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Sprawozdanie z przebiegu L Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
L Walne Zgromadzenie Członków SM „Jaroty” rozpoczęło się w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godzinie 17.00, a z uwagi na to,
że było połączone z wyborami do organów samorządowych, trwało aż do godziny 4. 00 dnia następnego.
Porządek Zebrania, opublikowany w kwietniowym numerze „Jarot”, realizowany był przez Prezydium Zebrania w składzie: Jerzy Krasowski (przewodniczący), Roman Szostek (zastępca przewodniczącego), Maria Szwejkowska (sekretarz), Bogumiła Gadziała (asesor).

dokończenie na str. 3

Jestem spokojny o losy Spółdzielni

KRZYSZTOF IWULSKI – urodzony w 1947 r. w Braniewie. Ukończył WSN, następnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 1972 roku pracował w Zasadniczej Szkole Budowlanej Nr 2 w Olsztynie, natomiast od 1973 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych jako nauczyciel matematyki. Od 1997 roku sprawował funkcję dyrektora tej szkoły. Z Olsztynem związany od chwili
ukończenia studiów, tj. od roku 1972. Żonaty, ojciec trzech synów, dziadek dwóch wnuczek i jednego wnuka. Od 2012 roku na emeryturze. Jego pasją jest filatelistyka i numizmatyka, był współzałożycielem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Filatelistów.
Od 2002 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
– Od jak dawna jest Pan związany ze spółdzielczością
mieszkaniową Olsztyna?
– Od 1998 roku. Zainteresowany tym, co dzieje się w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, w zasobach której zamieszkałem, wziąłem udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej, w czasie której wybrany
zostałem na delegata na Zebranie Przedstawicieli Członków, a następnie na członka Rady Nadzorczej. I tak to się zaczęło. Od 2002
roku pełnię funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
– Jak Pan z perspektywy lat ocenia minione kadencje?
– Pragnę podkreślić ogromną pracę Zarządu, który swoimi
dokonaniami zapewnia dobre wyniki finansowe, jednocześnie realizuje wieloletnie plany remontowe, związane z poprawą warunków
mieszkania, estetyki osiedli i bezpieczeństwem. Rozpoczynając pracę w Radzie Nadzorczej przyrzekłem sobie, że jeśli zauważę bądź
choćby wyczuję jakieś niejasne, niepewne sytuacje w zarządzaniu
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Wyniki konkursu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

DYKTANDO `2013
19 kwietnia 2013 roku w Klubie „Akant” odbyło się dyktando. Jury w składzie: dr Renata Makarewicz – przewodnicząca, dr Joanna
Szydłowska i dr Joanna Chłosta-Zielonka wyłoniło następujących zwycięzców:
W kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce dwie równorzędne nagrody: Julia Wolińska,
SP nr 25, kl Vb, naucz. Janina Piłat; Kamil Zielaskowski, SP 25,
kl. Va, naucz. Adrianna Piechota;
II miejsce: Nikodem Człapiński, SP 30, kl Vf, naucz.
Małgorzata Modzelewska.
W kategorii gimnazja:

I miejsce: Jakub Zalewski, Gimnazjum nr 13, naucz.
Małgorzata Niedzielska;
II miejsce: Aleksandra Steranko, Gimnazjum nr 24,
kl. Ib, naucz. Małgorzata Banaś;
III miejsce: Aleksandra Karnicka, Gimnazjum nr 13,
kl III g, naucz. Małgorzata Niedzielska.
Międzyszkolny Turniej Wiedzy

„I ty możesz zostać OMNIBUSEM”
24 kwietnia 2013 r. w Klubie „AKANT” odbył się turniej wiedzy pt. „I ty możesz zostać OMNIBUSEM”. Komisja w składzie: Jolanta Białek – przewodnicząca, Alicja Popielarczyk i Hanna Łukaszewicz – członkowie, wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.

W kategorii klasy pierwsze: I miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 34, II miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 32.
W kategorii klasy drugie: I miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 33, II miejsce Szkoły Podstawowej Nr 32, natomiast III
miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 34.
W kategorii klasy trzecie: I miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 34, II miejsce Szkoły Podstawowej Nr 32, a III miejsce uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 30.
W konkursie brały udział 4 szkoły z osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY”. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Krystyna Licznerska – kierowniczka Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”
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Sprawozdanie z przebiegu L Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
W celu sprawnego przebiegu obrad wybranych zostało także
16 spółdzielców, którzy weszli w skład czterech komisji:
1. Komisja mandatowo-skrutacyjna: Małgorzata Śliwińska
(przewodnicząca), Halina Mackiewicz, Olga Nowosad,
Dorota Kordala i Krzysztof Gryciuk.
2. Komisja wnioskowa: Tomasz Radliński (przewodniczący),
Jarosław Prawdzik i Krystyna Pułym.
3. Komisja wyborcza: Jolanta Rajkiewicz (przewodnicząca),
Władysław Bystry i Wojciech Zabielski.
4. Komisja statutowa: Roman Rudnik (przewodniczący), Kamila Cieślińska, Czesław Ragin, Kazimierz Oleksiak i Maria
Szymańska.
Według komisji mandatowo-skrutacyjnej na Walne Zgromadzenie przybyło 265 członków, a skoro zostało zwołane zgodnie z § 71
ust. 3 Statutu, więc zdolne było do podejmowania uchwał objętych
porządkiem obrad.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia rozpatrzono 7 odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru
członków. Po dyskusji zebrani zdecydowali, by jednej z wykreślonych osób przywrócić członkostwo. Następnie członkowie zapoznali
się i przyjęli w głosowaniu sprawozdanie roczne Rady Nadzorczej
oraz Zarządu i także w głosowaniu zdecydowali o podziale nadwyżki
bilansowej za rok 2012. Największą część tej nadwyżki, w kwocie
3.331.109,33 zł, przeznaczono na częściowe pokrycie wydatków
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie
obciążającym członków Spółdzielni. W efekcie na każdego członka
statystycznie przypadło blisko 350 zł, co odpowiada nieco mniej niż
wynosił czynsz miesięczny za mieszkanie o powierzchni 48 m², zamieszkałe przez dwie osoby. Fundusz zasobowy Spółdzielni wzbogacił się o 177. 807 zł, a jego przeznaczeniem jest finansowanie
bieżących potrzeb Spółdzielni. Pozostałe 47.218,96 zł przeznaczono
na pokrycie deficytu powstałego w trakcie działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej.
Kolejnym punktem programu były wybory do Rady Nadzorczej
oraz Rad Osiedlowych, gdyż po okresie trzyletnim zakończyła się
kadencja tych organów.
Do Rady Nadzorczej, na 12 miejsc, zgłoszonych zostało 24
kandydatów. W efekcie głosowania 10 mandatów obsadzonych zostało dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej, a dwa przypadły na nowych członków (po jednym z Jarot i Nagórek):
PIECZEWO: Józef Gruszewski, Krzysztof Iwulski, Teresa
Kojło-Wąsowska.
NAGÓRKI: Jerzy Czaplejewicz, Ewa Lewczuk, Eugeniusz
Połomka, Krystyna Pułym.

JAROTY: Jadwiga Gazda, Kazimierz Kowalkowski, Olga
Łozowska, Henryk Maniakowski, Czesława Przybyś.
W przypadku wyborów do Rad Osiedlowych zainteresowanie
było mniejsze. O 18 mandatów do Rady Osiedla „Nagórki” ubiegało się bowiem zaledwie 19 kandydatów, z tym jednak, że w dwóch
przypadkach zebrani wybrali osoby zupełnie nowe. Tak więc ostatecznie skład tej Rady przedstawia się następująco: Mariusz Bieniek, Jan Dąbrowski, Krystyna Dąbrowska, Barbara Dmochowska-Dyżlą, Andrzej Górski, Danuta Lech, Janusz Marchlewicz,
Maria Obolewicz, Kazimierz Oleksiak, Kazimierz Stępień, Andrzej Szmitkowski, Hanna Szostek, Roman Szostek, Jan Tenus,
Janina Tunkiewicz, Mariola Witkowska, Zofia Wojciechowska-Marcinkiewicz, Zofia Wysokińska.
W przypadku Rady Osiedla „Pieczewo” o 16 mandatów ubiegało się 18 osób. Wybrano 14 osób ze składu poprzedniego oraz
2 nowe osoby: Cecylia Bąk-Czuba, Ryszard Cichowicz, Bogumiła Gadziała, Małgorzata Gieczewska, Katarzyna Gościcka,
Barbara Grabowska, Henryk Łuziński, Mirosław Mazur, Halina
Mikulska, Jarosław Prawdzik, Jan Sułkowski, Tomasz Swędrowski, Jan Wierzbowicz, Halina Wysocka-Borejszo, Tomasz
Wysocki-Borejszo, Irena Zaborowska.
Większa konkurencja była w przypadku Rady Osiedla „Jaroty”, gdzie o 20 mandatów ubiegało się 28 osób. Za wyjątkiem
trzech osób także i w tym przypadku skład Rady powtórzył się:
Piotr Andrzejczuk, Danuta Burdyńska, Władysław Bystry, Maria Chmielewska, Maria Ciołkowska, Leon Drewnowski, Franciszek Drutel, Antoni Gierszewski, Irena Hajdamowicz, Elżbieta
Konopacka-Romanowska, Halina Kozińska, Jerzy Krasowski,
Władysław Nowak, Czesław Ragin, Teresa Skomra, Anna Swacha, Wanda Szwed, Janina Szwonder, Zbigniew Tomaszewicz,
Bogdan Zdanowicz.
Na zakończenie części wyborczej programu zebrani wybrali delegata (Kazimierz Kowalkowski) i zastępcę delegata (Jerzy
Krasowski) na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP w Warszawie.
Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu spółdzielcy przyjęli
9 zmian do Statutu Spółdzielni. Większość z nich miała charakter
porządkujący, a dwie uwzględniały zapisy nowej ustawy dotyczącej
utrzymania czystości i porządku w gminach.
Na wniosek Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie przyznało
tytuł „Chorążego SM „Jaroty” 14 nowym osobom, które przez dwanaście miesięcy wywieszały flagi z okazji świąt państwowych.
W końcowej części obrad członkowie Spółdzielni, po zapoznaniu się z opiniami Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta badającego bilans Spółdzielni za rok 2012, postanowili udzielić absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
Do komisji wnioskowej wpłynęły tylko dwa wnioski, które skierowane zostały do Zarządu. Pierwszy wniosek dotyczył rozszerzenia
sprzątania klatek schodowych na wszystkie budynki mieszkalne Spółdzielni. Drugi wniosek dotyczył tylko budynku przy ul. Orłowicza 18.
Wnioskodawcy postulowali, by remont klatek schodowych ich budynku miał charakter kompleksowy. Oprócz renowacji ścian klatek
schodowych i wymiany stolarki okiennej, co zostało uwzględnione
przez Zarząd w planie remontów na rok 2013, wnioskodawcy chcą,
by dodatkowo wykonano następujące prace: wymianę drzwi wejściowych, wymianę drzwi do piwnic, położenie terakoty na schodach
i podestach, wymianę oświetlenia na energooszczędne na klatkach
schodowych i przed wejściem do budynku i piwnic, wymianę domofonów na bardziej nowoczesne.
Wobec braku dyskusji w punkcie „Wolne wnioski”, Przewodniczący ogłosił zakończenie obrad po wyczerpaniu wszystkich punktów programu.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Jestem spokojny o losy Spółdzielni

mieniem Spółdzielni, od razu zrezygnuję z funkcji. Jednakże minęło już tak wiele lat i z ich perspektywy mogę z całą stanowczością
i przekonaniem stwierdzić, że żadnych uchybień ani krętactwa w SM
„Jaroty” nie ma. Na potwierdzenie tych słów mogę przytoczyć opinie niezależnych lustratorów, którzy po kontrolach podkreślali, że
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” należy do grona najlepszych
spółdzielni w Polsce. Sukcesy gospodarcze, i to mimo uchwalania
ciągle niekorzystnego prawa, spółdzielnia zawdzięcza dobrej kadrze
zarządzającej i technicznej, a efekty ich pracy widać na naszych
osiedlach i mam nadzieję, że mieszkańcy to dostrzegają i doceniają.
Tak że jestem spokojny o losy tej Spółdzielni.
– A jak wygląda sytuacja ekonomiczna Spółdzielni?
– Forma ekonomiczna jest świetna, a sytuacja stabilna. Jako
spółdzielcy nie mamy powodów do obaw. Spółdzielnia posiada płynność finansową, terminowo reguluje zobowiązania wobec dostawców mediów. Postrzegana jest jako wiarygodny partner w kontaktach
gospodarczych. Ponadto pamiętajmy, że w większości mieszkamy
w starych zasobach mieszkaniowych, a one wymagają sporych
nakładów finansowych na modernizacje. Jednakże cieszy fakt, że
wiele z tych prac mamy już za sobą, jak choćby bardzo kosztowną
termomodernizację naszych budynków. Obecnie trwają remonty klatek schodowych, piwnic oraz bieżące prace konserwacyjne.
– To już kolejna Pana kadencja jako przewodniczącego
Rady Nadzorczej. Proszę powiedzieć, jakie najczęściej sprawy
omawiane są podczas posiedzeń członków RN.
– W większości są to sprawy merytoryczne dotyczące bieżącej
pracy Spółdzielni – związane z gospodarką, opracowywaniem i zatwierdzaniem regulaminów. Natomiast nie ma wielu spraw jakichś
szczególnych, związanych z doniosłymi problemami, bo pewnie ich
po prostu nie ma.
– W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca pełni Pan dyżur
w Spółdzielni, przyjmując interesantów w różnych sprawach,
czego w większości one dotyczą?
– Z reguły przychodzą spółdzielcy ze swoimi konkretnymi problemami, nie są to sprawy całej Spółdzielni. Niektórzy mają o coś
pretensje, inni wytykają brak poszanowania porządku domowego,
jeszcze inni czegoś się domagają, ale przez te wszystkie lata nie
spotkałem się z sytuacją szczególnych zarzutów wobec pracy Zarządu i pracowników Spółdzielni. Jednak wszystkie te rozmowy dają

mi wiedzę o oczekiwaniach spółdzielców, szczególnie jeśli dają oni
konkretne wskazówki i propozycje rozwiązania problemów.
– Czy słuszne wydaje się Panu dążenie do zastąpienia
spółdzielni, które przez wielu określane są jako postkomunistyczny relikt, wspólnotami mieszkaniowymi?
– Nasza Spółdzielnia jest zarządzana bardzo dobrze i nie wyobrażam sobie, by psuć coś, co satysfakcjonująco działa. W obecnych czasach spółdzielnie są instytucjami odpowiedzialnymi za
zarządzanie zasobami lokalowymi i bez wątpienia znajdują się
w lepszej sytuacji negocjacyjnej w stosunku do dostarczycieli ciepłej i zimnej wody, wywozu śmieci, ogrzewania czy operatorów telewizji kablowej. Potencjał ekonomiczny spółdzielni jest nieporównywalny z potencjałem wspólnot. Poza tym spółdzielnie zapewniają
obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, różnoraką działalność
kulturalno-oświatową, w tym półzimowiska i półkolonie. Nie możemy ogrodzić się i odizolować od reszty społeczeństwa. Tendencje
są wręcz odwrotne. W naszej Spółdzielni działają Rady Osiedlowe
i na każdym osiedlu organizowane są ogólnodostępne różnego typu
imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe, które integrują społeczność, a poprzez wspólną zabawę jednoczymy się i lepiej poznajemy,
łatwiej wówczas porozumiewać się i rozwiązywać wspólne sprawy.
– Jakie priorytety wyznaczył Pan sobie na nową kadencję?
– Dla mnie, jako przewodniczącego Rady Nadzorczej do absolutnych priorytetów należy kontynuacja działań, które mają na
celu osiąganie coraz lepszego stanu technicznego wszystkich zarządzanych przez Spółdzielnię nieruchomości, realizacja podjętych
długoterminowych prac, a przede wszystkim troska o wygospodarowanie więcej miejsc parkingowych na naszych osiedlach, co nie jest
sprawą łatwą, gdyż jednym z podstawowych problemów jest brak
terenów wokół naszych budynków, na których byłoby możliwe ich
utworzenie.
Chciałbym jeszcze nadmienić, iż przez wiele przepracowanych
lat nigdy nie miałem powodu, by się wstydzić, że jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni „Jaroty”, wręcz przeciwnie,
czuję ogromną satysfakcję ze współpracy z takim Zarządem i pracownikami, którzy nie są przypadkowymi ludźmi, ale zespołem kompetentnych specjalistów.
– Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Gieczewska

Jesteśmy w usłudze Google Street View
O tym, że internet zdominował prawie wszystkie sfery naszego życia, nie trzeba nikogo przekonywać. Staliśmy się już na dobre
społeczeństwem informacyjnym, dla którego priorytetem staje się dostęp do informacji oraz technologii mobilnych. W dzisiejszym
świecie liczy się przede wszystkim sprawna i błyskawiczna komunikacja oraz umiejętność szybkiego odnajdywania informacji.
Bardzo ciekawą usługą internetową
znaną na całym świecie jest usługa Google Street View. Umożliwia ona wirtualny
spacer ulicami miast i podziwianie ich panoramy. Od niedawna została uzupełniona
o zdjęcia miejscowości z regionu Warmii
i Mazur, wśród których znalazł się także Olsztyn i zasoby naszej Spółdzielni. Od końca kwietnia br. możemy podziwiać panoramiczne zdjęcia naszych ulic, rozpoznawać
własne balkony, samochody pozostawione
wokół budynków, czasami także siebie lub
znajomych.
Samochody amerykańskiego giganta Google przemierzały
Olsztyn w maju ubiegłego roku i z wielką pieczołowitością fotografowały ulice Olsztyna, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu
fotograficznego. Zgromadziły pokaźną liczbę fotografii, tysiące terabajtów danych, które następnie zostały przetworzone i zamienione
w efektowne panoramy. Aby odbyć wirtualny spacer naszymi – i nie

tylko – ulicami, wystarczy zwykły komputer
PC (a nawet jedynie smartfon z systemem
android) z podłączeniem do internetu i zainstalowaną przeglądarką stron internetowych. Usługa znajduje się pod adresem
https://maps.google.pl. Po wejściu na
stronę wpisujemy miasto, którego szukamy oraz nazwę ulicy. Po załadowaniu się
mapy musimy jeszcze kliknąć na ikonę
pomarańczowego ludzika, która znajduje
się na pasku zbliżania i oddalania. Po kliknięciu przytrzymujemy lewy przycisk myszy
i przeciągamy go na interesujące nas miejsce na mapie. Po chwili
ukazuje się nam widok wirtualnej panoramy, możemy dowolnie obracać się wokół własnej osi i wskazywać kierunek spaceru oraz podziwiać kwitnącą majową zieleń wokół naszych budynków. Narzędzie
jest przydatne wszystkim, którzy pragną odwiedzić dane miejsce nie
wychodząc z domu.
Życzymy miłej zabawy.
Michał Gieczewski
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” z działalności w 2012 r.
Stosownie do postanowień § 86 Statutu Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. Działania Rady
Nadzorczej oparte były na postanowieniach Statutu określających
kompetencje Rady oraz regulaminie RN.
Rada Nadzorcza została wybrana na trzyletnią kadencję lat
2010-2013 na XLVI Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2010 r. w
następującym składzie: Krzysztof Iwulski – przewodniczący RN,
Jerzy Czaplejewicz – sekretarz, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący RN, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący komisji
rewizyjnej, Jadwiga Gazda – przewodnicząca komisji interwencyjno-regulaminowej, Henryk Maniakowski – przewodniczący komisji
inwestycyjno-technicznej, Stanisława Dobrowolska – przewodnicząca komisji kultury, sportu i rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska,
Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Joanna Markiewicz, Eugeniusz
Połomka – członkowie.
W strukturze Rady funkcjonowały cztery komisje problemowe,
których zadaniem było opiniowanie materiałów przygotowywanych na
posiedzenia Rady Nadzorczej. Odbyły one łącznie dwadzieścia posiedzeń, z tego: osiem komisja rewizyjna, dwa komisja kultury, sportu
i rekreacji oraz po pięć posiedzeń komisja interwencyjno-regulaminowa i komisja inwestycyjno-techniczna.
Organizacją pracy Rady, a w szczególności przygotowywaniem
tematów objętych porządkiem obrad zajmowało się prezydium Rady,
które zebrało się dwanaście razy.
W 2012 roku RN odbyła czternaście posiedzeń.
Jakość merytoryczna materiałów informacyjnych przygotowywanych przez Zarząd i komórki organizacyjne Spółdzielni, jak też ich
wnikliwa i rzetelna analiza dokonywana przez komisje problemowe
Rady, miały pozytywny wpływ na przebieg prac Rady i treść podejmowanych uchwał. W obradach RN udział brali członkowie Zarządu,
przewodniczący trzech Rad Osiedlowych oraz radca prawny.
Zgodnie ze Statutem Spółdzielni wszystkie decyzje Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał, których w 2012 roku
podjęto sto osiemdziesiąt, w tym sto czterdzieści sześć dotyczących
członkostwa w Spółdzielni: siedmiu osobom przywrócono członkostwo po spłaceniu zadłużenia, wykreślono z rejestru członków sto
trzydzieści dziewięć osób, w tym jedną osobę za dewastację przydzielonego lokalu i zakłócanie spokoju użytkowników innych lokali,
trzydzieści trzy osoby za zaleganie z zapłatą zobowiązań finansowych
z tytułu opłat za używanie lokalu za przekroczenie sześciomiesięcznego wymiaru opłat za używanie lokalu, sto sześć osób za zbycie
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej
własności lokalu, jeżeli było to jedyne ich prawo do lokalu i osoba ta
nie wypowiedziała członkostwa.
Do najważniejszych spraw będących przedmiotem obrad Rady
Nadzorczej można zaliczyć:
– uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok,
– uchwalenie planu remontów na 2012 rok,
– uchwalenie zmian do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,

– uchwalenie zmian w regulaminie rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody,
– uchwalenie zmian w regulaminie najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych,
– uchwalenie zmian w regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
– uchwalenie zmian w regulaminie używania lokali i porządku domowego,
– zatwierdzenie działalności kulturalno-oświatowej ODK,
– podjęcie uchwały o zmianach w strukturze organizacyjnej Spółdzielni,
– podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok.
– W 2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z szeregiem różnorodnych informacji przygotowanych przez Zarząd, związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni:
– informacja o wynikach działalności gospodarczej Spółdzielni za
2011 rok,
– informacja o wynikach działalności gospodarczej Spółdzielni za
pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2012 roku,
– informacja o realizacji planu remontów za 2011 rok,
– informacja w sprawie dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego,
– informacja o efektach rozmów członków Rad Osiedlowych z dłużnikami Spółdzielni,
– informacja o przeprowadzonej kontroli wodomierzy.
Rada Nadzorcza spotkała się z biegłym rewidentem, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.
RN wysłuchała informacji o przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2009-2011, którą przedstawili dwaj lustratorzy. List polustracyjny Związku Rewizyjnego nie sformułował
wniosków do przedstawienia na XLIX Walnym Zgromadzeniu w dniu
22.06.2012 roku.
Odbyło się jedno uroczyste posiedzenie RN, na którym zostały
wręczone odznaki „Chorąży SM „Jaroty”.
W celu umożliwienia członkom Spółdzielni bezpośredniego kontaktu z Radą Nadzorczą, przewodniczący Rady przyjmował interesantów w biurze Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
a pozostali członkowie Rady w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.
Ponadto członkowie RN uczestniczyli jako obserwatorzy przetargów
organizowanych przez Spółdzielnię.
Uwzględniając pozytywne wyniki działalności Spółdzielni potwierdzone opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 r., Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni
„Jaroty” za 2012 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
2012 rok oraz udzielenie absolutorium za pracę w 2012 roku członkom Zarządu w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu,
wiceprezesowi ds. ekonomicznych mgr. Jolancie Piechockiej.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Czaplejewicz

DYŻURY

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Krzysztof Iwulski

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
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: 17 czerwca 2013 r. – pełni Ewa Lewczuk

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.
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XV Samochodowy Rajd Rodzinny
Od piętnastu lat Rada Osiedla „Jaroty” organizuje Samochodowy Rajd Rodzinny. Nazwa imprezy jest bardzo sportowa, ale tak
naprawdę jest to turystyczny wyjazd dla uczniów szkół podstawowych z osiedla Jaroty.
nych samochodów oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rusi. Na
Wyprawa rozpoczyna się przejazdem kolumny samochodów
ich twarzach malowało się podekscytowanie świadczące o tym, że
przez miasto pod konwojem Policji. Największą przyjemność i niesamowitą radochę dzieci mają właśnie z takiego przejazdu, gdzie ich
świetnie się bawili, a cała impreza dostarczyła im radosnych emocji.
auto jest najważniejsze i jako pierwsze przejeżdża przez skrzyżowania, nawet na czerwonym świetle, jako kolumna uprzywilejowana.
Prawdziwa zabawa rozpoczyna się już podczas przejazdu przez kilka etapów trasy doprowadzającej do ciekawego obiektu sakralnego.
W tym roku był to kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Głotowie. A przy okazji uczestnicy wyjazdu zwiedzili Kalwarię
Warmińską. Na kolejnym etapie uczestnicy (w tym też dorośli) musieli rozwiązać kilka ciekawych zadań. Oto jedno z nich: jeśli kij ma
dwa końce, to ile końców ma dwa i pół kija? Prawda, że odpowiedź
jest bardzo prosta.

Powrót z Głotowa, to również przejazd w ściśle określonym
czasie dwóch etapów i kolejne zmaganie się już z trudniejszymi
pytaniami dotyczącymi historii kościoła i Kalwarii Warmińskiej. I w
tym miejscu pragniemy gorąco podziękować księdzu proboszczowi
jednej z jarockich parafii – pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej
– Romualdowi Zapadce, który od początku imprezy, czyli od 15 lat,
towarzyszy nam niestrudzenie i w sposób niezwykle ciekawy i interesujący opowiada o historii odwiedzanych miejsc kultu religijnego
i budowlach sakralnych, a jest doskonałym przewodnikiem.

Pierwsza część imprezy zakończyła się w Szkole Podstawowej
nr 34, gdzie uczestnicy otrzymali posiłek przygotowany przez Chłodnię Olsztyn. Tak posilone załogi stanęły do rywalizacji sportowej –
cztery konkurencje, a wynik jeden dla całej załogi. Podsumowanie
imprezy to medale dla wszystkich uczestników rajdu, a dla dzieci
paczki ze słodyczami oraz drobne upominki ufundowane przez firmę
Michelin. Ogromna radość na buziach dzieciaków, to jest najmilsze
podziękowanie dla organizatorów Samochodowego Rajdu Rodzinnego. W tym roku do udziału w rajdzie zaprosiliśmy właścicieli prywat-

WYNIKI RYWALIZACJI ZAŁÓG
Podczas rozgrywania XV Samochodowego Rajdu Rodzinnego przeprowadzono cztery konkursy na trasie i cztery konkurencje
sportowe. Organizatorzy musieli przeprowadzić tzw. dogrywkę, aby
wskazać zdobywcę trzeciego miejsca, albowiem pięć załóg miało
taką samą liczbę punktów. Końcowa klasyfikacja przedstawia się
następująco:
I miejsce zdobyła załoga nr 8 (19 punktów) w składzie: Anna
Sokołowska – kierowca, Dorota Kołtko – pilot, Marek Sokołowski
– gość, Beata Łada – gość, Jakub Orzechowski – gość.
II miejsce zdobyła załoga nr 7 (18 punktów) w składzie:
Krzysztof Chmielewski – kierowca, Maria Chmielewska – pilot,
Karolina Chmielewska – gość, Bartłomiej Chmielewski – gość,
Kamil Szwed – gość.
III miejsce zdobyła załoga nr 13 (17 punktów) w składzie:
Władysław Nowak – kierowca, Barbara Kozińska – pilot, Kacper
Kalinowski – gość, Mateusz Kalinowski – gość, Mateusz Chełchowski – gość.
Organizatorzy składają podziękowania: POLICJI, CHŁODNI OLSZTYN, FIRMIE BOLERO, POLSKIEMU CZERWONEMU
KRZYŻOWI, MICHELINOWI, MOTOKLUBOWI OLSZTYN, DYREKCJI I PRACOWNIKOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34
IM. JÓZEFA MALEWSKIEGO W OLSZTYNIE za wsparcie rzeczowe i merytoryczne kolejnej imprezy integracyjnej organizowanej
przez Radę Osiedla „Jaroty”.
Jerzy Krasowski
Przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”
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NASZE NARODOWE
Jako NARÓD – POLACY lubimy i czasami potrafimy być dumni z naszych narodowych osiągnięć, szczycić się historią i wielkimi narodowymi – doniosłymi, a szczególnie zwycięskimi zdarzeniami.
Miewamy łzy w oczach, gdy grany jest „Mazurek Dąbrowskiego” przy
okazji różnych oficjalnych i podniosłych imprez, a kiedy przy tym załopoce flaga
narodowa i znak białego orła na czerwonym tle będzie widoczny na mundurach
i sztandarach, jako naród niemal płoniemy w uniesieniu.
Kiedy jednak w osiedlu, domu czy mieszkaniu, poza miejscem oficjalnych obchodów świąt czy uroczystości, mimo że jest to święto państwowe czy
też narodowe, nagle stajemy się „norwidowskim” – kłótliwym i zawistnym społeczeństwem, któremu poza własnym „małym JA”, wszystko pozostałe „zwisa”
albo zawadza czy przeszkadza.
Wredny sąsiad, hałaśliwa dzieciarnia na zieleńcach i placykach zabaw,
facet, który zwraca uwagę, że nasz pies brudzi na chodniku lub inna baba czepiająca się, że rzucamy śmieci i rozdeptujemy peta na środku chodnika, a nasze „wybluzgiwane” przekleństwa gorszą dzieci – tak, to MY i niestety wielu
jest nas takich!
I tak właśnie, wielu z nas ma gdzieś nasze narodowe, państwowe, wspólne i ludzkie: współżycie, powinności i obowiązki – co nam tam sprawy ludzkości, kraju czy bezpieczeństwa i porządku, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony – to sprawa innych, nie nasza, niech zajmują się tym służby i ktoś – tam!
Tak wiem, że to co piszę jest bolesne i że są jeszcze tacy, których to nie
dotyczy, ale popatrzmy na proporcje, na młodzież, a zwłaszcza na dzieci – posłuchajmy, co mówią, popatrzmy, co robią i skąd czerpią wzorce.
Maj to miesiąc wielu świąt państwowych i narodowych, może to i moja
fobia wynikająca z tego, że wśród przodków (udokumentowałem to – jak na razie do 1700 roku), miałem wielu żołnierzy, powstańców i działaczy narodowych
i państwowych, ba, tak mnie widać wychowano, a i sam jestem emerytowanym
żołnierzem zawodowym i w te majowe święta, nie na uroczystościach, placach
czy stadionach, ale na własnym – małym balkonie wieżowca: zawsze wywieszam flagę Polski – nasz najważniejszy symbol narodowy, będący odwzorowaniem białego orła na czerwonym polu herbowym.
I patrzę na otaczające mnie budynki, bloki i wieżowce, a tam, poza „urzędowymi”: jedna, dwie lub kilka flag i nic poza tym, to normalka i więcej już
nie zapytam przygodnego prawie – sąsiada – dlaczego, po prostu to nasza
narodowa...
Jednak mam nadzieję, że to co piszę dociera do wielu, a dalej prawem
domina, może dotrze pośrednio lub bezpośrednio do młodzieży, do dzieci, do
NAS!
Oto aktualny wykaz ważniejszych świąt państwowych i narodowych
przypadających w maju:
1 maja – Święto Państwowe (ustanowione w 1950 r.), nieformalnie nazywane Świętem Pracy;
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (ustanowione w 1919 r., ponownie w 1990 r.);
9 maja – Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności (ustanowione
w 1945 r.).
Inne ważniejsze majowe święto, którym chciałbym zająć się szczególnie: 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (ustanowiony w 2004 r.).

Mimo wszystko bowiem sądzę, że w życiu każdego narodu są takie chwile,
które każdego zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia
w sobie tych pokładów uczuć, które zbliżają wszystkich Polaków i czynią z nas
jeden naród. Jeżeli uważamy się za patriotów, to okażmy szacunek wobec
tradycji i kultury, bo patriotyzm jest naturalnym uczuciem każdego obywatela. Patriotyzm to miłość do wolności, do ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole. Tym najważniejszym jest narodowa flaga. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone
na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r., obchodzone między świętami: 1 maja
– Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. Dzień ten nie jest
dniem wolnym od pracy.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych, jest nią prostokątny płat tkaniny o proporcji 5:8,
umieszczony na maszcie o dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej
szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego,
z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.
Ile mamy flag państwowych? Dwie. Pierwsza jest biało-czerwona
i przeznaczona jest do użytku w granicach Polski. Druga w białym polu ma
godło państwa – Orła Białego w złotej koronie i służy eksponowaniu jej poza
granicami – przy placówkach dyplomatycznych, na przejściach granicznych, na
lotniskach międzynarodowych i na morzu jako bandera. Zgodnie z zasadami
heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy
herbowej. Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra,
wody, a w zakresie wartości duchowych czystości i niepokalania. Kolor czerwony jest symbolem ognia, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.
Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy
3 maja 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia – Konstytucji
3 Maja.
Kiedy można wywieszać flagę państwową? Kiedy się chce, nawet
codziennie. Od 2004 r. obowiązuje ustawa, zgodnie z którą flagę państwową
można powiesić bez specjalnej okazji, nawet na prywatnej posesji, na balkonie,
pod warunkiem, że otoczy się ją czcią i szacunkiem. A jeśli czujemy się Polakami, utożsamiamy z narodem i polskim społeczeństwem – mamy obowiązek
moralny i patriotyczny wywieszać naszą flagę narodową – Flagę Rzeczypospolitej Polskiej z okazji wszystkich świąt państwowych i narodowych.
Kiedy flagę trzeba zdjąć? Nie tylko podczas żałoby narodowej. Także
przed lub podczas deszczu i silnego wiatru, poza tym flagi eksponuje się tylko
w ciągu dnia, a jeśli pozostawia się je na noc, muszą być oświetlone tak, by
wyraźnie było widać ich barwy. W razie żałoby narodowej flaga jest wciągana
(lub opuszczana) do połowy masztu, czasem dodatkowo na fladze zawiesza
się kir (czarną wstęgę).
Jak wywieszać flagi? Określa to tzw. protokół flagowy, na przykład, że
pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza, która w stosunku do innych flag
powinna być umieszczona po stronie prawej (patrząc z miejsca usytuowanego
za flagą). Eksponowanie flagi z godłem np. na balkonie – nie jest zgodne z protokołem flagowym.
cdn
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 46 m² (bez pośredników), I piętro,
przy ul. Złotej. Tel. 514 972 005.
Własnościowe M-1 zamienię na M-2 ze spłatą zadłużenia.
Tel. 506 924 537.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
M-3 o pow. 37 m², przy ul. Murzynowskiego – zamienię na większe, może być zadłużone. Tel. 503 794 905.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 48,3 m², ul. Barcza, X piętro. Mieszkanie ciepłe, słoneczne, dobra lokalizacja.
Tel. 600 983 662.

Sprzedam M-4, III piętro. Tel. 668 227 843.
Własnościowe M-5 o pow. 72,3 m² na Jarotach, I piętro – zamienię na mniejsze, M-3 (też na I piętrze). Tel. 791 836 418.
Sprzedam M-3 o pow. 48,3 m², ul. Orłowicza – parter. Tel. 89 542
61 83 lub 695 752 276.
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
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10 - 684
Olsztyn,Komputerowej
ul. Wańkowicza
24,s.c.,
tel./fax
87 66,ul.
542
03
tel. 663przygotowalnia
743 083, email: sm.jaroty@wp.pl.
offsetowa
i druk:
Poligrafii
„SQL”
10 –89
684542
Olsztyn,
Wań39.Redakcja
nie publikuje
nie66,
zwraca
niezamówionych
tekstów
oraz zastrzega
sobie
dokonywanie
skrótów wtekstów
publikowanych
listach sobie
i nadesłanych
makowicza 24, tel./fax
89 542i 87
542 03
39. Redakcja nie
odpowiada
za treść i nie
zwraca
nie zamówionych
oraz zastrzega
dokonywanie
teriałach.
8000 egz.
skrótów wNakład
publikowanych
listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Jaroty ∙

nr 5/2013

Klub Kultury „Na Górce”

Akcja Lato

ul.Wańkowicza 9
zaprasza na

Finał
XVI edycji
Konkursu
Recytatorskiego
„Turniej jednego
wiersza”
dnia 8.06.2013
godz. 12.00
Wstęp wolny!

r.

2013

dla dzieci członków SM „Jaroty”
wiek uczestników 7–12 lat

w Klubach Kultury:
„Na Górce”
ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 99
„Akant”
ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40
Informacje i zapisy w godz. 10.00 –20.00

Turnusy:
I
II
III
IV

– 1–12 lipca 2013 r.
– 15 – 26 lipca 2013 r.
– 29 lipca–9 sierpnia 2013 r.
– 12–23 sierpnia 2013 r.
Liczba miejsc ograniczona!

DEWOCJONALIA
 Nowo otwarty sklep 

 Tanie obrazy i figurki,
 Pamiątki do I Komunii Świętej,
 Pamiątki do Chrztu Świętego,
 Książki religijne, Pisma Święte,
Biblie, Modlitewniki,
 Krzyże, Świece, Różańce.
DEWOCJONALIA „ARKA”
ul. Malewskiego 16/24 – Jaroty

(Wejście od Wilczyńskiego, naprzeciw Medyka)

