. Bywa tak,
że nagle odwilż, błoto, słota i chodzić trudno, a i samopoczucie byle jakie, ale
na wszystko jest rada: przewidywać, uważać i zapobiegać. Właściwe ubranie, ostrożne zachowanie się w warunkach ekstremalnych zmian pogodowych, gorąca herbatka przy złym samopoczuciu i trochę optymizmu – wszak
to okres świąteczny, a potem noworoczny! Mam w tym miejscu szczególny
apel do wszystkich mieszkańców naszych spółdzielczych zasobów mieszkalnych. Dobrze, jest okres przedświąteczny z szaleństwem zakupowym,
grudzień i może będzie też szaleństwo zabawowe w śniegu, no i same święta, wolne i ferie oraz karnawałowy rozgardiasz, ale cały ten czas musimy
normalnie żyć i funkcjonować. Pamiętajmy, że żyjemy wśród sąsiadów, nie
zakłócajmy sobie i innym normalnej egzystencji.
Od początku załamań pogody, kiedy zaczęło być zimno, mimo że to
jeszcze nie była zima, a nawet nie słotna jesień, a do świąt było jeszcze
kawał czasu, rozdzwonił się mój spółdzielczy telefon, bo tu i tu lokatorzy
otwierają na klatce schodowej okna i nie zamykają ich, a przecież jest sezon
grzewczy, sąsiadka złośliwie otwiera okna na klatce schodowej, bo sąsiad
z góry wychodząc z domu pali papierosa i śmierdzi, ale potem ona nie zamyka okien, więc jest zimno, a przecież jest sezon grzewczy, to my wszyscy
za tę stratę ciepła płacimy…. itp. itd.! Dziesiątki interwencji – uruchamiam
wszystkie możliwe osoby funkcyjne i….
Nie da się tego załatwić jednoznacznie – administracyjnie! Regulaminy,
nakazy i pisma nie mogą zawierać wszystkiego, zastąpić myślenia i dobrej
woli mieszkańców, ludzi żyjących właściwie pod jednym dachem!
LUDZIE POSTARAJCIE SIĘ BYĆ LUDZCY WOBEC INNYCH LUDZI!
Tyle, bo na nic innego mnie już nie stać: rozmawiam, pytam, apeluję i nic nie da się bowiem bez świadomości lokatorów – na siłę – niczego zrobić. Po
prostu postarajmy się być ludźmi, zrozumieć, że żyjemy w tym samym kraju,
województwie i mieście, a nawet budynku, że tu jest nasze miejsce na ziemi,
a ci wokół nas to tacy sami jak MY!
3. Dom, mieszkanie – przygotowywanie świąt czy zabawy karnawałowej,
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ustawianie i ustrajanie choinki – prac wiele i można się pogubić, zapomnieć
zamknąć drzwi wychodząc po radę do sąsiadki, wyłączyć kuchenkę czy podpalić tłuszcz na patelni zapominając, że ona tam jeszcze jest na gazie. To
wydaje się prozaiczne, ale jest prawdziwe. Zwolnijmy i przewidujmy, a wracając do patelni, jeśli zapali się na niej tłuszcz nigdy nie gaśmy go wodą,
bowiem grozi to wybuchem, może pryskać na boki płonącym tłuszczem.
Wystarczy przykryć patelnię (czy inne naczynie, w którym płonie tłuszcz)
pokrywką lub inną niepalną pokrywą i zabezpieczając dłonie rękawicami
bądź jakąś szmatą wynieść ją nawet na klatkę schodową lub balkon, aby nie
zadymić i nie zasmrodzić mieszkania – tam zresztą łatwiej dogasić kłopotliwy
problem przykrywając większą tkaniną – wówczas może być wilgotna, chodzi o odcięcie dostępu powietrza do ewentualnie tlącego się jeszcze tłuszczu
na patelni.
Zarówno w okresie świątecznym, jak i w karnawale często się gdzieś
wybieramy, a to do rodziny czy znajomych, a to w ogóle wyjeżdżamy poza
miejsce zamieszkania, ale pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania. Jeśli
nikt w nim nie pozostaje, poprośmy sąsiadów lub znajomych, niech mają
baczenie, a czasem niech wejdą zapalą światło w jakimś pokoju, choćby na
trochę, to sprawia wrażenie, że ktoś jest w mieszkaniu i go pilnuje. Podobnie
zostawiając dzieci w mieszkaniu, gdy wychodzimy na zabawę sylwestrową
czy karnawałową kontrolujmy, co robią nasze pociechy, tu też dobrze się
sprawdza współpraca dobrosąsiedzka. W tym okresie nasilają się włamania
do mieszkań, kradzieże, a także pożary (często od płonących choinek) i wypadki właśnie w mieszkaniach.
4. Przed nami święta i karnawał – zabawy i uciechy, ale przewidujmy
i pamiętajmy, by po życzeniach: WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU nie było łez, bólu i tragedii, bowiem w tym okresie, a szczególnie w karnawale nasila się swoiste „szaleństwo” pirotechniczne: petardy,
różne fajerwerki, sztuczne i zimne ognie.
Często czynią to dzieci i młodzież, bez obecności, a niestety również
i przy akceptacji dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne,
że są w sprzedaży oficjalnej, zgoda – ale to są środki pirotechniczne, niebezpieczne, często zawierające materiały będące składnikami Bojowych
Środków Zapalających. Nieostrożne obchodzenie się z petardami i wszelkimi fajerwerkami może doprowadzić do nieszczęścia, zagraża życiu i zdrowiu, zwłaszcza jeśli posługują się nimi dzieci. Czyż dopiero wypadki, rany
i oparzenia, pożary, łzy i nieszczęścia muszą być bolesnym sygnałem do
tego, abyśmy myśleli, widzieli i działali zapobiegawczo? Dlatego wszyscy
ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas!
Dlatego powtarzam telefony kontaktowe – to bardzo ważna informacja
i wiedza: telefony alarmowe i informacyjne: Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska
– 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie
wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze –
993, Remondis – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY
MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12) i SM „JAROTY” – 89 543 55 00
(03,48).
Zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy
St. inspektor OC Marek Krysiewicz

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: 15 stycznia 2018 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.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083,
email: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24,
tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Spotkanie z biskupem św. Mikołajem
Przed zbliżającymi się mikołajkami, w niedzielę 3 grudnia br., podczas Mszy św. o godzinie 10.00 i 13.00, dzieciaki z parafii
Matki Boskiej Fatimskiej odwiedził niecodzienny gość. I to bynajmniej nie ten, powszechnie kojarzony z komercją, który jest
ubrany w czerwony strój, koniecznie z długą brodą, słusznym brzuszkiem, podróżujący saniami zaprzężonymi w renifery i rozwożący dzieciom prezenty, ale o wiele bardziej fascynujący. A wszystko za sprawą proboszcza tejże parafii ks. Mariana Matuszka i członków Rady Osiedla „Pieczewo”. Honorowym gościem spotkania był Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna.

Do świątyni na spotkanie z dziećmi przybył św. Mikołaj ubrany
w ornat, na głowie miał mitrę, a w ręku pastorał, czyli strój biskupi. Został przyjęty entuzjastycznie. Chciał poznać dzieci i parafię – pytał ich,
dlaczego przychodzą do kościoła, czy wiedzą, co to są roraty, po co
się modlą i czy znają swoich księży. Dzieci oczywiście nie dały się zaskoczyć i doskonale radziły sobie z odpowiedziami, zasypując Mikołaja
również pytaniami: dlaczego jest tak ubrany, czy łatwo w takim stroju
roznosić prezenty, skąd przybył, czy ma żonę, kiedy się urodził i ile ma
lat. Na to ostatnie pytanie Mikołaj odpowiedział, że urodził się w 270
roku i poprosił, by dzieci same obliczyły, ile ma lat, a także króciutko
opowiedział im, kogo naśladuje.
– Naszą intencją było zapoznanie dzieci i wyjaśnienie im, że
św. Mikołaj to nie fikcja, nie tylko świecka tradycja, ale że święty to postać historyczna, która została wyniesiona na ołtarze – mówi
ks. Marian Matuszek, proboszcz parafii MB Fatimskiej. – Nawiązując
do 6 grudnia, kiedy obchodzimy dzień św. Mikołaja, staramy się zrobić coś dobrego dla innych, coś im z siebie ofiarować, nieść radość
naśladując Świętego, i to nie tylko w dniu mikołajek. Nie trzeba dawać
wielkich prezentów. My dzisiaj obdarowujemy dzieci czekoladą, one
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obdarowują swym radosnym uśmiechem, bowiem warto naśladować
dobro i podobnie jak św. Mikołaj przyczyniać się do szczęścia innych.

A kim był naprawdę św. Mikołaj?
To wielka postać – urodził się w Patarze ok. 270 r. w zamożnej rodzinie. Od najmłodszych lat
był bardzo pobożny i wrażliwy na ludzką biedę. Te cechy sprawiły, że został duchownym, wybranym
na biskupa Miry Licyjskiej (dzisiejsza Turcja) w południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Imię Mikołaja
pochodzi z greki i składa się z dwóch członów: „nike” – zwyciężać i „laos” – lud.
Według wielu podań po zamożnych rodzicach odziedziczył spory majątek, był jedynakiem,
mógł opływać w luksusy, jednak wybrał inną drogę, bowiem chętnie dzielił się swym majątkiem
z ubogimi, potrzebującymi miłosierdzia i wsparcia. Szczególną opieką otaczał dzieci, obdarzając je
dyskretnie różnymi upominkami.
Wiele podań i legend opisuje dobre życie i czyny św. Mikołaja, bowiem jako biskup Miry zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz, jako cudotwórca, m.in. ratując żeglarzy
i miasto od głodu. Gdy dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w biedę, a jego trzy córki
z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż i coraz bliżej było im do zejścia na niemoralną drogę, postanowił ukradkiem wrzucić do ich domu przez okno trzy mieszki złota. Pomogło to rodzinie i uratowało
trzy kobiety przed upadłością moralną. Znane jest jego ogromne miłosierdzie wobec więźniów i skazańców, za którymi wstawiał się u władz cesarskich, uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.
Te i wiele innych wspaniałych historii przyczyniły się do kanonizacji Mikołaja i na zawsze rozsławiły jego imię jako orędownika ubogich i potrzebujących. Zmarł 6 grudnia około roku 345 lub
352. Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja
1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari, a 29 września 1089 roku uroczyście
poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.
Mikołaj uważany jest za świętego, który udziela pomocy w każdej potrzebie. Jest patronem
m.in. dzieci, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, podróżnych,
rybaków, sędziów, studentów, więźniów i żeglarzy.
Małgorzata Gieczewska

