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Plan remontów na 2020 r.
w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY”
Plan remontów na 2020 r. został uchwalony przez Radę Nadzorczą 10 marca 2020 r. Projekt planu remontów był wcześniej
omawiany na posiedzeniach poszczególnych Rad Osiedli.
Od 1.01.2020 r. dokonano kolejnej regulacji stawek odpisu na fundusz remontowy. Zwiększono stawki odpisu na fundusz remontowy od 0,10 zł/m²/m-c do 0,30 zł/m²/m-c w 145 nieruchomościach, w 49 pozostawiono bez zmian w stosunku
do 2019 r. Strukturę stawek przedstawiono w poniżej tabeli:
Stawka odpisu na fundusz remontowy
w zł/m²/m-c
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Razem:

Z powyższych stawek odpisu na fundusz remontowy wyodrębniona jest część odpisu na remonty nieruchomości stanowiących
mienie Spółdzielni w niezmienionej wysokości 0,10 zł/m²/m-c. W odniesieniu do pawilonów stanowiących mienie Spółdzielni dochody funduszu remontowego przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawek.
W bieżącym roku planowane wydatki z funduszu remontowego wynoszą 10.153.997 zł.
Szczegółowe zakresy remontowe przedstawia poniższe zestawienie:

Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych, polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu
nierówności, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych
wraz z montażem opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu
Boenigka 28 (bez wymiany stolarki
okiennej)
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Wiecherta 8

PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Gębika 2 (bez wymiany stolarki okiennej, z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych)

Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Barcza 23
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Barcza 19
Wańkowicza 24

Hanowskiego 6
Wiecherta 16, 20
Kanta 3, 7
Mroza 26, 37
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Wiecherta 18
Kanta 42, 44
Mroza 24, 35
Herberta 14, 16, 18

Gębika 28
Turkowskiego 6
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Jeziołowicza 23 (do parteru)
Gębika 11
Wachowskiego 1
Sikiryckiego 5
ciąg dalszy na str. 2
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Remont posadzek w korytarzach piwnicznych i wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Wykonanie wylewki samopoziomującej
i malowanie farbą przemysłową:
Barcza 9, 17
Murzynowskiego 1, 3, 5
Wańkowicza 22

Ułożenie terakoty wraz z wymianą drzwi
do korytarzy piwnicznych:
Mroza 22, 27, 28
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Wiecherta 2, 4, 6
Herdera 11
Kanta 28, 48, 52, 54, 56
Piotrowskiego 11A, 13, 15 (bez wymiany
stolarki drzwiowej)
Mroza 31
Wykonanie wylewki samopoziomującej
i malowanie farbą przemysłową wraz z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych:
Kanta 1
Herdera 26

Ułożenie terakoty wraz z wymianą drzwi
do korytarzy piwnicznych:
Turkowskiego 5, 7, 9, 11
Wachowskiego 3, 5
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 21, 23
Wachowskiego 2, 4

Wymiana opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych
Barcza 27, 29, 31, 33, 35, 45, Orłowicza
7 – oprawy administracyjne

Boenigka 2, 4
Wiecherta 2, 4, 6
Herdera 14, 16, 22
Herdera 8 – oprawy administracyjne
Kanta 28, 32, 22C
Piotrowskiego 11A, 13
Mroza 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 29
Wilczyńskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F

Gębika 24, 26

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do budynków:
Wańkowicza 16, 18
Barcza 9, 17

Wymiana
drzwi
wejściowych
do budynków:
Boenigka 38
Burskiego 32
Wiecherta 6
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Boenigka 42, 44
Leyka 9, 11
Wiecherta 1
Mroza 29, 31
Montaż cyfrowych kaset domofonowych

Barcza 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45

Boenigka 36, 38, 40
Herberta 2, 4, 6, 9
Leyka 1, 3
Jaroszyka 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20
Hanowskiego 7
Leyka 8, 10, 12
Wiecherta 3
Mroza 20A, 20B, 20C, 20D, 20E
Wilczyńskiego 6F

Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 21, 23
Stramkowskiej 7, 9
Gębika 2, 4, 8, 9, 11, 13, 24, 26, 28
Turkowskiego 2, 5, 6, 7, 9, 11
Wachowskiego 1, 3, 5, 2, 4
Sikiryckiego 3, 5

Remont loggii i balkonów
Orłowicza 7 m 50
Murzynowskiego 1 m 17
Wańkowicza 14 m 1, 3, 5, 7, 8, 16, 18,
20, 25, 27, 29, 30, 37, 38, 40, 43, 49, 57,
66 (*rozszerzenie planu po dacie podjęcia uchwały - w trakcie rozpatrywania)
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Orłowicza 3 m 9
Murzynowskiego 2 m 40
Murzynowskiego 10 m 10, 13, 19, 31

Boenigka 1, 6, 18, 24B, Herberta 6 –
wszystkie balkony w budynkach
Burskiego 12 m 16
Burskiego 20 m 13
Leyka 19 m 1-19, 21, 24
Leyka 2 m 20
Herdera 1 m 14, 16
Wiecherta 19 m 28
Wiecherta 16 m 15
Wiecherta 35 m 67, 69, 76, 78
Herdera 6 m 30, 39
Herdera 16 m 9

Jeziołowicza 18 – wszystkie balkony
w budynkach
Jeziołowicza 7 m 6, 28, 30
Jeziołowicza 17 m 20
Krasickiego 3 m 18, 20
Panasa 2 m 19
Panasa 4 m 10
Turkowskiego 21 m 14
Wachowskiego 8 m 6, 8
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Gębika 18 m 19
Stramkowskiej 11 m 19

JAROTY
Wańkowicza 10 m 27, 29, 30, 35, 46, 50,
55, 56, 59, 60
Wańkowicza 14 m 4, 9, 12, 13, 14, 17,
19, 21, 23, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39,
41, 45, 50, 56, 59, 70
Wańkowicza 16 m 46
Wańkowicza 20 m 9, 10
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Kanta 5 m 19, 20, 37, 38
Kanta 7 m 9
Kanta 28 m 18
Piotrowskiego 15 m 2, 6, 10, 14
Mroza 34 m 1-10
Mroza 31 m 9
Wilczyńskiego 6B m 8
Janowicza 7 m 19
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Boenigka 42 m 8, 12, 14, 18, 21, 23, 24,
26, 27, 28, 34, 35, 36, 37

Turkowskiego 21 m 4, 13, 16, 18, 20
Wilczyńskiego 3 m 19
Wachowskiego 6 m 4, 17
Wachowskiego 8 m 13

Remonty elewacji budynków mieszkalnych i pawilonów
Orłowicza 21 – malowanie konstrukcji
zadaszeń wejść do budynków

Boenigka 2, 4, Wiecherta 8 – malowanie
konstrukcji zadaszeń wejść do budynków
Boenigka 42 – malowanie elewacji
Burskiego 2, 6, 18, 8, Jaroszyka 2, 22,
Leyka 20, 22, Herdera 26, Kanta 3, Herberta 14, 16, 18 – remont schodów wejściowych do budynków
Jaroszyka 20, Leyka 12 – remont schodów wejściowych do budynków i podestów
Leyka 15 – remont podbitki dachu
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Hanowskiego 6, 8 – remont podbitki dachu
Leyka 10 – remont schodów wejściowych do budynków i podestów

Jeziołowicza 6 – rozbudowa schodów
wejściowych klatka II

Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk)
Murzynowskiego 1 – remont schodów
terenowych – 7 m², Murzynowskiego
3-5 – remont chodnika w obrębie wiaty
śmietnikowej – 105 m²
Murzynowskiego 2, 4 - remont schodów
terenowych od szczytu budynków –
6,6 m²
Wańkowicza 8, 12 – przełożenie chodnika na wzmocnionej podbudowie między
budynkami – 75 m²
Barcza 17 – przełożenie chodnika
za budynkiem wraz z utwardzeniem dojść do placu zabaw – 165 m²
Barcza 21 – wykonanie nowego chodnika za budynkiem – 170 m², remont schodów terenowych – 50 m²
Barcza 27 – remont schodów terenowych – 45 m² oraz między budynkami
Barcza 29, 31 – 8 m²
Barcza 33, 35 – remont schodów terenowych – 38 m²
Wańkowicza 9 – ułożenie chodnika –
40 m² i przełożenie chodników – 210 m²,
remont schodów terenowych – 8,5 m²
przy placu rekreacyjnym
Wańkowicza 4 do ul. Paukszty – remont
schodów terenowych prowadzących
do ośrodka dla niewidomych

Boenigka 14 – remont schodów terenowych – 40 m² + 30 m²
Boenigka 17 – przełożenie schodów zewnętrznych – 5 m²
Boenigka 28 – przełożenie schodów terenowych – 12 m²
Boenigka 42-44 – przełożenie chodników – 73 m²
Burskiego 10-12 – przełożenie chodników – 156 m²
Jaroszyka 6 – przełożenie chodnika
na podbudowie – 80 m²
Herdera 20 – przełożenie sięgaczy przed
budynkiem – 70 m²

Jeziołowicza 14, 16, 18 – przełożenie
chodników w obrębie wewnętrznych dróg
dojazdowych – 136,5 m²
Żurawskiego 1, 3, 5, 7 – przełożenie dojść do budynków – 244 m² i chodników –
118 m²
Żurawskiego 9-11 – przełożenie chodników – 233 m²
Żurawskiego18-Stramkowskiej
11
przełożenie chodników w obrębie placu
zabaw – 141 m²
Gębika 13 – przełożenie dojść do budynków – 60 m² i chodników – 82 m²
Gębika 11, Turkowskiego 2 – przełożenie
dojść do budynków – 95 m²
Turkowskiego 7-11 – przełożenie i wykonanie nowych chodników – 162 m²
Wilczyńskiego 1, 3 - przełożenie dojść
do budynków i chodnika wzdłuż północnej
elewacji – 146,5 m²

Wykonanie zatok parkingowych, naprawa i przebudowa dróg dojazdowych
Murzynowskiego 8 – poprawa stanu
nawierzchni drogi dojazdowej poprzez
wykonanie nowej asfaltowej warstwy
ścieralnej – 105 m² + 455 m²

Janowicza 32-34 - przełożenie nawierzchni zatoki parkingowej – 175 m²

Jeziołowicza 14 - utwardzenie terenu
pod 4 miejsca postojowe – 45 m²
dokończenie na str. 4-5
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PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Barcza 11-15 – dokumentacja na wykonanie ~20 stanowisk
Barcza 18 – dokumentacja na wykonanie
15 stanowisk parkingowych
Barcza 21- 25 – dokumentacja i wykonanie drogi pożarowej
Barcza 5, 7 – przebudowa drogi z tyłu
budynku Barcza 7– 260 m² i wykonanie
10 stanowisk parkingowych
Murzynowskiego 16-20 i 22 – dokumentacja na wykonanie ~ 47 stanowisk
Orłowicza 31 – wykonanie zatoki postojowej 21 stanowisk
Wańkowicza 6 – dokumentacja na wykonanie ~28 stanowisk przed budynkiem
Orłowicza 2-12 – remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi
poprzez wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej – 570 m²
Remont osłon śmietnikowych
Wańkowicza 9-Orłowicza 33-35, Orłowicza
2-12,
Murzynowskiego
8,
Murzynowskiego 7, Murzynowskiego
22, Barcza 7, Barcza 3, Barcza 2125, Barcza 45, Barcza 41, Wańkowicza 12, Wańkowicza 8-10, Wańkowicza
6 – wygrodzenie miejsc na pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów
Wańkowicza 6, 8, 9, 16A, 20; Murzynowskiego 7, 8; Barcza 11, 21-25, 29, 41
– utwardzenie miejsc pod pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów
Wańkowicza
20,
Orłowicza
16,
Murzynowskiego 1, 5, 10, 13, 17, 4, 6,
8; Barcza 14A, 19, 25, 41 – zamknięcie
osłon śmietnikowych

Boenigka 54 – budowa nowej osłony
śmietnikowej
Janowicza 3 – remont osłony śmietnikowej
Boenigka 12-14, Boenigka 11-19, Boenigka 13-17, Boenigka 20-22, Boenigka
24A-26, Boenigka 36-40, Burskiego 14,
Leyka 5-Hanowskiego 1-3, Jaroszyka
10-12, Leyka 2-6, Wiecheta 2-4-6, Wiecherta 12-Kanta 9, Herdera 2, Herdera
7-11, Herdera 15-17, Herdera 14-18,
Herdera 22-24, Kanta 1-Herdera 26,
Kanta 26-38, Kanta 52-56, Piotrowskiego 11A-15, Mroza 22-26, Mroza 28, Mroza 32-Janowicza 19, Mroza 27, Mroza
37, Wilczyńskiego 15, 17, Wilczyńskiego
19, Kanta 11 – zamknięcie osłon śmietnikowych

Żurawskiego 8, Żurawskiego 15, Wachowskiego 14, Turkowskiego 5-7, Wachowskiego 1, Sikiryckiego 3, Sikiryckiego 6 – wykonanie zamknięcia wiat
śmietnikowych

Remonty placów zabaw
Wańkowicza 6-8-10; Wańkowicza 14-20;
Barcza 10-Wańkowicza 20; Barcza 5-9;
Barcza 17-19; Orłowicza 2-14-16; Orłowicza 21-23-29; Murzynowskiego 2-4-6;
Murzynowskiego 1-3-5 – uzupełnienie
i wymiana urządzeń na placach zabaw
Murzynowskiego 7 – wykonanie dokumentacji na boisko do piłki nożnej i siatkowej

Boenigka 1-1A-3; Boenigka 2-4; Boenigka 12-14; Boenigka 11-19; Boenigka
28-30, Boenigka 54, Burskiego 8-12,
Herberta 2-4-6, Leyka 2-4-6, Leyka 1424, Leyka 26-32, Wiecherta 2-4-6, Wiecherta 8, Wiecherta 12-Kanta 9, Wiecherta 29-31, Herdera 2, Herdera 14-18,
Kanta 12, Mroza 22-24-26, Mroza 29-31,
Wilczyńskiego 19 – wymiana i uzupełnienie urządzeń na placach zabaw
Pieczewska 4-6-8 – demontaż zestawu
Wiecherta 16, Janowicza 10, 5, 4 – ogrodzenie placu zabaw

Żurawskiego 18-Stramkowskiej 11 – uzupełnienie urządzeń i ogrodzenie placu
zabaw
Gębika 20-Sikiryckiego 12, Gębika 2426-28, Sikiryckiego 1-3-5 – uzupełnienie
urządzeń na placach zabaw
Turkowskiego 17-19-23 – ogrodzenie placu zabaw

JAROTY

·

04/2020

5

Zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenia roślinne)
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Murzynowskiego 1 (od strony wschodniej)
Wańkowicza 8 (od strony północnej), 12
(od strony północnej)

Herberta 2, 4, 6 (od strony klatek schodowych)
Wiecherta 8
Kanta 48
Piotrowskiego 15
Janowicza 3
Janowicza 5 (w części na mieniu
Spółdzielni)
Janowicza 7

Stramkowskiej 1, 3
Wachowskiego 1, 3, 5
Wachowskiego 2, 4

Pozostałe roboty remontowe
Orłowicza 1, 7, Murzynowskiego 7, 14,
Barcza 18 – poprawa estetyki kabin
dźwigów osobowych
Orłowicza 13 – wymiana orynnowania
Orłowicza 21 – wymiana przykanalika
sanitarnego III-IV klatka
Murzynowskiego 13-15 – doświetlenie
terenu za budynkami
Barcza 15, 21, 25 – remont pomieszczeń
technicznych (podwęzłów)
Orłowicza 17B – likwidacja przecieków
w obrębie ścian zewnętrznych garażu
podziemnego
Murzynowskiego 10C – wymiana opraw
oświetleniowych w klubie „MUZA”
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Murzynowskiego 18, 20 – wykonanie
dokumentacji na termomodernizację
pawilonów
Wańkowicza 26 – demontaż wyposażenia nieczynnych hydroforni
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Wańkowicza 9 – remont pomieszczeń
biurowych

Boenigka 34A, 34B - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z drenażem od strony wejść do budynku
Herberta 16 – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic
Herberta 1, 2, 4, 6, 7, 9 – zmiana nazwy
ulicy na elewacji budynku
Hanowskiego 7, Jaroszyka 20 – wydzielenie pomieszczeń technicznych
na urządzenia instalacji ciepłej wody
Kanta 22C, 40 – montaż ław kominiarskich
PRZENIESIENIE Z 2019 ROKU:
Kanta 12 – remont tarasu nad garażami
Wilczyńskiego 6 A – wymiana okładzin
schodów zewnętrznych do lokalu nr 201
z wykonaniem barierki
Mroza 30, Herdera 18A, Kanta 24, 46,
Herdera 13, Wiecherta 10, 5, Burskiego
14A – demontaż wyposażenia nieczynnych hydroforni
Jaroszyka 14 – remont świetlicy i pokoju
Leyka 7 – remont łazienki
Kanta 11 – wymiana 1 szt. drzwi i ułożenie paneli w sali dydaktyczno-tanecznej

Jeziołowicza 14, 16, 18, 22, 17, 19, Sobocińskiego 1 – wydzielenie pomieszczeń technicznych na urządzenia instalacji ciepłej wody
Wilczyńskiego 1, 3 – wymiana opasek
oraz cieków wodnych od strony wejść
do budynków

* Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni

W planie remontów na 2020 r. 35,7% wydatków dotyczy
robót z przeniesienia z planu na 2019 r.
W nieruchomościach mieszkalnych największe środki finansowe skierowane są na remonty elewacji budynków:
malowanie ścian, remonty loggii i balkonów, malowanie konstrukcji zadaszeń wejść do budynków, remonty podestów
wejściowych, remont drewnianej podbitki dachów, wymianę kaset domofonowych na cyfrowe. Wydatki na te cele stanowią 36%
planowanych wydatków z funduszu remontowego w obrębie
nieruchomości budynkowych.
W dalszym ciągu duże środki przeznaczone są na podwyższenie standardu i poprawę estetyki wewnątrz budynków: malowanie ścian, ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek
schodowych, remonty posadzek w korytarzach piwnicznych,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lamp oświetleniowych LED z czujnikami ruchu, poprawę estetyki kabin dźwigów
osobowych. Wydatki na te cele stanowią 32% planowanych wydatków z funduszu remontowego w obrębie nieruchomości budynkowych.

Wydatki na remonty związane z utrzymaniem terenów
przyległych do budynków: remonty chodników, naprawa nawierzchni dróg dojazdowych, oświetlenie terenu, zagospodarowanie
terenów zielonych stanowią 11% planowanych wydatków z funduszu remontowego w obrębie nieruchomości budynkowych.
W przypadku remontów mienia Spółdzielni 29% wydatków
dotyczy robót z przeniesienia z planu na 2019 r.
Wydatki na remonty chodników i dróg osiedlowych, wykonanie miejsc postojowych stanowi 39%, a wydatki na remonty
placów zabaw: nowe urządzenia dla dzieci, ogrodzenia stanowią
37% wydatków na remonty nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących gromadzenia
odpadów komunalnych i wejściem w życie obowiązku selektywnej ich zbiórki konieczne jest podjęcie działań mających
na celu maksymalne zabezpieczenie osłon śmietnikowych przed
osobami postronnymi i zwiększenie liczby punktów selektywnej
zbiórki. Wydatki na ten cel stanowią 9% wydatków na remonty
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
mgr inż. Sławomir Machnik
Wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i remontów
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ITAJ WIOSNO!

„A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią – Witaj wiosno.”
Jan Brzechwa

Kluby Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przybrały wiosenne dekoracje.

Dzieci z pracowni plastycznych Klubu Kultury „Na Górce” zaprezentowały zwiastuny wiosny.

Ozdoby wielkanocne
Pisanki, pisanki
z tęczy malowanki,
przedziwne kolory,
napisy i wzory.
Poczekam cierpliwie
I może zobaczę
w jakim kolorze
wyjrzy kurczaczek…
Maria Konopnicka
Wszystkie te przepiękne prace wykonano na zajęciach rękodzieła w Klubach Kultury.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Kwiecień, święta i już maj
Za nami jakże trudny okres nie tylko kapryśnej marcowej
i poplątanej kwietniowej pogody, ale i niespotykanych dotąd jakże
innych świąt i wielkich zagrożeń, jakich od lat nie przeżywaliśmy,
a nawet nie dopuszczaliśmy do świadomości, a mam tu na myśli zagrożenie epidemią koronawirusa. Minęło wiele dni i tygodni
od kiedy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że nowy koronawirus stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu
międzynarodowym, ale – chwileczkę, to nie powód do paniki,
a jedynie bodziec do właściwego działania. Historia medycyny zna
podobne epidemie - grypa hiszpanka to choroba zakaźna, która
w czasie śmiercionośnej pandemii w latach 1918 – 1919 (20),
zabiła do 100 mln osób, a liczbę zarażonych szacowano na pół
miliarda osób na całym świecie. To był najgroźniejszy szczep grypy i najstraszliwsza epidemia czasów nowożytnych, świat to przetrwał, wiele się nauczył i teraz stoimy przed nowym wyzwaniem.
Nie wiadomo, jak i kiedy zakończy się obecna epidemia koronawirusa, specjaliści snują wiele teorii, za to my powinniśmy ściśle
przestrzegać zarówno zasad higieny, jak i ustanawianych rozporządzeniami ograniczeń, nakazów i zakazów czy szczegółowych
przepisów. I tu przejdę do ostatnich obostrzeń w tym zakresie,
wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów, najpierw były
mocno restrykcyjne, potem zaczęły się nieco minimalizować. Ale
tak czy inaczej ledwo się one ukazywały, a już posypywały się dowcipy, słowa krytyki i jak zwykle pospolite w naszym społeczeństwie próby interpretowania nakazów tak, aby je obejść. Jak zwykle
najwięcej mieli do powiedzenia ci, którzy najmniej z tego, co nakazane wiedzą i nawet nie starają się poznać ich treści, dlatego
właśnie na zasadzie, że to też nasza obrona cywilna przedstawię aktualną sytuację i bądźmy choć raz „mądrzy przed szkodą”!
Było ograniczenie, że do każdego sklepu, lokalu usługowego mogło
wejść tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby kas i liczby 3, co ograniczało
nas z jednej strony, ale chroniło przed zarazą, obecnie - od 20
kwietnia obowiązują nowe zasady - do sklepu w tym samym czasie
może wejść nieco więcej osób, a lasy i parki ponownie są otwarte
dla spacerowiczów, ale nadal mają być zamknięte place zabaw.
Do lasu można wejść bez maski, ale na przyleśnym parkingu trzeba być w maseczce, w parkach i na plaży obowiązuje zakrywanie
nosa i ust.
Zwiększono także liczbę osób, które mogą jednocześnie
przebywać w świątyniach. Zaostrzenia dotyczą nadal targów,
straganów oraz bazarków i należy na bieżąco śledzić polecenia
i zalecenia: poczty oraz banki, jak i inne urzędy i instytucje jasno i klarownie informują, jak obsługują klientów. Nie zapominajmy
jednak, że do odwołania należy w przestrzeni publicznej zakrywać
usta i nos za pomocą: części garderoby lub maseczki ochronnej
czy pełnej maski z filtrem albo przyłbicy. Pozostało ograniczenie
funkcjonowania sklepów: wielkopowierzchniowe sklepy budowlane w weekendy będą zamknięte. Natomiast wszystkie otwarte
sklepy będą musiały nadal stosować ostre zasady bezpieczeństwa: wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych
rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty
usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej
65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe
są dostępne dla wszystkich. W tym też dla osób powyżej 65. roku
życia. Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą
funkcjonować tylko wtedy, gdy przebywają w nich osoby na kwarantannie lub w izolacji, a także, gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy przebywali w tych obiektach z chwilą wejścia
w życie nowych przepisów musieli się wykwaterować. Nie dotyczy
to osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych

w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób
hotele pozostają otwarte. Automatyczna kwarantanna dla bliskich
osób na kwarantannie, czyli rozszerzona zostaje lista osób, które
będą podlegały obowiązkowej kwarantannie domowej - stąd osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi
na kwarantannę zostaną objęte również kwarantanną.
Pozostają nadal zamknięte zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie można realizować
również poza salonami – np. wizyty w domach. Zawieszone zostaje
wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży, tak w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątek, gdy rehabilitacja
jest wymagana stanem zdrowia pacjenta. Zaś obecnie już dzieci
i młodzież powyżej 13 roku życia będą mogły wyjść z domu bez
opieki. Młodsze jak dotychczas tylko w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, co usprawiedliwia ich obecność
na ulicy.
Wszyscy czekali na możliwość przemieszczania się poza
miejsce zamieszkania, tak już możemy, ale bez przesady i zawsze
z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i logiki działania. Zaś
w dalszym ciągu nie powinniśmy wychodzić z domu z wyjątkiem
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług
związanych ze swoją zawodową działalnością; - wolontariatu
na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz
się przemieszczać w ramach tej działalności; - załatwiania spraw
niezbędnych do życia codziennego, a także będziesz mógł się
przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa,
udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa, no
i wreszcie, ale z umiarem i zachowaniem bezpieczeństwa na spacery. I tu najważniejsze - nadal jest obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne
lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Instytucje publiczne obowiązki mają wykonywać zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna
nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
W miejscach pracy pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom: stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5
metra, a pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek albo
mieć dostęp do płynów dezynfekujących. Jeśli chodzi o maseczki
ochronne w miejscu pracy, to właściwie nie są wymagane, chyba
że obsługujemy bezpośrednio klientów – interesantów, w pozostałych sytuacjach nie trzeba nosić maseczek ochronnych, chyba
że ktoś chce.
Za nami święta wielkanocne, były inne, ale mogliśmy je tak
zorganizować, aby były bezpieczne. Z bliskimi mogliśmy kontaktować się na odległość – teraz to już nie taki problem. Podobnie
sprawy obrzędów religijnych: oglądanie transmisji z kościołów
w TV lub internecie, a pokarmy święciliśmy sami i OK. Teraz zbliża
się maj, też wiele świąt i obrzędów, ale zachowajmy umiar, pokora
wobec zarazy to wyzwanie, a nie przekleństwo!
Życzę zdrowia, rozsądku w działaniach i wytrwałości
w realizacji trudnych ograniczeń, nakazów i zakazów czy szczegółowych przepisów. Cdn.

Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

DYŻURY
W związku z krajową kwarantanną z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzonymi
ograniczeniami między ludźmi 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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