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Jest taka noc, na którą człowiek
czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się
przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść.
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc wyjątkowa… Jedyna…
Niepowtarzalna… Noc Bożego Narodzenia.

Święta to czas głębokiej refleksji nad tajemnicą Bożych Narodzin,
nad zagadką życia i zbawienia, ale również czas rodzinnych spotkań
i wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niechaj te święta upłyną Państwu przy żywicznym zapachu choinki,
przy wspólnym śpiewie kolęd, z rodziną i bliskimi przy stole.
Życzymy wszystkim mieszkańcom
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
by ten szczególnie podniosły czas wprowadził do Państwa domów
radość, spokój i wiele rodzinnego ciepła,
a wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2019 życzymy dużo zdrowia i samych szczęśliwych dni.
Roman Przedwojski – prezes Zarządu SM „Jaroty”
Bogumiła Gadziała – przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Jaroty”
przewodniczący Rad Osiedlowych: Nagórek, Jarot i Pieczewa
oraz Redakcja miesięcznika „Jaroty”

Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2018 r., zawartych umowach i ich realizacji
Na wykonanie robót remontowych ujętych w planie remontów na 2018 r. do dnia 30. 11. 2018 r. zakończono 23 przetargi nieograniczone, 3 postępowania
są w toku. Z wybranymi wykonawcami zawarto 35 umów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów i zawartych umów na wykonanie robót przedstawiono poniżej.
1.
−
−
−

Przetarg nieograniczony na:
malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej – 62 klatki w 20 budynkach;
ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 50 klatek w 21 budynkach;
u
 łożenie terakoty w korytarzach piwnicznych w 30 budynkach – 1.860 m2 wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
– 98 szt.;
− remont posadzek w korytarzach piwnicznych bez ułożenia terakoty w 1 budynku – 145 m2
przeprowadzono w dniach 7. 02. 2018 r. – 1. 03. 2018 r.
ciąg dalszy na str. 2

KOMUNIKAT
Informujemy, że biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
Administracje Osiedlowe: Nagórek, Jarot i Pieczewa oraz Kluby Osiedlowego Domu Kultury
24 grudnia 2018 r. (Wigilia – poniedziałek) będą NIECZYNNE
Natomiast 31 grudnia 2018 r. (SYLWESTER – poniedziałek) pracujemy w godzinach 7.00 – 13.00
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2018 r., zawartych umowach i ich realizacji
Wpłynęły 4 oferty, z których wyłoniono 4 wykonawców.
Lp.
1.

2.

3.

4.

Nr umowy

Wykonawca

17/TR/2018

PPHU Budowa i Remonty
Marcin Ciężki
Rogiedle 46
11 – 135 Lubomino
18/TR/2018
Firma Remontowo - Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 – 687 Olsztyn
19/TR/2018
Firma Ogólnobudowlana
„HART-BUD”
Marek Kowalkowski
Hartowiec 86
13 – 220 Rybno
20/TR/2018 +
Prywatne Przedsiębiorstwo
aneks nr 1, 2, 3, SEWIL
4, 5, 6, 7, 8
Sebastian Podlecki
(zmiany terminów ul. Wilczyńskiego 25E/225
realizacji)
10 – 686 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 308 m2) wraz
z wymianą stolarki drzwiowej – 9 szt. w 4 budynkach na osiedlu Jaroty:
Burskiego 4, Burskiego 6, Wilczyńskiego 6D, 6E - WYKONANO
Umowa na remont posadzek w korytarzach piwnicznych - wykonanie wylewek
betonowych z ich malowaniem (bez ułożenia terakoty) 145 m2 w 1 budynku na
osiedlu Nagórki:
Wańkowicza 8 – WYKONANO
Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 77 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 6 szt. w 2 budynkach na osiedlu Jaroty:
Leyka 20, Kanta 38 - WYKONANO
Umowa na malowanie 34 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 11 budynkach na osiedlu Jaroty:
Herberta 8, 10, 12, 14, 16, 18, Mroza 10, Kanta 22A, 22B – WYKONANO
Janowicza 4 – termin realizacji robót 21. 02. 2019 r. – 26. 04. 2019 r.
Janowicza 10 – termin realizacji robót 7. 01. 2019 r. – 7. 03. 2019 r.
remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 33 klatek schodowych w 13
budynkach na osiedlach Jaroty i Pieczewo:
Herdera 11, Mroza 22, 33, Kanta 9, 30, 48, 52, 54, Mroza 28 – WYKONANO
Turkowskiego 2, 9, Sikiryckiego 3, Stramkowskiej 7 – WYKONANO

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót
lub brak ofert. Do wyłonienia wykonawców robót remontowo-budowlanych polegających na malowaniu 28 klatek schodowych (z wymianą
stolarki okiennej, drzwiowej i montażem lamp oświetleniowych LED z czujnikami ruchu w budynkach, które tego wymagają) w 9 budynkach
przy ul. Orłowicza 23, Boenigka 17, Hanowskiego 8, Jeziołowicza 23, Gębika 11, Gębika 28, Wachowskiego 14, Turkowskiego 6, Sikiryckiego 5 uzyskano zgodę Rady Nadzorczej na odstąpienie od trybu przetargowego (Uchwała nr 15/2018 z dnia 24. 04. 2018 r.).
Na powyższy zakres w drodze zapytania ofertowego i wyboru ofert zawarto umowy z 4 wykonawcami:
Lp.
1.

Nr umowy
31/TR/2018 +
aneks nr 1, 2
(zmiany terminów
realizacji)

Wykonawca
OMNI PROJEKT
Łukasz Marchliński
ul. Boenigka 30/6
10 – 686 Olsztyn

2.

P. U-H. Waldemar Lubecki
ul. Konopna 12
10 – 809 Olsztyn

3.

32/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana terminu
realizacji)
40/TR/2018

4.

132/TR/2018

Opis realizacji umowy
Umowa na malowanie 10 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej
w 4 budynkach na osiedlu Pieczewo:
Sikiryckiego 5 – WYKONANO
Jeziołowicza 23 – termin realizacji robót 13. 08. 2018 r. – 31. 10. 2018 r. – W TOKU
Gębika 28 – termin realizacji robót 5. 11. 2018 r. – 31. 01. 2019 r.
Gębika 11 – termin realizacji robót 4. 02. 2019 r. – 27. 03. 2019 r.
Umowa na malowanie 6 klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej w 2
budynkach na osiedlu Pieczewo:
Wachowskiego 14 – termin realizacji robót 8. 01. 2019 r. – 17. 02. 2019 r.
Turkowskiego 6 – termin realizacji robót 1. 03. 2019 r. – 30. 04. 2019 r.
Umowa na malowanie 3 klatek schodowych w 2 budynkach na osiedlu Jaroty:
Hanowskiego 8 – termin realizacji robót 7. 01. 2019 r. – 25. 01. 2019 r.
Boenigka 17 – termin realizacji robót 21. 01. 2019 r. – 22. 02. 2019 r.

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 – 300 Opoczno
Firma Remontowo - Budowla- Umowa na malowanie 9 klatek schodowych w 1 budynku na osiedlu Nagórki:
na „KLAN BUD”
Orłowicza 23 – termin realizacji robót 30. 01. 2019 r. – 30. 04. 2019 r.
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 – 687 Olsztyn

Na pozostałe roboty objęte zamówieniem ponownie ogłoszono przetarg w dniu 26. 04. 2018 r.
2. Przetarg nieograniczony na:
– ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych – 17 klatek w 8 budynkach;
– ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych w 24 budynkach – 1.475 m2; wraz z wymianą drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych – 83 szt.
przeprowadzono w dniach 16. 05. 2018 r. – 7. 06. 2018 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 5 ofert, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 5 firm, z którymi zawarto umowy:
Lp.
1.

2.

Nr umowy
117/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana terminu realizacji)

Wykonawca

Prywatne Przedsiębiorstwo
SEWIL
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
10 – 686 Olsztyn
Firma Remontowo - Budowlana
118/TR/2018
+ aneks nr 1, 2 „KLAN BUD”
(zmiany termi- Grzegorz Śledziewski
nów realizacji) Szczęsne 62
10 – 687 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 6 klatek schodowych
w 3 budynkach na osiedlu Pieczewo:
Gębika 26 – termin realizacji robót 8. 11. 2018 r. – 12. 12. 2018 r. – W TOKU
Turkowskiego 5 – termin realizacji robót 14. 01. 2019 r. – 17. 02. 2019 r.
Gębika 13 – termin realizacji robót 26. 11. 2018 r. – 19. 12. 2018 r. – W TOKU
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) w 3 klatkach schodowych w 1 budynku na osiedlu Pieczewo:
Wachowskiego 3 – termin realizacji robót 1. 03. 2019 r. – 19. 04. 2019 r. remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 582 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej
– 46 szt. w 12 budynkach na osiedlach Jaroty i Pieczewo:

JAROTY ∙
2.

118/TR/2018
+ aneks nr 1, 2
(zmiany terminów realizacji)

Firma Remontowo - Budowlana
„KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 – 687 Olsztyn
Firma Ogólnobudowlana
„HART-BUD”
Marek Kowalkowski
Hartowiec 86
13 – 220 Rybno

3.

119/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana terminów realizacji)

4.

120/TR/2018

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 – 300 Opoczno

5.

121/TR/2018

„2xR” Usługi Budowlane
Radosław Biesiada
ul. Kwiatowa 10F
11 – 034 Stawiguda
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Burskiego 2, Leyka 14, 16, 18, 22, 24 – WYKONANO
Sikiryckiego 1, Krasickiego 1, 3 – WYKONANO
Krasickiego 5 – termin realizacji robót 15. 11. 2018 r. – 5. 12. 2018 r. – W TOKU
Gębika 18 – termin realizacji robót 26. 11. 2018 r. – 15. 12. 2018 r. – W TOKU
Sikiryckiego 2 – termin realizacji robót 2. 01. 2019 r.– 24. 01. 2019 r.
Umowa na remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) 8 klatek schodowych
w 4 budynkach na osiedlu Jaroty:
Wiecherta 6 – termin realizacji robót 18. 03. 2019 r. – 30. 04. 2019 r.
Herberta 8 – termin realizacji robót 27. 02. 2019 r. – 16. 03. 2019 r.
Herberta 10 – termin realizacji robót 23. 01. 2019 r. – 26. 02. 2019 r.
Herberta 12 – termin realizacji robót 7. 01. 2019 r. – 13. 02. 2019 r.
remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 492 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 13 szt. w 4 budynkach na osiedlu Jaroty:
Wiecherta 31 – termin realizacji robót 1. 04. 2019 r. – 30. 04. 2019 r.
Herdera 7 – termin realizacji robót 27. 02. 2019 r. – 2. 04. 2019 r.
Herdera 16 – termin realizacji robót 23. 01. 2019 r. – 26. 02. 2019 r.
Herdera 19 – termin realizacji robót 2. 01. 2019 r. – 22. 01. 2019 r.
Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 288 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 13 szt. w 5 budynkach na osiedlu Jaroty:
Herdera 21 – termin realizacji robót 25. 02. 2019 r. – 15. 03. 2019 r.
Kanta 26 – termin realizacji robót 15. 03. 2019 r. – 12. 04. 2019 r.
Kanta 36 – termin realizacji robót 25. 03. 2019 r. – 30. 04. 2019 r.
Kanta 32 – termin realizacji robót 29. 11. 2018 r. – 18. 12. 2018 r. – W TOKU
Kanta 34 – termin realizacji robót 21. 11. 2018 r. – 8. 12. 2018 r. – W TOKU
Umowa na remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty – 297 m2) wraz z wymianą stolarki drzwiowej – 12 szt. w 5 budynkach na osiedlu Jaroty:
Herdera 9 – termin realizacji robót 2. 01. 2019 r. – 23. 01. 2019 r.
Herdera 15 – termin realizacji robót 21. 01. 2019 r. – 20. 02. 2019 r.
Herdera 17 – termin realizacji robót 20. 02. 2019 r. – 10. 03. 2019 r.
Herdera 14 – termin realizacji robót 10. 03. 2019 r. – 10. 04. 2019 r.
Herdera 18 – termin realizacji robót 10. 04. 2019 r. – 30. 04. 2019 r.

3, Przetarg nieograniczony na wymianę 1.773 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w 90 budynkach;
przeprowadzono w dniach 27. 07. 2018 r. – 23. 08. 2018 r.

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

Nr umowy

1.

156/TR/2018

2.

157/TR/2018

Wykonawca
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Łuński
Al. Obrońców Tobruku 15/7
10 – 089 Olsztyn
Prywatne Przedsiębiorstwo
SEWIL
Sebastian Podlecki
ul. Wilczyńskiego 25E/225
10 – 686 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na montaż 126 opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu i zmierzchu na klatkach schodowych w 3 budynkach na osiedlu Nagórki:
Murzynowskiego 1, 3, 5 – WYKONANO
Umowa na montaż 1.011 opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu i zmierzchu na klatkach schodowych w 52 budynkach na osiedlu Jaroty:
Boenigka 1, 1A, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24A, 24B, 26, 28, 30,
32, 42, 44, Leyka 5, Hanowskiego 1, 3, Jaroszyka 10, 12, Leyka 2, 4, 6, 8, 10, 12,
26, 28, 30, 32, Pieczewska 4, 6, 8, Wiecherta 8, 11, 17, 19, Kanta 26, 36, 38, Janowicza 3, 32, 34 – WYKONANO

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót.
Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 30. 10. 2018 r.
4. Przetarg nieograniczony na wymianę 647 szt. opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w 35 budynkach
na osiedlu Pieczewo
otwarcie przetargu nastąpiło w dniu 14. 11. 2018 r.
Wpłynęły 3 oferty. Postępowanie w toku.
5. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych:
wymiana drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Boenigka 4, Wiecherta 3, Wilczyńskiego 6A, Wilczyńskiego 6B (13 szt.);
wymiana stolarki okiennej (26 szt.) w budynkach przy ul. Burskiego 18 (3 szt.), Gębika 2 (16 szt.), Żurawskiego 9 (7 szt.)
przeprowadzono w dniach 29. 05. 2018 r. – 12. 06. 2018 r.

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

Nr umowy
124/TR/2018

Wykonawca
ASSA ABLOY Mercoor Dors
sp. z o.o.
ul. Arkońska 6 bud. A2
80 – 387 Gdańsk

Opis realizacji umowy
Umowa na wymianę drzwi wejściowych do 4 budynków – 13 szt. na osiedlu Jaroty:
Boenigka 4, Wiecherta 3, Wilczyńskiego 6A, 6B – WYKONANO

Na wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Burskiego 18, Gębika 2, Żurawskiego 9 wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała warunków udziału w postępowaniu i została odrzucona. Ponieważ wartość robót w tym zakresie nie przekracza obowiązującej 25-krotnej wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego zgodnie z ustawą z dn. 10 X 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200 poz. 1679) odstąpiono od trybu przetargowego i wyłoniono wykonawców w trybie zapytania ofertowego.
6. Przetarg nieograniczony na:
– remont chodników, tj. przełożenie istniejących chodników i ułożenie nowych chodników, remont schodów terenowych – 2.484 m2;
– przebudowa i wykonanie nowych miejsc parkingowych – 10 stanowisk;
– naprawa i przebudowa dróg dojazdowych – 100 m2;
– naprawa nawierzchni przy budynku Jaroszyka 3 – 90 m2
przeprowadzono w dniach 19. 06. 2018 r. – 2. 07. 2018 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:

ciąg dalszy na str. 4
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2018 r., zawartych umowach i ich realizacji
Lp.

Nr umowy

1.

131/TR/2018

2.

133/TR/2018

Wykonawca
„ORD-BUD”
Cezary Ordak
Kruszewnica
ul. Słoneczna 14
14 – 300 Morąg
Firma Remontowo - Budowlana „KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 – 687 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na ułożenie kostki betonowej na zapleczu pawilonu Jaroszyka 3 – WYKONANO

Umowa na wykonanie zatok postojowych (10 miejsc) na osiedlu Pieczewo:
Panasa 2 – WYKONANO

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót.
Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 25. 07. 2018 r.
7. Przetarg nieograniczony na:
remont chodników, tj. przełożenie istniejących chodników i ułożenie nowych chodników, remont schodów terenowych – 2. 484 m2;
naprawa i przebudowa dróg dojazdowych – 100 m2
przeprowadzono w dniach 8. 08. 2018 r. – 5. 09. 2018 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm:
Lp.
1.

2.

Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

159/TR/2018
+ aneks nr 1, 2
(zmiana terminu
realizacji zakresu robót)
163/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana terminu
realizacji)

„ORD-BUD”
Cezary Ordak
Kruszewnica
ul. Słoneczna 14
14 – 300 Morąg
Firma Remontowo - Budowlana „KLAN BUD”
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 – 687 Olsztyn

Umowa na remont 1.071 m2 chodników na osiedlu Nagórki i Jaroty:
Wiecherta 11, 13 Herdera 7, 9, 11, Herdera 14, 16, 18, Herdera 19, 21, Herdera 22, 24
– WYKONANO
Murzynowskiego 22 - WYKONANO
Umowa na wykonanie nowego chodnika pomiędzy budynkami Murzynowskiego 1
– Murzynowskiego 17 – WYKONANO

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót.
Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 24. 10. 2018 r.
8. Przetarg nieograniczony na:
– remont chodników, tj. przełożenie istniejących chodników i ułożenie nowych chodników, remont schodów terenowych – 1.299 m2;
– naprawa i przebudowa dróg dojazdowych – 100 m2
przeprowadzono w dniach 7. 11. 2018 r. – 26. 11. 2018 r.

Wpłynęła 1 oferta. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono.
9. Przetarg nieograniczony na:
– docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi 3 budynków mieszkalnych przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19;
– docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi budynku usługowego przy ul. Wiecherta 15
przeprowadzono w dniach 8. 02. 2018 r. – 12. 03. 2018 r.

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

Nr umowy
25/TR/2018

Wykonawca

Opis realizacji umowy

Firma Remontowo - Budowlana Umowa na docieplenie ścian w pawilonie usługowym:
„KLAN BUD”
Wiecherta 15 – WYKONANO
Grzegorz Śledziewski
Szczęsne 62
10 – 687 Olsztyn

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót.
Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 7. 06. 2018 r., rozszerzając zakres o roboty z planu remontów na 2018 r.
10. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych:
− docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi 3 budynków mieszkalnych przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19;
− docieplenie ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Mroza 10;
− malowanie elewacji budynków przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, Wiecherta 8 z malowaniem konstrukcji stalowych i czyszczeniem zadaszeń nad wejściami do budynków;
− malowanie elewacji budynków przy ul. Jaroszyka 24, Jarockiej 49, 51;
− malowanie konstrukcji stalowych i czyszczenie zadaszeń nad wejściami do 19 budynków 48 klatek w budynkach przy ul. Boenigka 6, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24A, 24B, 26, 28, 30, 32;
− docieplenie stropodachu pawilonu przy ul. Jaroszyka 3
przeprowadzono w dniach 21. 06. 2018 r. – 3. 07. 2018 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm, z którymi zawarto umowy:

JAROTY ∙
Lp.
1.

2.

Nr umowy
134/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana
terminu realizacji)
135/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana
terminu realizacji)
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Opis realizacji umowy

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 – 300 Opoczno

Umowa na malowanie elewacji budynków:
Boenigka 1, 1A, 3, Wiecherta 8 – WYKONANO

Budownictwo „Alfix”
Jerzy Kostecki
ul. Upalna 15 lok. 7
16 – 668 Białystok

Umowa na docieplenie ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalno – usługowych
Wilczyńskiego 15 – termin realizacji robót 1. 08. 2018 r. – 5. 12. 2018 r.
– W TOKU
Wilczyńskiego 17 – termin realizacji robót 1. 08. 2018 r. – 5. 12. 2018 r.
– W TOKU
Wilczyńskiego 19 – termin realizacji robót 1. 08. 2018 r. – 5. 12. 2018 r.
– W TOKU

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót.
Ponownie ogłoszono przetarg w dniu 21. 09. 2018 r.
11. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych:
− docieplenie ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Mroza 10;
− malowanie elewacji budynków przy ul. Jaroszyka 24, Jarockiej 49, 51;
− malowanie konstrukcji stalowych i czyszczenie zadaszeń nad wejściami do 19 budynków 48 klatek w budynkach przy ul. Boenigka 6, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 16, 18, 20, 22, 24A, 24B, 26, 28, 30, 32;
− docieplenie stropodachu pawilonu przy ul. Jaroszyka 3.
Otwarcie nastąpiło w dniu 9. 10. 2018 r.

Wpłynęły 3 oferty. Postępowanie w toku.
12. Przetarg nieograniczony na:
– remont balkonów i loggii – 198 szt. Boenigka 14 (25 szt.); ul. Boenigka 16 (35 szt.); ul. Boenigka 20 (30 szt.); ul. Boenigka 26 (25 szt.); ul. Boenigka 34A (2 szt.); ul. Boenigka 36 (1 szt.); ul. Boenigka 42 (2 szt.); ul. Boenigka 44 (1 szt.); Burskiego 12 (2 szt.), Herberta 2 (22 szt.); Herberta
5 (6 szt.), ul. Hanowskiego 7 (3 szt.); ul. Herdera 1 (1 szt.); ul. Herdera 6 (3 szt.); ul. Wiecherta 13 (1 szt.); ul. Wiecherta 16 (1 szt.); ul. Wiecherta
17 (1 szt.); ul. Wiecherta 18 (1 szt.); ul. Kanta 3 (2 szt.); ul. Mroza 22 (1 szt.); ul. Mroza 37 (3 szt.); ul. Janowicza 3 (1 szt.); ul. Wilczyńskiego 17A
(2 szt.); ul. Jeziołowicza 8 (1 szt.); ul. Jeziołowicza 14 (1 szt.); ul. Jeziołowicza 16 (1 szt.); ul. Żurawskiego 4 (1 szt.); ul. Żurawskiego 14 (1 szt.);
ul. Żurawskiego 6 (5 szt.); ul. Stramkowskiej 11 (1 szt.); ul. Turkowskiego 21 (3 szt.); ul. Wilczyńskiego 3 (1 szt);
– na remont osłon śmietnikowych – 5 szt. ul. Boenigka 22; Leyka 2; Herberta 14; Janowicza 5; Wilczyńskiego 19
przeprowadzono w dniach 3. 07. 2018 r. – 18. 07. 2018 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm, z którymi zawarto umowy.
Nr umowy

Wykonawca

Opis realizacji umowy

1.

Lp.

144/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana terminu
realizacji)

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

2.

146/TR/2018+
aneks nr 1
(zmiana terminu
realizacji)

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 – 300 Opoczno

Umowa na remont 153 szt. balkonów i loggi w budynkach na osiedlach Jaroty
i Pieczewo
Boenigka 14, 16, 20, 26, 34A, 36, 42, 44, Herberta 5, Herberta 2 – WYKONANO
Jeziołowicza 8 – WYKONANO
Jeziołowicza 14 – WYKONANO
Jeziołowicza 16 – WYKONANO
Umowa na remont 2 szt. balkonów w budynku przy ul. Burskiego 12 – WYKONANO

Ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót oraz brak ofert na remont osłon śmietnikowych zaplanowano ogłoszenie kolejnego przetargu na dzień 16.08. 2018 r.
13. Przetarg nieograniczony na:
– remont balkonów i loggii – 32 szt. ul. Hanowskiego 7 (3 szt.); ul. Herdera 1 (1 szt.); ul. Herdera 6 (3 szt.); ul. Wiecherta 13 (1 szt.); ul. Wiecherta
16 (1 szt.); ul. Wiecherta 17 (1 szt.); ul. Wiecherta 18 (1 szt.); ul. Kanta 3 (2 szt.); ul. Mroza 22 (1 szt.); ul. Mroza 37 (3 szt.); ul. Janowicza 3 (1 szt.);
ul. Wilczyńskiego 17A (2 szt.); ul. Żurawskiego 4 (1 szt.); ul. Żurawskiego 14 (1 szt.); ul. Żurawskiego 6 (5 szt.); ul. Stramkowskiej 11 (1 szt.);
ul. Turkowskiego 21 (3 szt.); ul. Wilczyńskiego 3 (1 szt);
– na remont osłon śmietnikowych – 5 szt. ul. Boenigka 22; Leyka 2; Herberta 14; Janowicza 5; Wilczyńskiego 19
przeprowadzono w dniach 4. 09. 2018 r. – 12. 10. 2018 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 4 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 3 firm, z którymi zawarto umowy.
Lp.

Nr umowy

1.

168/TR/2018

2.

169/TR/2018

3.

177/TR/2018

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 – 300 Opoczno
„2xR” Usługi Budowlane
Radosław Biesiada
ul. Kwiatowa 10F
11 – 034 Stawiguda
PPHU Budowa i Remonty
Marcin Ciężki
Rogiedle 46
11 – 135 Lubomino

Opis realizacji umowy

Umowa na remont 2 szt. balkonów w budynku przy ul. Wilczyńskiego 17 A – termin
realizacji robót 8. 04. 2019 r. – 26. 04. 2019 r.
Umowa na remont 3 szt. balkonów w budynku przy ul. Hanowskiego 7 – termin
realizacji robót 1. 04. 2019 r. – 14. 04. 2019 r.
Umowa na remont 3 szt. osłon śmietnikowych
Boenigka 22 – termin realizacji robót 25. 03. 2019 r. – 12. 04. 2019 r.
Leyka 2 – termin realizacji robót 25. 03. 2019 r. – 12. 04. 2019 r.
Wilczyńskiego 19 – termin realizacji robót 25. 03. 2019 r. – 12. 04. 2019 r.

Ze względu na wysokie ceny, znacznie przekraczające planowane koszty robót, zaplanowano ogłoszenie kolejnego przetargu na dzień
4. 12. 2018 r.
dokończenie na str. 8
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„Przedszkolaki mają głos” 2018 r.
7 listopada 2018 r. w Osiedlowym Domu Kultury w Klubie „Akant” odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt: „Przedszkolaki mają
głos”. Jury w składzie: Andrzej Brzozowski - przewodniczący, Beata Rosińska – członek, Andrzej Kulczyński - członek oceniło repertuar, efekt
sceniczny i artystyczny i wyłoniło laureatów:

I miejsce – Przedszkole ART. SCHOOL, grupa – „Artscholaki”. Tytuł
utworu: „Owocowy blues”

II miejsce – Przedszkole Niepubliczne NUTKA, grupa – „Świerszczyki”. Tytuł utworu: „Strach”

III miejsce – Przedszkole Miejskie Nr 23 BAJKOLAND, grupa –
„Przyjaciele Muminków”. Tytuł utworu: „Kraina czarów”

Natomiast wyróżnienie – Przedszkole Miejskie Nr 31, grupa –
Odkrywcy”. Tytuł utworu: „Jesteśmy Polką i Polakiem”

KONKURS

Spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”
podobnie jak w latach ubiegłych
organizuje konkurs pn.

ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy udekorować balkon światełkami
lub lampionami i mieć je włączone w porach wieczorowych
w dniach od 23 do 30 grudnia br.
Komisja dokona zewnętrznego przeglądu, oceni je, a właściciele najciekawszych
dekoracji zostaną zaproszeni na podsumowanie konkursu i nagrodzeni.
W imieniu organizatorów – Jerzy Krasowski
przewodniczący spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię kawalerkę – chętnie na Nagórkach, ale może być też w innym rejonie. Tel. 604 485 245; e-mail: izii@poczta.onet.pl
Kupię mieszkanie, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
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 ∙
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„Jesień na moim osiedlu”
Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty” w listopadzie br. zorganizował dla dzieci w wieku 7 – 9 lat konkurs plastyczny
pt. „Jesień na moim osiedlu”.

Komisja konkursowa w składzie: Mirosława Smerek-Bielecka - przewodnicząca, Krystyna Licznerska i Barbara Markun przyznała
następujące miejsca i nagrody: I miejsce – Wojciech Bloch, II miejsce – Łucja Słabuszewska i Zofia Gabryel, III miejsce – Aleksandra
Prymas i Lena Majęrska. Ponadto komisja przyznała dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymali Oliwia Nowek i Kacper Szulc.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

„Andrzejki” w Klubach Kultury „Akant” i „Na Górce”

10 listopada br. w Klubie „Akant” i 24 listopada w Klubie „Na Górce” dzieci wraz z rodzicami brały udział w konkursach, zabawach i grach
andrzejkowych – m.in. zbijały cukierki, losowały nagrody z „zaczarowanego pudełka”, przechodziły pod liną, ustawiały buty w wyścigu po
szczęście. Wyjątkową atrakcją była „kapsuła mydlana”, a niespodzianką - wata cukrowa.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

JAROTY ∙
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Informacja o przeprowadzonych przetargach na roboty remontowe
ujęte w planie na 2018 r., zawartych umowach i ich realizacji
14. Przetarg nieograniczony na:
– wykonanie wzmocnienia ław fundamentowych budynku Kanta 12;
– wykonanie wzmocnienia ław fundamentowych budynku Boenigka 18A
przeprowadzono w dniach 10. 05. 2018 r. – 15. 05. 2018 r.

Wpłynęła 1 oferta po terminie.
15. Przetarg nieograniczony na:
– wykonanie wzmocnienia ław fundamentowych budynku Kanta 12;
– wykonanie wzmocnienia ław fundamentowych budynku Boenigka 18A
przeprowadzono w dniach 14.06. 2018 r. – 18.06. 2018 r.

Wpłynęła 1 oferta. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono. Uzyskano zgodę Rady Nadzorczej na odstąpienie od trybu przetargowego (Uchwała nr 25/2018 z dnia 26. 06. 2018 r.).
W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę.
Lp.
1.

Nr umowy
142/TR/2018

Wykonawca
G-EKO Tomasz Makuch
ul. Wodzińska 4/30
32 – 500 Chrzanów

Opis realizacji umowy

Umowa na naprawę posadowienia ścian bryły B budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kanta 12 – termin zakończenia robót 30. 04. 2019 r.

16. Przetarg nieograniczony na wymianę kaset domofonowych w 31 budynkach mieszkalnych przy ul. Boenigka 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, Leyka 9,
11, 13, 15, 26, 28, 30, 32, Hanowskiego 2, 4, Herdera 1, Janowicza 3, 4, 5, 32, 34, Jeziołowicza 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, Żurawskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 18, Stramkowskiej 11
przeprowadzono w dniach 12. 06. 2018 r. – 25. 06. 2018 r.
Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 2 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:

Lp.
1.

Nr umowy
130/TR/2018

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

Opis realizacji umowy

Umowa na wymianę kaset domofonowych w 31 budynkach mieszkalnych przy
ul. Boenigka 13, Boenigka 15, Boenigka 17, Boenigka 16, Boenigka 18, Boenigka
20, Boenigka 22, Leyka 9, Leyka 11, Leyka 13, Leyka 15, Leyka 26, Leyka 28, Leyka
30, Leyka 32, Hanowskiego 2, Hanowskiego 4, Herdera 1, Janowicza 32, Janowicza
34, Janowicza 3, Janowicza 5, Janowicza 4 - WYKONANO
Jeziołowicza 1, Jeziołowicza 3, Jeziołowicza 5, Jeziołowicza 7, Jeziołowicza 9,
Jeziołowicza 13, Jeziołowicza 15, Żurawskiego 2, Żurawskiego 4, Żurawskiego 12,
Żurawskiego 14, Żurawskiego 6, Żurawskiego 8, Żurawskiego 10, Żurawskiego 18,
Stramkowskiej 11 - WYKONANO

17. Przetarg nieograniczony na:
– modernizację sterowania dźwigów osobowych – 2 szt. – w budynkach przy ul. Orłowicza 7 (klatka IV), Murzynowskiego 7 (klatka III)
przeprowadzono w dniach 9. 08. 2018 r. – 28. 08. 2018 r.
Wpłynęła 1 oferta od wykonawcy, z którym podpisano umowę.

Lp.
1.

Nr umowy
158/TR/2018
+ aneks nr 1, 2
(zmiany terminów
realizacji)

Wykonawca
Zakład Dźwigowo – Elektryczny „OLDŹWIG”
ul. Murzynowskiego 22
10 – 684 Olsztyn

Opis realizacji umowy
Umowa na modernizację sterowania 2 szt. dźwigów osobowych w budynkach na osiedlu
Nagórki:
Orłowicza 7 kl. IV, Murzynowskiego 7 kl. III – WYKONANO

18. Przetarg nieograniczony na:
– uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych 12 placów zabaw przy ul. Wachowskiego 1 – 3 – 5; Gębika 2 – 4 – 8; Panasa 2 – 4 – 6; Turkowskiego 3 – Wachowskiego 10 – 12 – 14; Żurawskiego 1 – 3 – 5 – 7; Murzynowskiego 3; Barcza 17 – 19; Barcza 7 – 9; Wiecherta 1,3-Herdera 1; Kanta 7;
Boenigka 16 – 40; Boenigka 19;
– uzupełnienie, dostawę i montaż 3 szt. zewnętrznych urządzeń siłowo-rekreacyjnych w jednej lokalizacji przy ul. Boenigka 40 – 44; Janta 5 – 7/
Herdera 17; Jaroszyka 6/Leyka 3;
– ogrodzenie 3 placów zabaw przy ul. Murzynowskiego 3, Orłowicza 21, Kanta 40A-40 o łącznej długości 343 mb;
– ogrodzenie jednej nieruchomości budynkowej przy ul. Janowicza 7 o łącznej długości 210 mb.
przeprowadzono w dniach 6. 06. 2018 r. – 3. 07. 2018 r.

Wpłynęły 2 oferty, z których wyłoniono 1 wykonawcę.
Lp.
1.

Nr umowy
139/TAN/2018
+ aneks nr 1,2
(zmiany terminów
realizacji)

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

Opis realizacji umowy
Umowa na ogrodzenie 3 placów zabaw na osiedlach Nagórki i Jaroty,
Orłowicza 21, Murzynowskiego 3, Kanta 40 – 40A – WYKONANO

Przetarg rozstrzygnięto w ograniczonym zakresie ze względu na brak ofert na uzupełnienie i montaż urządzeń zabawowych i siłowo-rekreacyjnych. Kolejny przetarg ogłoszono 17. 07. 2018 r.
19. Przetarg nieograniczony na:
− uzupełnienie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych 12 placów zabaw przy ul. Wachowskiego 1 – 3 – 5; Gębika 2 – 4 – 8; Panasa 2 – 4 – 6; Turkowskiego 3 – Wachowskiego 10 – 12 – 14; Żurawskiego 1 – 3 – 5 – 7; Murzynowskiego 3 Barcza 17 – 19; Barcza 7 – 9; Wiecherta 1,3-Herdera 1; Kanta 7;
Boenigka 16 – 40; Boenigka 19;
− uzupełnienie, dostawę i montaż 3 szt. zewnętrznych urządzeń siłowo-rekreacyjnych w jednej lokalizacji przy ul. Boenigka 40 – 44; Janta 5 – 7/
Herdera 17; Jaroszyka 6/Leyka 3
przeprowadzono w dniach 2. 08. 2018 r. – 28. 08. 2018 r.
Wpłynęły 2 oferty. Wobec wysokich cen przetarg unieważniono. Kolejne ogłoszenie przetargu do 28. 02. 2019 r. z terminem realizacji do 30. 06. 2019 r.
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20. P
 rzetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Orłowicza 5, Orłowicza 7,
Boenigka 1, 1A, 3, Hanowskiego 12, 14, Jaroszyka 22/Leyka 19, Boenigka 42, 44, Leyka 26, 28, 30, 32, Herdera 6, Kanta 42, 44, Kanta 22A, 22B,
Mroza 10, Gębika 9, 11, Gębika 24, 26, 28, Turkowskiego 6, Wachowskiego 2, 4, Sikiryckiego 3, 5
przeprowadzono w dniach 30. 07. 2018 r. – 3. 08. 2018 r.

Wpłynęła 1 oferta. Wobec braku konkurencyjności i wysokich cen przetarg unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 11. 10. 2018 r.
21. Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń roślinnych na terenach nieruchomości położonych przy ul. Orłowicza 5, Orłowicza 7,
Boenigka 1, 1A, 3, Hanowskiego 12, 14, Jaroszyka 22/Leyka 19, Boenigka 42, 44, Leyka 26, 28, 30, 32, Herdera 6, Kanta 42, 44, Kanta 22A, 22B,
Mroza 10, Gębika 9, 11, Gębika 24, 26, 28, Turkowskiego 6, Wachowskiego 2, 4, Sikiryckiego 3, 5.
Otwarcie nastąpiło w dniu 30. 10. 2018 r.

Wpłynęły 2 oferty. Postępowanie w toku.
22. Przetarg nieograniczony na:
− wykonanie drenażu wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych placów zabaw przy ul. Janowicza 2 i 4;
− wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynków przy ul. Kanta 5, 7, Boenigka 40
przeprowadzono w dniach 26. 06. 2018 r. – 29. 07. 2018 r.

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

2.

Nr umowy

Wykonawca

140/TR/2018
+ aneks nr 1
(zmiana terminu
realizacji)
141/TR/2018
+ aneka nr 1
(zmiana terminu
realizacji)

Przedsiębiorstwo Budowlane
Radosław Zalega
Kraśnica 143
26 – 300 Opoczno
„2xR” Usługi Budowlane
Radosław Biesiada
ul. Kwiatowa 10F
11 – 034 Stawiguda

Opis realizacji umowy
Umowa na wykonanie drenażu wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych 2
placów zabaw: Janowicza 2, Janowicza 4 – WYKONANO
wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych 2 budynków
mieszkalnych: Kanta 7, Boenigka 40 – WYKONANO
Umowa na wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych
budynku mieszkalnego:
Kanta 5 - WYKONANO

23. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z przebudową sieci oświetlenia zewnętrznego osiedlowego zalicznikowego przy ulicy Wańkowicza i ulicy Barcza
przeprowadzono w dniach 8. 02. 2018 r. – 1. 03. 2018 r.

Ogółem w postępowaniu rozpatrzono 3 oferty, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy, z którą zawarto umowę:
Lp.
1.

Nr umowy
23/TR/2018

Wykonawca
„ELEKTROSYSTEM” Sp. z o.o.
ul. Budowlana 3
10 – 424 Olsztyn

Opis realizacji umowy

Umowa na przebudowę sieci oświetlenia zewnętrznego osiedlowego, zalicznikowego przy ul. Wańkowicza i ulicy Barcza - WYKONANO

W przygotowaniu są przetargi nieograniczone na:
1. wykonanie nowej instalacji solarnej jako systemu wspomagającego podgrzew wody użytkowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1, Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7;
2. remont pomieszczeń biurowych Wańkowicza 9.
Wybór ofert i zlecenia w trybie bezprzetargowym:
Zakres robót

Uwagi

Wymiana przykanalika sanitarnego w budynku przy ul. Jarockiej 49

HYDRO-INSTAL Bogdan Sporzyński
ul. Kręta 12, 10 – 615 Olsztyn
WYKONANO
Remont ramp w lokalach usługowych w budynku przy ul. Wilczyńskiego 6A
Usługi Ogólnobudowlane Cezary Zera
Brejdyny 21C 11 – 710 Piecki
WYKONANO
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Burskiego 13 (3 szt.)
Biuro Handlowe PLASTIMET Tomasz Kucharzewski
ul. Partyzantów 71
10 – 402 Olsztyn
WYKONANO
Wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Gębika 2 (16 szt.), Żurawskiego 9 (7 szt.) MONTER Robert Stando
ul. Wilczyńskiego 38
10 – 686 Olsztyn
WYKONANO

Roboty do wykonania przez zespoły konserwatorów:
osiedle JAROTY
• malowanie klatki schodowej w pawilonie Jaroszyka 3 – WYKONANO;
• wymiana zaworów STAD i OVENTROP w 5 budynkach i pawilonie – 7 szt. – pozostało do wykonania.
osiedle PIECZEWO
• Wymiana opraw oświetleniowych w klubie AKANT – 12 szt. – WYKONANO.
Pozostałe przetargi:
1. n
 a przeprowadzenie okresowej kontroli sprawności technicznej obiektów – przetarg przeprowadzono w dniach 23. 05. 2018 r.
– 7. 06. 2018 r., wpłynęły 2 oferty. Przetarg rozstrzygnięto na korzyść 2 firm: „DREWHURT” Sp. z o.o. – zawarto umowę nr 115/
TR/2018 na wykonanie okresowych przeglądów na osiedlu Nagórki – termin realizacji robót – 30. 11. 2018 r. – WYKONANO;
Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa „SITR” Sp. z o.o. – zawarto umowę nr 116/TR/2018 na wykonanie okresowych
przeglądów na osiedlu Jaroty i Pieczewo – termin realizacji robót – 30. 11. 2018 r. – WYKONANO;
2. n
 a legalizację ciepłomierzy – przetarg przeprowadzono w dniach 14. 06. 2018 r. – 20. 06. 2018 r., wpłynęła 1 oferta, przetarg rozstrzygnięto na korzyść 1 firmy: „WODMIAR” Wiśniewscy Spółka Jawna, z którą zawarto umowę Nr 122/TR/2018 – termin realizacji
robót 2. 07. 2018 – 21. 09. 2018 r. – WYKONANO
Małgorzata Kotecka
Kierownik działu rozliczeń remontów i eksploatacji SM „Jaroty”
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„Lekcja dla Rodaka” w Senacie
30 października 2018 r. na zaproszenie Stanisława Karczewskiego - Marszałka Senatu RP - odbyła się w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej „Lekcja dla Rodaka”.

Akcja „Lekcja dla Rodaka”, pod patronatem Marszałka Senatu, Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyn
oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty polega na organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii
Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Najmłodsi podczas
zajęć uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale również o znaczeniu
i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. Mali Polacy dowiadują się o tragicznych losach
Rodaków, którzy w wyniku rozbiorów, powstań, najazdów, zsyłek
i operacji antypolskich znaleźli się poza granicami swojego kraju.
W niezwykłej lekcji w Senacie uczestniczyło 120 uczniów ze
szkół w Biskupcu, Czerwonki, Dźwierzut, Święcieńca, Liczyna,
Płocka i Olsztyna. Nasze miasto reprezentowali uczniowie z klasy
VIIIA ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej
wraz z opiekunami.
Tym razem nauczycielami byli polscy studenci z Kazachstanu,
Mołdawii i Białorusi. Przedstawili losy swoich rodzin, opowiedzieli,
jak trudny i okrutny los spotkał wielu Polaków, którzy zostali zesłani do Kazachstanu. Najpierw długa podróż w wagonach towarowych, bez żywności, sanitariatów, itp. Później step i brak mieszkań,

budowanie ziemianek, praca ponad siły („Kto nie pracuje, ten nie
je.”), zimą niskie temperatury sięgające -40 stopni, latem gorąco
+40 stopni, zakaz używania języka polskiego.
Najważniejszym uczniem i gospodarzem spotkania był Pan
Marszałek, który bardzo serdecznie nas przyjął, opowiedział
dzieciom i młodzieży o sobie, Senacie i Zesłańcach. Zaapelował, aby młodzież pamiętała o Rodakach, którzy przecież nie ze
swojej woli mieszkają na Wschodzie. Po wysłuchaniu wzruszających pieśni w wykonaniu uczennic z Czerwonki uczniowie zwiedzili Sejm i Senat, zobaczyli sale posiedzeń posłów i senatorów.
„Lekcja dla Rodaka” w tak ważnym momencie, jakim jest 100.
rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości i do tego jeszcze
w tak ważnym miejscu, jakim jest Senat RP, to naprawdę ogromne
wydarzenie i zaszczyt dla nas, że mogliśmy to przeżyć” – podsumowała wydarzenie prezes Fundacji dla Rodaka Joanna Wilk-Yaridiz, która z pasją organizuje różne akcje na rzecz Rodaków, np.
„Kartka dla Rodaka”, „Książka dla Rodaka”, „Wakacje dla Rodaka”,
„Majówka dla Rodaka” (więcej informacji na stronie fundacji).
My również możemy się włączyć i pomagać, pamiętajmy
o tym.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Majewska
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Bezpiecznego karnawału
Karnawał zwany bywał dawniej w Polsce „zapustami” lub „mięsopustem”, był to czas zimowych zabaw, maskarad, pochodów i balów. Zaś
słowo karnawał wywodzi się od włoskiego carnevale („mięso żegnaj”)
oraz innych podobnych nazw o zbliżonym znaczeniu. Wszystkie jednakże odnosiły się do pożegnania z mięsem, czyli przygotowania do Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc. Jak zawsze data rozpoczęcia
karnawału jest stała, zaczyna się 6 stycznia, czyli w święto Trzech
Króli. W 2019 roku jest to niedziela.
Karnawał trwa do Środy Popielcowej, która jest świętem ruchomym
i przypada w 2019 roku 6 marca, co oznacza 59 dni karnawałowych
uciech, których ostatni dzień wypadnie we wtorek – w Polsce nazywamy
„śledzikiem”. Będzie to 5 marca. Ostatni tydzień karnawału rozpocznie
się od tłustego czwartku 28 lutego, a ostatnia sobota karnawału przypadnie 2 marca.
Karnawał, który znamy, swój początek miał we Włoszech, a pierwsza wzmianka pochodzi z dokumentu doży Wenecji z 1094 roku, w którym mowa jest o publicznej rozrywce w maskach i przebraniach, co
z kolei pozwalało na zatarcie wszelkich podziałów przynależności do
klas społecznych, płci lub religii. Był to czas wyzwolenia z codziennych
obowiązków, obyczajów, czas, w którym można było bezkarnie drwić
z duchowieństwa, arystokracji czy władzy.
Warto jednak wspomnieć, że karnawał to nie tylko Wenecja. Największa i obecnie najbardziej znana zabawa karnawałowa odbywa się
oczywiście w Rio de Janeiro. Inne miejsca, w których karnawał jest
obchodzony wyjątkowo radośnie to Wyspy Kanaryjskie oraz Niemcy.
I właściwie tyle byłoby o faktach i historii karnawału, który w zasadzie
u nas sprowadza się do balów, imprez i wszelkiej formy zabaw, w tym
coraz modniejszych wyjazdów do kurortów, nie tylko zimowych, ale i do
ciepłych krajów.
Zabawy karnawałowe, czy to na miejscu, na tzw. domówkach, czy
też w lokalach mają to do siebie, że jesteśmy radośni, rozluźnieni – spotykamy się dla zabawy, ale w tym okresie czyha na nas wiele zagrożeń.
Pozostawiamy mieszkania – czy dobrze je zabezpieczamy na czas
naszej nieobecności, zwłaszcza kiedy pozostają tam same dzieci lub
kiedy nie ma tam nikogo. Dobrze jest w ramach dobrosąsiedzkiej współpracy zadbać tak o bezpieczeństwo mieszkania, jak i pozostawionych
dzieci. Z jednej bowiem strony, w okresie karnawałowego rozbawienia
mniejszą uwagę zwracamy na ochronę naszych mieszkań, a są tacy,
dla których to okazja do włamań, kradzieży czy zwykłych chuligańskich
wybryków, które kończą się pożarami lub innymi stratami.
Podobnie gdy wyjeżdżamy na karnawał do kurortów w kraju czy za
granicą – sprawa dokumentów na wyjazdy, a z drugiej strony właśnie
bezpieczeństwo: ubezpieczenia od wypadków, posiadanie przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej – Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego, no i właśnie zabezpieczenia mieszkania (domu) na czas
nieobecności przed włamaniem, kradzieżami czy innymi zdarzeniami
losowymi.
Stale w tym okresie powtarzam się i przypominam (czynią to także
wszelkie służby), uważajmy na stosowanie środków pirotechnicznych:

DYŻURY

petard, różnych fajerwerków, sztucznych i zimnych ogni, które służą do
zabawy, podkreślenia nastroju świąt i karnawału, jednak poza dorosłymi
często używają ich dzieci i młodzież, bez obecności, a niestety również
i przy akceptacji dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że to środki bezpieczne, które są w sprzedaży oficjalnej, zgoda – ale to są środki pirotechniczne, niebezpieczne – często zawierające składniki Bojowych
Środków Zapalających. Nieostrożne obchodzenie się z nimi może doprowadzić do nieszczęścia, zagraża życiu i zdrowiu. Dlatego wszyscy
ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas i interweniujmy, gdy szaleństwo pirotechniczne nie pozwala nam normalnie
funkcjonować, a tak zdarza się bardzo często!
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:
1. Handlowcy i wszyscy mający wpływ na handel tego typu niebezpiecznymi materiałami – nie dopuszczajcie do tego, aby produkty te kupowały dzieci i nieletni. Wymagajcie, aby wszystkie te środki posiadały
zrozumiałe i napisane w języku polskim instrukcje oraz atesty bhp.
2. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele – wszyscy dorośli (w tym
zwłaszcza funkcyjni wszelkich służb prewencji) – zwracajcie uwagę na
to, kto, kiedy i z kim oraz jak „bawi” się tego typu materiałami – interweniujcie sami albo powiadamiajcie służby specjalne, a nawet policję!
3. Petardy, fajerwerki i wszelkie sztuczne i zimne ognie wytworzył człowiek dla człowieka, ich umiejętne stosowanie daje zarówno niezapomniane różnobarwne efekty świetlne, jak i akustyczne – to u nas
jeszcze stosunkowo nowa tradycja, kultywowana z przecudownymi efektami w krajach Dalekiego Wschodu do dziś!
4. Kupujmy – ale my dorośli, właściwe i opisane środki pirotechniczne – stosujmy je także wraz z dziećmi i młodzieżą ucząc ich bezpieczeństwa, a jednocześnie podkreślając ich walory estetyczne.
Wpajajmy młodym zasady, że służą one nie do brutalnych zabaw
i kawałów – ale do podkreślenia piękna i podniosłości nastroju i atmosfery. Zawsze jednak może się coś przydarzyć – bądźmy ostrożni – stosujmy się ściśle do instrukcji używania materiałów pirotechnicznych,
pamiętajmy o zasadach bhp i ppoż.
Dlatego też 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, Sa-nepid – 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).
Życzę wszystkim bezpiecznego i szczęśliwego Nowego Roku
oraz bajecznego karnawału. Cdn.
Starszy 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: 21 stycznia 2019 roku - pełni Mirosław Mazur

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,
e-mail: 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 1000 egz.
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Wizyta w Rovaniemi
Marzeniem każdego dziecka jest spotkanie z Mikołajem. Taką przygodę przeżył chór dziecięco-młodzieżowy „Maryjne
Słowiki” i „Our Music” z parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie.
Zaczęło się jak w bajce - dawno, dawno temu marzeniem
jednej dziewczynki było odwiedzić Mikołaja. Nikt nie przypuszczał,
że tak szybko spełni się jej marzenie. Po wielu próbach i przygotowaniach o godzinie 4.00 rano 26 listopada 2018 roku pojechaliśmy
autokarem na lotnisko do Gdańska, a następnie samolotem do Helsinek i w końcu do Rovaniemi.

Janusza Grabińskiego. W tym miejscu również odbyło się spotkanie
z Honorowym Konsulem Polski oraz przedstawicielami Urzędu Miasta
Rovaniemi. W godzinach popołudniowych zwiedzaliśmy centrum miasta, a następnie udaliśmy się do lokalnego kościoła. Podczas wieczornego nabożeństwa mieliśmy okazję śpiewając ekumeniczne pieśni
zaprosić wiernych na nasz główny czwartkowy koncert.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania lokalnej szkoły.
Jej wyposażenie i sposób nauczania wywarło na nas olbrzymie wrażenie. W tej nowoczesnej placówce zaśpiewaliśmy polskie kolędy
i utwory z różnych stron świata. Następnie odwiedziliśmy Dom Opieki. Swoim śpiewem wnieśliśmy radość przed świętami Bożego Narodzenia mieszkającym tam seniorom. Po koncertach udaliśmy się
do Muzeum Arktikum i Centrum Nauki Pilke. Był to czas poznawania
historii i kultury Laponii.
Kolejny dzień przyniósł nam wiele radości i świetną zabawę z reniferami i psami rasy husky. Następnym punktem naszego pobytu w Rovaniemi był Dom Kultury Korundi. Mieliśmy okazję zobaczyć ilustracje

Ostatni dzień był dniem najbardziej oczekiwanym przez nas
wszystkich: czyli spotkanie z Mikołajem. Na początku spotkania
przekazaliśmy listy przywiezione z Olsztyna, zaśpiewaliśmy kolędę
„Lulajże Jezuniu” i zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Mikołaj
skierował do nas piękne słowa, że zawsze będzie miał nas w swoim sercu i byśmy przekazali pozdrowienia od niego dla naszych
przyjaciół. Wieczorem odbył się najważniejszy koncert, podczas
którego podbiliśmy serca mieszkańców Rovaniemi. Zmęczeni, ale
szczęśliwi w piątek wróciliśmy do domu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu.
Uczestnicy

