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Koszty utrzymania mieszkań rosną
Czy na wszystkie mamy wpływ?
W Spółdzielni trwają obecnie intensywne prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 r., ustaleniem
wyników finansowych na poszczególnych nieruchomościach i zaplanowaniem stawek eksploatacyjnych na rok 2020.
Zewnętrzna sytuacja ekonomiczna ma duży wpływ
na wysokość opłat za używanie lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Zapewne już wszyscy mieszkańcy naszej Spółdzielni
zauważyli rosnącą inflację, szczególnie widoczną w cenach
produktów na sklepowych półkach, rosną też ceny usług, jak
i innych świadczeń. Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła również
o 15,55% płaca minimalna. Jej wzrost na pewno polepsza status materialny osób najniżej zarabiających, ale jednocześnie jest
czynnikiem kosztotwórczym w wielu firmach. A te, aby utrzymać
się na rynku, podnoszą ceny. Sytuację tę odczują Spółdzielcy,
gdyż następuje wzrost cen usług związanych ze sprzątaniem
klatek schodowych, a także terenów Spółdzielni, wzrastają ceny
konserwacji domofonów, pogotowia technicznego, a także usług
remontowych i budowlanych. Również inne regulacje prawne,
z pozoru nie mające wpływu na opłaty, będą przyczyną ich wzrostu np.
1) regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
które nakładają coraz większe obowiązki z tym związane. Już
pojawiły się orzeczenia sądowe, z których wynika, że bezpieczeństwo korespondencji zapewnia jej kopertowanie. W przypad-
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ku naszej Spółdzielni oznacza to zakup kilkudziesięciu tysięcy
kopert i dodatkowy czas pracy na zapakowanie takiej ilości korespondencji.
2) wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Sprawa jest ważna, ma na celu polepszenie sytuacji materialnej
przyszłych emerytów. Wymusza jednak na pracodawcy dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników.
3) konieczność dokonania resursów dźwigów osobowych.
Dla wyjaśnienia dodajmy, że resurs to okres zdolności użytkowej – ustalony teoretycznie lub doświadczalnie czas eksploatacji
urządzenia, wyrażony w odpowiednich dla niego jednostkach.
Przyjmuje się, że w tym okresie zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania. To nie oznacza, że wcześniej
windy były pozostawione bez nadzoru. Co miesiąc jest dokonywana konserwacja tych urządzeń i co najmniej raz do roku
dokonywany jest przegląd przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wprowadzenie resursów ma na celu poprawę bezpieczeństwa
funkcjonowania wind, ale będą one wykonywane przez firmy
specjalistyczne i nie będą darmowe. Koszty te będą musieli ponieść ich użytkownicy.
dokończenie na str. 2-3
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Coraz bardziej intensywne promienie słoneczne i wydłużony
dzień wskazują, że to już wiosna. Pomimo bardzo łagodnej zimy
z dużą radością postrzegamy pierwsze pąki na krzewach oraz
przebiśniegi i stokrotki na trawnikach. Ta zima nie pozostawiła
po sobie brudu, a także piasku na chodnikach, ponieważ nawet jeśli był wykorzystywany, to w bardzo krótkich okresach, a następnie
natychmiast uprzątany.
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Z nowym rokiem warto choć pokrótce przypomnieć wykonane
prace, które poprawiły estetykę i stan techniczny osiedla. Wśród
najważniejszych robót, które zostały zrealizowane w zeszłym roku,
należy wymienić prace polegające na wykonaniu nowego chodnika biegnącego od budynku Murzynowskiego 8 do ul. Krasickiego.
Ponadto chodnik ten został połączony z innym nowym chodnikiem
zlokalizowanym na północnym szczycie budynku Murzynowskiego 8 z dotychczasowym biegnącym przy budynku Orłowicza 17B.
Wykonanie nowych ciągów pieszych pozwala na poruszanie się
mieszkańców w tym obrębie w sposób bezpieczny i nieutrudniający ruchu samochodowego. Nowy ciąg pieszy powstał również
w miejscu wydeptanej ścieżki, przebiegającej od budynku Murzynowskiego 2 w kierunku ul. Krasickiego. Chodnik ten w znacznej
mierze poprawił komunikację pieszą osób zmierzających w kierunku ogródków działkowych.
W ramach prac związanych z poprawą nawierzchni chodników przełożony został również chodnik biegnący od budynku Orłowicza 33 w kierunku budynku Murzynowskiego 20. Znacznych
rozmiarów inwestycja została wykonana na skarpie za budynkiem Barcza 29, w kierunku budynku Barcza 33. Tą inwestycją
były schody terenowe, składające się łącznie aż z 37 stopni - jedne z najdłuższych na naszym osiedlu. Kolejne schody terenowe
wraz z utwardzeniem terenu zostały kompleksowo przebudowane
w obrębie budynku wymiennikowni Orłowicza 1A. Przy wszystkich
pracach związanych z poprawą nawierzchni nie sposób pominąć
ciąg dalszy na str. 3
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dokończenie ze str. 1

Koszty utrzymania mieszkań rosną
Czy na wszystkie mamy wpływ?

Na koszty utrzymania mieszkania składają się:
1. koszty utrzymania nieruchomości,
2. koszty utrzymania mienia spółdzielni,
3. koszty działalności kulturalno-oświatowej (dotyczą tylko
członków spółdzielni),
4. koszty centralnego ogrzewania,
5. koszty wywozu nieczystości,
6. koszty zużycia gazu,
7. koszty podgrzania wody,
8. koszty dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,
oraz odrębnym składnikiem jest odpis na fundusz remontowy.
Dzielą się one na opłaty zależne od Spółdzielni i niezależne
od Spółdzielni.
Opłaty niezależne od Spółdzielni to:
- koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody,
- koszty wody i odprowadzanie ścieków,
- koszty dostaw gazu,
- koszty oświetlenia części wspólnych (klatek schodowych,
piwnic, terenów zewnętrznych),
- opłaty za wywóz śmieci,
- podatki.

do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów
i nieczystości ciekłych.
W zmianach z dnia 24 września 2009 r. do ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych ustawodawca (Dz. U. Nr 202,
poz. 1550) dodał do art. 4 ust. 71, w którym również mówi
się o opłatach na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków,
odpadów i nieczystości ciekłych.
Jednak odmiennie niż w ustawie o ochronie praw lokatorów
(…) ustawodawca wymieniając te opłaty nie zamknął ich katalogu. Takie zdefiniowanie zmusza spółdzielnie do rozszerzenia
katalogu opłat niezależnych, np. o podatek od nieruchomości
czy wieczyste użytkowanie gruntu. Stawki podatku od nieruchomości corocznie ustalane są uchwałą Rady Miasta Olsztyna,
podobnie odpłatność za wieczyste użytkowanie gruntów.
Jak widać z powyższego pobierane od Spółdzielców opłaty
wynikają z wielu czynników zewnętrznych. Biorąc pod uwagę
aktualne stawki ze stycznia 2020 r., obowiązujące członków
Spółdzielni, dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 48,3 m²
zamieszkiwanego przez 3 osoby opłaty niezależne od Spółdzielni wynoszą 64,4%, opłaty zależne od Spółdzielni 35,6%.

Co to są koszty niezależne od Spółdzielni?
Są to koszty, na wysokość których spółdzielnie mieszkaniowe, i nie tylko one, nie mają wpływu. Ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych do tego typu kosztów zaliczyła m.in. koszty
energii, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków, odpadów
i nieczystości ciekłych. Spółdzielnia w przypadku takich opłat
jest jedynie inkasentem wpłat od mieszkańców, które następnie
przekazuje dostawcom energii, wody, gazu itd.
Przeanalizujmy koszty niezależne od Spółdzielni
na przykładzie wody. W Olsztynie zbiorowym zaopatrzeniem
w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Natomiast cena wody
i odprowadzania ścieków jest ustalana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W ostatnich latach koszt
wody i odprowadzania ścieków sukcesywnie wzrasta o ok. 4%
rocznie. Zarząd Spółdzielni nie ma możliwości niewyrażenia
zgody na zmianę (podwyżkę) ceny wody, bo przecież nie wypowie umów z PWiK Sp. z o.o i tym samym nie pozbawi mieszkańców dostępu do wody. Tak więc wzrost kosztów wynikający
ze zmiany taryfy wody i odprowadzania ścieków jest niezleżny
od Spółdzielni.
Analogicznie przedstawia się sytuacja z innymi mediami,
takimi jak gaz, energia elektryczna i cieplna.
Wyżej wymienione opłaty ustalone są w formie zaliczek
na pokrycie kosztów związanych z ich dostawą. Po zamknięciu
okresów rozliczeniowych (w naszej Spółdzielni woda jest rozliczana na koniec każdego kwartału, gaz i centralne ogrzewanie raz w roku) na podstawie faktur dostawców ustalane są rzeczywiste koszty i porównywane z wielkością wpłaconych
zaliczek. Jeśli koszty są wyższe od wniesionych zaliczek powstaje niedopłata, jeśli są niższe to mamy nadpłatę.
Opłaty niezależne w przepisach prawa
Definicja opłat niezleżnych od właściciela pojawiła się już
w 2001 r. w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr
71 poz.733 wraz z późniejszymi zmianami). W art. 2 ust. 8 napisano, że przez opłaty niezależne rozumie się opłaty za dostawy

Opłaty zależne od Spółdzielni
1. opłata eksploatacyjna na pokrycie kosztów utrzymania
nieruchomości,
2. opłata na pokrycie kosztów utrzymania mienia
spółdzielni,
3. opłata na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej (dotyczy tylko członków spółdzielni),
4. odpis na fundusz remontowy.
Co się kryje pod pojęciem opłaty eksploatacyjnej
na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości
i czy rzeczywiście wszystkie elementy tej opłaty
są zależne od Spółdzielni?
Opłata eksploatacyjna powinna pokryć koszty
danej
nieruchomości. A koszty te to m.in:
- Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obejmujące przede wszystkim koszty korespondencji kierowanej
do mieszkańców Spółdzielni.
- Koszty przeglądów technicznych wynikających z przepisów
prawa budowlanego, sprzątania klatek schodowych, terenów
przynależących do danej nieruchomości, ubezpieczenia ma-
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jątkowego, usług bankowych i innych. Zadania w tym zakresie
są realizowane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne wybierane w drodze przetargu. Tak więc w tym przypadku Spółdzielnia
ma wpływ na poziom ponoszonych kosztów poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, niemniej jednak koszty te muszą być poniesione.
- Koszty administracji ogólnej, administracji osiedlowych, koszty działalności organów samorządowych. Są to koszty bieżącej
działalności Spółdzielni i składają się na nie koszty materiałów
biurowych, opłat sądowych, skarbowych, notarialnych, szkoleń,
podróży służbowych, płac wraz z narzutami, usług prawniczych,
wydawania miesięcznika „Jaroty” oraz koszty obligatoryjnego
badania sprawozdania finansowego Spółdzielni przez biegłych rewidentów, a także badań lustracyjnych. Koszty te są w znacznym
stopniu kosztami zależnymi od Spółdzielni (o poziomie płac, wyborze podmiotu przeprowadzającego badania bilansu decyduje
Rada Nadzorcza). Nie mniej jednak opłaty sądowe, skarbowe są
od niej niezależne, bo najczęściej określane w przepisach prawa.
- Koszty konserwacji wykonywanych przez własnych konserwatorów. Do tej grupy zaliczane są koszty materiałów i narzędzi
zużywanych przez konserwatorów oraz koszty pracy.
Opłata na pokrycie kosztów
utrzymania mienia Spółdzielni
Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych
z nieruchomościami służącymi prowadzeniu przez Spółdzielnię
działalności budowlanej, handlowej, usługowej, administracyjnej
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i innej, zabudowanej budynkami i innymi urządzeniami, nieruchomościami zabudowanymi urządzeniami infrastruktury technicznej
oraz nieruchomościami niezabudowanymi.
W opłacie na pokrycie kosztów utrzymania mienia występują elementy składowe zależne od Spółdzielni, jak i niezależne.
Do kosztów zależnych zaliczamy koszty sprzątania terenów,
pielęgnacji zieleni i zimowego utrzymania, koszty konserwacji
oświetlenia, konserwacji własnych, koszty ogólnoadministracyjne i administracji osiedlowych. Do kosztów niezależnych koszty
energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie terenów osiedlowych, wieczyste użytkowanie gruntów i podatek od nieruchomości.
Fundusz remontowy
Odpisy na fundusz remontowy są ustalane uchwałą Rady
Nadzorczej odrębnie dla każdej nieruchomości na pokrycie potrzeb remontowych. Ich wysokość jest zróżnicowana, tak jak
i zróżnicowane są potrzeby remontowe na poszczególnych
nieruchomościach. Wysokość tych opłat jest niewątpliwie zależna
od Spółdzielni.
Dokonanie precyzyjnego podziału kosztów w opłatach
na koszty zależne i niezależne, jak Państwo widzicie, nie jest
zadaniem łatwym. Koszty niezależne zostały jasno zdefiniowane
przez ustawodawcę, natomiast w kosztach „z a l e ż n y c h”
od Spółdzielni bardzo często pojawiają się koszty na wysokość
których nie ma ona wpływu.
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”
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ciąg dalszy ze str. 1
wykonanego utwardzenia kostką polbrukową za budynkiem Wańkowicza 12, co umożliwiło parkowanie 6 samochodów.
Z prac wpływających na poprawę estetyki naszych budynków
należy wymienić malowanie konstrukcji stalowych wiatrołapów budynków. Takie prace zostały wykonane w budynkach Orłowicza 3,
5, 9, 13, 15 oraz Murzynowskiego 8.

W całym zakresie wykonanych prac remontowych nie sposób pominąć też wymiany tablic sterowych dźwigu osobowego
w III klatce budynku Orłowicza 8 oraz wymiany kaset domofonowych w budynkach Orłowicza 7, Murzynowskiego 1, 3, 5, Wańkowicza 22 oraz Barcza 9, 17.
W roku 2019 wykonaliśmy ogrodzenie kolejnych dwóch placów zabaw, zlokalizowanych pomiędzy budynkami Wańkowicza
20 - Barcza 10 oraz Barcza 39 - 41, dzięki temu nasze pociechy
będą bardziej bezpieczne. W celu poprawy atrakcyjności placów
zbaw na sześciu z nich dostawiono lub też wymieniono urządzenia zabawowe. Ponadto warto nadmienić, że place zabaw to je-

dyne tereny, które nie są zniszczone przez dziki. Zwierzęta te niemalże na stałe wpisały się w obraz miasta, a ich ślady widoczne są
już prawie w każdym zakątku naszego osiedla. Jako administracja
apelujemy do mieszkańców o niewyrzucanie na trawniki pozostałości, takich jak: ziemniaki, jabłka, marchew itp., ponieważ stanowi
to wręcz zaproszenie dla tych dzikich zwierząt. Prosimy też o zachowanie bezpiecznej odległości w przypadku, gdy bezpośrednio
się na nie natkniemy. Należy pamiętać, że to zwierzęta na co dzień
dziko żyjące, a zbliżanie się, w celu chociażby wykonywania zdjęcia, może być po prostu niebezpieczne.
W zeszłym roku odbyła się VII edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. To projekt organizowany przez Gminę skierowany do mieszkańców, a mający na względzie realizację potrzeb
na danych osiedlach z przeznaczeniem na tereny administrowane
przez Gminę. W zeszłym roku nowy rozdział środków finansowych pozwolił na przeznaczenie kwoty 213.000,00 zł na osiedle
Nagórki. W tym celu do 30 września można było składać wnioski
zawierające propozycje inwestycji i pomysłów od mieszkańców,
jakie miałyby być zrealizowane z tych właśnie środków w roku
2020. Z osiedla Nagórki wpłynęło 9 projektów, w tym dwa z Administracji Osiedla „Nagórki”. Wszystkie złożone projekty były poddane pod głosowanie mieszkańców. Zwycięskim projektem okazał
się „Remont nawierzchni chodnika – trakt pieszy od Wańkowicza
do Krasickiego”, który był zgłoszony właśnie z inicjatywy naszej
administracji. Na ten projekt głosowało 318 osób, którym serdecznie dziękujemy.
Jednym z istotniejszych tematów jest zmiana będąca następstwem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta nakłada obowiązek segregacji śmieci
przez każdego mieszkańca gminy. O tym fakcie informowaliśmy
Państwa poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych
poszczególnych budynków oraz w poprzednich artykułach miesięcznika „Jaroty”. Pamiętajmy, że w przypadku stwierdzenia niewłaściwego segregowania lub jego braku zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Olsztyna istnieje możliwość nałożenia przez Gminę kary

dokończenie na str. 4-5
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dokończenie ze str. 3
na mieszkańców, która będzie stanowiła
trzykrotność podstawowej stawki za odbiór
śmieci, czyli 18 zł x 3 = 54 zł/os.
Liczne Państwa monity oraz nasze
kontrole wykazały na naszym osiedlu zbyt
małą liczbę pojemników na odpady segregowane. W związku z tym złożyliśmy
wniosek o dostawienie 33 kontenerów w 11
miejscach, gdzie odczuwalny jest ich brak.
Obecnie dostawiono kontenery zaledwie
w 7 miejscach, ale liczymy, że nasze zgłoszenie w tej sprawie doprowadzi do liczby
kontenerów przez nas sugerowanej.
W celu przyporządkowania poszczególnych osłon śmietnikowych do budynków, na wiatach zostały zamontowane
tablice informacyjne o przynależności wiat
do poszczególnych budynków oraz klatek
schodowych. Ta sama informacja została przekazana Gminie, która będzie miała
możliwość weryfikacji segregacji śmieci
oraz ewentualnego karania przynależnej
nieruchomości. W celu zabezpieczenia
się przed możliwością podrzucania śmieci
przez osoby niebędące naszymi mieszkańcami, przygotowujemy się do zamknięcia
wszystkich wiat śmietnikowych oraz rozdania kluczy użytkownikom zamieszkałym
w naszych budynkach. Apelujemy do Państwa o sumienne segregowanie śmieci
zgodnie z wytycznymi określonymi na poszczególnych pojemnikach.
Przypominamy, że odbiór odpadów
segregowanych (plastik, papier) na osiedlu Nagórki powinien odbywać się dwa razy
w tygodniu, tj. w środy i w piątki. W przypadku dostrzeżenia nieodebrania tych odpadów w wyznaczonym terminie, prosimy
o kontakt z firmą REMONDIS (tel. 89 544
98 44) odpowiedzialną za wykonywanie tej
usługi na rzecz Gminy lub Administracją
Osiedla „Nagórki” (tel. 89 543 55 12).
Tomasz Swędrowski
JAROTY
Tegoroczna łagodna zima nie sprawiła
nam niemiłych niespodzianek. Odnotowaliśmy mniej awarii ciepłowniczych i wodociągowych niż to bywało w latach poprzednich. Ciepła aura umożliwiła szybszy
powrót do wykonywania prac budowlanych
prowadzonych na zewnątrz budynków.
Obecnie ku końcówce dobiegają roboty
związane z remontem tarasu nad garażami
budynku przy ul. Kanta 12.
Ponadto w budynkach na klatkach
schodowych i w korytarzach piwnicznych
firmy budowlane realizują lub już zakończyły roboty budowlane planowane do wykonania w roku ubiegłym, lecz przeniesione na rok bieżący. Prace dotyczą układania
płytek terakoty w korytarzach piwnicznych,
na schodach i podestach klatek schodowych i malowania klatek schodowych.

W lutym zakończone zostały prace związane z ułożeniem płytek terakoty w korytarzach piwnicznych z wymianą drzwi do korytarzy w budynkach przy ul. Wiecherta 2,
4, 6, Kanta 52, 54, 56, Piotrowskiego 11A,
13,15, Mroza 22, 31, 37 oraz układaniem
płytek na schodach i podestach klatek
schodowych budynku przy ul. Kanta 42
i 44. Obecnie prowadzone są roboty związane z układaniem terakoty na klatkach
schodowych budynku przy ul. Wiecherta
18 oraz Mroza 24 i 35. Końca dobiegają roboty związane z malowaniem klatek schodowych budynku przy ul. Wiecherta 8.

Wiosenna pogoda zachęca do rozpoczęcia robót porządkowych po zimie.
Niebawem firmy sprzątające przystąpią
do oczyszczania chodników i ulic z pozostałości po zimie.
Jak co roku, w kwietniu odbędzie się
przegląd osiedla Jaroty przy udziale przedstawicieli Rady Osiedla, Straży Miejskiej
i Administracji. Kontrole skutkują wnioskami do administratorów dotyczącymi nie
tylko porządków, ale także napraw chodników, nawierzchni ulic, usuwania wraków
pojazdów i innymi.
W dalszym ciągu niemiłym problemem, z którym zmaga się administracja,
są stada dzików żerujących pod blokami, czego efektem są zniszczone tereny
zielone, jak również zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi. Mieszkańcy często
mają problem z wyjściem z domu z obawy
spotkania z dzikami, ponadto obawiają się
o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających
do szkoły. Zawiadomienia o obecności
dzików na terenie osiedla pracownicy administracji niezwłocznie zgłaszają do dyżurnego Straży Miejskiej i dzielnicowego,
a niejednokrotnie do Centrum Zarządzania
Kryzysowego Miasta Olsztyna.
Dorota Kordala

PIECZEWO
Niezmiennie w dbałości o odpowiedni
stan techniczno-użytkowy Administracja
Osiedla „Pieczewo” realizuje zadania związane z bieżącą konserwacją, naprawami
oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i infrastruktury technicznej osiedla.
Tegoroczna łagodna zima, przypominająca raczej późną jesień lub wczesną
wiosnę, pozwoliła na realizację zadań związanych z pielęgnacją terenów zielonych,
w tym wykonanie w odniesieniu do uprzednio zinwentaryzowanych drzew cięć pielęgnacyjnych. Mając na uwadze zmieniającą
się w istotny sposób charakterystykę pór
roku, obfitujących w coraz częstsze i silne
wiatry, bieżąca pielęgnacja drzewostanu
w istotny sposób zapobiega i minimalizuje nieprzewidziane sytuacje, zwiększając
bezpieczeństwo naszych mieszkańców
i ich mienia.
Czasookres od połowy października
do końca lutego - tzw. pozalęgowy - pozwolił administracji na zabezpieczenie i uzupełnienie brakujących (głównie zniszczonych
przez ptactwo poszukujące miejsc lęgowych) kratek wentylacyjnych przestrzeni
stropodachów. Każdego roku na początku
pory lęgowej zamieszkujące nasz region
ptaki poszukują miejsc lęgowych, próbując
sforsować zabezpieczenia wspomnianych
otworów wentylacyjnych stropodachów.
W trosce o stan naszych zasobów mieszkaniowych, a w szczególności o stan izolacji termicznej stropodachów, zwracamy
szczególną uwagę na odpowiednie jej zabezpieczenie. Od kilku sezonów do montażu i uzupełnień stosowane są kratki
z blachy aluminiowej perforowanej lub metalowe ocynkowane, gwarantujące długoletni okres ich użytkowania oraz skuteczną
ochronę otworów wentylacyjnych.
Realizując wskazania Urzędu Miasta
w Olsztynie w związku z obligatoryjnym
obowiązkiem segregacji odpadów, wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, na zarządców został
narzucony obowiązek dbałości o prawidłową segregację odpadów. W związku z tym
na naszym osiedlu wiaty śmietnikowe wraz
z kontenerami do selektywnej zbiórki odpadów zostały przyporządkowane do wyłącznego korzystania przez mieszkańców
poszczególnych budynków, o czym w formie komunikatów poinformowano mieszkańców. Ponadto każdą z wiat śmietnikowych oznakowano poprzez zamontowanie
tablicy informacyjnej z adresami budynków do niej przynależnych. Część wiat
śmietnikowych, wyposażonych w sprawne
zamknięcia, obecnie znajduje się na zbliżającym się ku końcowi etapie naprawy,
usprawnień i wymiany zamków w celu udostępnienia odpowiednich kluczy do drzwi

JAROTY
W I E Ś C I
wiat mieszkańcom przyporządkowanych
budynków. Pozostała część wiat śmietnikowych, w celu uniknięcia ewentualnych
konsekwencji wynikających z podrzucania
lub składowania odpadów niewiadomego
pochodzenia przez obce podmioty, w roku
bieżącym powinna zostać wyposażona
w odpowiednie zamknięcia (osłony i drzwi
ażurowe), zawężając dostęp do nich wyłącznie dla mieszkańców SM „Jaroty”,
względnie innych podmiotów upoważnionych i wyszczególnionych na wspomnianych tablicach informacyjnych.
W związku z tym, działając we wspólnym interesie, zwracamy się z uprzejmą
prośbą do wszystkich mieszkańców Pieczewa, obecnie korzystających z usprawnionych zamknięć, o regularne zamykanie
na klucz drzwi wiat śmietników przypisanych do Państwa budynków. Na przykładzie ostatnio wykonanego zamknięcia
wiaty śmietnika przy ul. Wachowskiego 14
widzimy pozytywną reakcję i sumienność
mieszkańców dokładających starań o regularne zamykanie wiaty, co przekłada się
na wymierne ograniczenie dostępu osobom postronnym oraz zwiększenie jakości
bieżącego utrzymania czystości. Powyższy przypadek oraz wiele już funkcjonujących z powodzeniem zamykanych wiat
śmietnikowych (nie licząc incydentalnych
wyjątków) pokazuje zasadność wprowadzonych w tym zakresie działań oraz wzrastającą odpowiedzialność i świadomość
mieszkańców w odniesieniu do potrzeby
segregacji odpadów.
Podejmowane są również niezbędne
działania w odniesieniu do zgłoszeń obejmujących dewastację mienia Spółdzielni.
Najczęstsze z nich dotyczą bohomazów
nanoszonych
na elewacje budynków
i osłon śmietnikowych oraz zniszczeń ogrodzeń i wyposażenia placów zabaw.
Z przykrością musimy wspomnieć
o utrzymującym się zjawisku dewastacji
mienia Spółdzielni spowodowanych przez
wandali pseudograffciarzy, którzy dokonują oszpeceń wielu elewacji budynków.
W ostatnim okresie odnotowano „pomalowaną” elewację sklepu Sobocińskiego 1.
Powyższe zdarzenie niezwłocznie zostało zgłoszone Komendzie Miejskiej Policji.
Niestety, coraz częściej regułą staje się fakt
otrzymywania przez Spółdzielnię informacji
o umorzeniu tego typu spraw ze względu
na niewykrycie sprawców. Mając na uwadze większą dbałość o stan estetyczny
naszego osiedla apelujemy do wszystkich
osób, które mogą pomóc w ustaleniu potencjalnych sprawców lub innych okoliczności zdarzeń, o kontakt z Komendą Miejską Policji lub pod telefon alarmowy 997.
Każda nawet z pozoru niewielka wskazówka może przyczynić się do pomocy w wy-
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kryciu sprawców lub wyjaśnieniu okoliczności tych zuchwałych aktów wandalizmu.
Zgodnie z założeniami planu remontów na rok 2019 na osiedlu finalizowane są przez firmy zewnętrzne, wyłonione
w toku postępowań przetargowych rozstrzygniętych w 2019 r., różnego rodzaju
prace remontowo-budowlane. W ostatnim okresie zakończono układanie płytek

co w niektórych przypadkach przełożyło się
na brak lub pojedyncze oferty na poszczególne zadania.
Tym samym w odniesieniu do zadań,
w przypadku których ze względu na nieuzasadniony, zbyt wygórowany poziom
cen ofertowych nie było możliwości wyłonienia wykonawców robót w toku wspomnianych trzech postępowań przetargo-

na posadzkach korytarzy piwnicznych
wraz z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych w budynkach położonych przy
ul. Wachowskiego 2, 4 oraz Żurawskiego 5,
natomiast w budynkach Żurawskiego 1, 3,
7, 21, 23 taki sam zakres robót planowany
jest do wykonania do końca kwietnia br.
W odniesieniu do planowanych robót związanych z ułożeniem płytek na schodach
i podestach korytarzy klatek schodowych
w budynku Gębika 11 obecnie posiadamy
podpisaną z wykonawcą umowę na realizację wspomnianych robót do końca kwietnia 2020 r.
Do kilku zadań, pomimo przeprowadzenia trzech postępowań przetargowych,
obejmujących swoim zakresem założone
w planie remontów na 2019 r. roboty związane z malowaniem klatek schodowych,
układaniem terakoty na schodach i podestach klatek schodowych nie udało się wyłonić wykonawców robót. Zarówno maksymalne złagodzenie wymogów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, oczywiście do poziomu zabezpieczającego
w wystarczający sposób interes Spółdzielni, oraz elastyczne przedłużenie terminów
realizacji do 30 kwietnia 2020 r., umożliwiające wykonywanie robót w okresie jesienno-zimowym, nie przyniosło oczekiwanego
rezultatu. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost
oferowanych cen w porównaniu z rokiem
ubiegłym oraz mniejszą liczbę oferentów
przystępujących do postępowań przetargowych ogłaszanych przez Spółdzielnię,

wych, wystąpiła konieczność przesunięcia
ich do założeń planu na rok 2020 r. Jednakże równolegle nie zaprzestajemy działań
związanych z poszukiwaniem i pozyskiwaniem oferentów w drodze zapytań ofertowych. Przykładem mogą być dobiegające
końca realizacje związane z układaniem
terakoty na schodach i podestach klatek
schodowych w budynku Wachowskiego 1
oraz malowaniem klatek w budynku Gębika 2, w przypadku których korzystnych cenowo i gwarantujących odpowiednio wysoką jakość wykonawców robót pozyskano
w drodze zapytań ofertowych po uprzednim dopełnieniu spraw formalnych, umożliwiających skorzystanie z możliwości odstąpienia od trybu przetargowego zgodnie
z zasadami określonymi w obowiązujących regulaminach SM „Jaroty”.
Wszystkie wnoszone przez mieszkańców uwagi i spostrzeżenia za pośrednictwem Administracji Osiedla „Pieczewo”
są rozpatrywane i realizowane na bieżąco
zgodnie z kolejnością zgłoszeń lub przekazywane innym komórkom Spółdzielni według kompetencji. Cieszymy się również,
iż położony nacisk na podnoszenie jakości
świadczonych przez Administrację „Pieczewo” usług oraz zaangażowanie i kompetencja pracowników przynoszą efekty
w postaci pozytywnych opinii ze strony
mieszkańców, za które bardzo dziękujemy.
To dla nas ogromna motywacja do dalszej
pracy na rzecz utrzymania, obsługi i rozwoju naszego osiedla.
Leszek Chamerski
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Pokaz baletowy

Popisy taneczne dla rodziców i zaproszonych gości w wykonaniu baletnic odbyły się 4 marca br. Dziewczynki zatańczyły: „Taniec czterech łabędzi” z opery „Jezioro Łabędzie” do piosenki „Czerwonych Gitar” - „Takie ładne oczy”,
dwa układy taneczne na pointach z „Dziadka do orzechów”. Zajęcia w Klubie „Na Górce” prowadzi nauczycielka baletu
mgr Joanna Markiewicz.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Klubie „Na Górce”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Klubie „Na Górce” 9 marca br. odbyło się spotkanie Klubu Seniora. Uroczystość została
zorganizowana wspólnie przez Radę Osiedla „Nagórki” i Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty”. Życzenia Paniom złożył Roman Szostek,
przewodniczący Rady Osiedla.
Krystyna Licznerska
Kierownik ODK SM „Jaroty”
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CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE
1. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś(aś) w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze i Tajwanie i miałeś(aś)
kontakt z takimi osobami, a także, gdy samoistnie zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom
telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś
się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
postępowania medycznego. Nigdy nie zgłaszaj się z takimi
objawami do przychodni lekarskich czy na SOR.

– Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dłonie dotykają wielu
powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść
wirusa z powierzchni na siebie.

2. Czym jest koronawirus? Koronawirus wywołuje chorobę o podobnych do grypy objawach, takich jak: wysoka
gorączka i dreszcze, kaszel i/lub duszności, bóle mięśniowe
i zmęczenie. Tak wygląda początek, u części chorych rozwija się
zapalenie płuc, niewydolność oddechowa i uszkodzenie serca,
co może doprowadzić do śmierci. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania
innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie
sezonowej (w przypadku której szczyt zachorowań przypada
w okresie od stycznia do marca każdego roku).

3. Koronawirus niezwykle łatwo przenosi się z człowieka
na człowieka, a przenoszenie się jest dość swobodne i nie
tylko przy kontakcie z chorym, ale i przy kontakcie z nosicielami
wirusa, niejednokrotnie jeszcze takimi bez objawów infekcji. Zachorowania zanotowano już w innych krajach Azji, Europy (Niemcy, Francja i Wielka Brytania), Oceanii i Ameryki Północnej.
4. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus
przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki
przeciw koronawirusowi. Trzeba stosować niżej podane metody
zapobiegania zakażeniu:
– Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz
do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu.
– Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos ręką, a lepiej
chusteczką (zapobiega to rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów) – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu.
– Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą
a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i wyglądają, że mają gorączkę.

– Jeśli masz gorączkę (pow. 38 st. C), kaszel, trudności
w oddychaniu, to mogą być objawy zwykłej grypy, ale też zakażenia koronawirusem - zasięgnij porady telefonicznej lekarza
podstawowej opieki medycznej lub pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, zawsze jednak pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny
rąk i pozostań w domu do czasu decyzji lekarza lub SANEPIDU.

5. Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi (maseczka zasłaniająca usta i nos może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów, jednak stosowanie samej
maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być
połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych,
w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony
układu oddechowego (kaszel lub kichanie) i podejrzewasz u siebie infekcję lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji wirusowej.

Wykaz adresów i telefonów alarmowych
WSSE i PSSE w Olsztynie w sprawie koronawirusa
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16; (89) 527 55 80, (89) 524 84 28,
fax. (89) 679 16 99;
wsse.olsztyn@pis.gov.pl; wsse@wsse.olsztyn.pl;
603 131 846, 531 709 487, 881 005 056.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16; (89) 524 84 08, (89) 524 84 31,
(89) 524 83 05, (89) 527 43 10,
psse.olsztyn@sanepid.olsztyn.pl
607 753 872, 601 203 001, 693 365 322. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

DYŻURY
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju i trwającą kwarantanną
RADA NADZORCZA i ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAROTY”
zawieszają planowane dyżury do odwołania.

WYDAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”. 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00, e-mail: smjaroty@wp.pl; RADA PROGRAMOWA: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
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Klub Kultury „Na Górce”
i spółdzielcza Rada Osiedla „Nagórki”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99
zapraszają mieszkańców
do wzięcia udziału w konkursie

pn. „CIASTO Z BLACHY”
Prezentacja wypieków i ocena jury nastąpi
25 kwietnia 2020 r.. o godz. 11.00
Zgłoszenia – przyjmowane są w Klubie Kultury „Na Górce”
do 20 kwietnia 2020 r. w godz. 10.00–20.00, w piątki w godz. 10.00–18.00
Jedna osoba może zaprezentować jeden wypiek!

Osiedlowy Dom Kultury

zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VIII
oraz młodzież licealną i dorosłych do wzięcia udziału
w XXI edycji konkursu ortograficznego

DYKTANDO ‘2020
Eliminacje odbędą się 17 kwietnia 2020 r.
o godz. 16.00 w Klubie „Akant”, przy ul. Kanta 11.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2020 r.
w godz. 10.00-20.00, tel. 89 541 58 40

Sprawdź swoje umiejętności,
na zwycięzców czekają nagrody!

