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SPRAWOZDANIE z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”w Olsztynie za 2012 rok
I. Informacje ogólne
W roku 2012 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie i w jego skład wchodzili: dr Roman Przedwojski – prezes
Zarządu, inż. Piotr Wałecki – wiceprezes Zarządu ds. technicznych, mgr Jolanta Piechocka – wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych. Funkcje kontrolne w Spółdzielni sprawuje 12-osobowa Rada Nadzorcza.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 45 protokołowanych posiedzeń. Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji oraz w kilkudziesięciu zebraniach Rad Osiedlowych i Walnym Zgromadzeniu.
W sprawach o podstawowym znaczeniu dla bieżącej działalności Spółdzielni Zarząd działał kolegialnie podejmując ważniejsze postanowienia w drodze uchwał, decyzji lub zarządzeń. W pozostałych sprawach zadania i funkcje Zarządu realizowane były przez poszczególnych jego członków w ramach podziału pracy ustalonego w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
Kierując działalnością Spółdzielni Zarząd podejmował decyzje wynikające z bieżących potrzeb lub zgłaszanych przez poszczególnych
członków Spółdzielni. Działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym dotyczyła głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania uchwał Walnych Zgromadzeń i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych w rocznym planie gospodarczo-finansowym.
Zarząd koncentrował się w swojej bieżącej pracy na najważniejszych zadaniach organizacyjno-gospodarczych, a zwłaszcza na:
– prawidłowej eksploatacji, remontach i konserwacji zasobów mieszkaniowych,
– rozpatrywaniu spraw członkowsko-mieszkaniowych,
– gospodarce lokalami handlowo-usługowymi,
– załatwianiu skarg i wniosków członków Spółdzielni,
– działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców,
– kontroli jakości i cen usług wykonywanych przez firmy specjalistyczne,
– wyegzekwowaniu jak największych sum zaległych opłat czynszowych,
– działalności inwestycyjnej.
II. Stan organizacyjny Spółdzielni

L.p.

Rodzaj lokalu

Liczba lokali
w zasobach
Spółdzielni

W tym należących do:
nieczłonków

członków

I

MIESZKANIA

12. 157

3. 115

9. 042

1.

Odrębna własność

5. 526

871

4. 655

2.

Własnościowe

6. 101

2. 123

3. 978

3.

Lokatorskie

407

3

404

4.

Najem

45

40

5

5.

Bez tytułu prawnego

78

78

0

180

25

155

89

12

77

II

GARAŻE

1.

Odrębna własność

2.

Własnościowe

III

LOKALE UŻYTKOWE

91

13

78

120

33

87

1.

Odrębna własność

45

7

38

2.

Własnościowe

75

26

49

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 9.284 lokale należą do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31. 12. 2012 r. Spółdzielnia liczyła 9.614 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jedno
mieszkanie (352), współmałżonkowie będący członkami (392) oraz 115 osób posiadających lokale we wspólnotach mieszkaniowych, które
nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31. 12. 2012 r. było 173 i były to głównie osoby, które utraciły
prawo do lokalu z różnych przyczyn i nie wypowiedziały członkostwa, członkowie przyjęci w związku z budową oraz oczekujący i założyciele.
ciąg dalszy na str. 3

2

Jaroty ∙

nr 6/2013

Rajd Samochodowy Rady Osiedla „Jaroty” trasą obwodnicy

Popieraj działania obywatelskie
Rada Osiedla „Jaroty” protestem zorganizowanym w dniu 15 czerwca br. postanowiła przypomnieć posłom Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Panu Marszałkowi i Panu Wojewodzie,
że mieszkańcy – nie tylko Olsztyna – czekają na dalszy pozytywny rozwój spraw związanych z przyszłą obwodnicą
naszego miasta.

– Uważamy, że musimy ciągle przypominać urzędnikom, aby
dla dobra swojego i mieszkańców stolicy województwa twórczo
zwieńczyli temat związany z budową obwodnicy – mówi Jerzy Krasowski, przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”. – Po wiosennej blokadzie ulicy Sielskiej na kilka dni zrobiło się głośniej o tym problemie,
kilku zacnych urzędników wystąpiło w mediach, obiecując porozmawiać z decydentami. I co dalej? Sprawa ucichła.
Przypomnijmy w skrócie: Olsztyn jest ostatnim z miast wojewódzkich, które nie posiada obwodnicy, co nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju miasta i całego regionu Warmii i Mazur. Na obwodnicę wzdłuż krajowej „szesnastki” czeka już od ponad 15 lat. W 2005 r.
w sprawie budowy obwodnicy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centralą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
i władzami Olsztyna, na mocy którego przystąpiono do realizacji
rządowej koncepcji budowy obwodnicy naszego miasta. Zaawansowane prace projektowe wstrzymano jednak, gdyż pod koniec 2012 r.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, odpowiedzialne za budowę dróg w naszym kraju, usunęło obwodnicę
Olsztyna z planów rządowych. Pani Minister Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Bieńkowska oświadczyła, iż priorytetową sprawą dla rządu
jest, według przyjętego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011 – 2015, dokończenie siatki dróg ekspresowych i autostrad łączących miasta wojewódzkie ze stolicą Polski, w wyniku czego Olsztyn
„wypadł” z podstawowej listy, ale z zapewnieniem Pani Minister, że
budowa obwodnicy będzie możliwa, gdy znajdą się dodatkowe środki, które rząd pozyska dzięki oszczędnościom przy realizacji innych
inwestycji drogowych.

Budowa obwodnicy Olsztyna jest w naszym rejonie inwestycją niezbędną. Rozumieją to również mieszkańcy Olsztyna, którzy
wspierają dążenia do realizacji jej budowy. Wysyłali okolicznościowe
kartki pocztowe do ówczesnego resortu infrastruktury, organizowali
w lutym br. blokadę ul. Sielskiej, uniemożliwiając przejazd przez nasze miasto TIR-om, a w czerwcu został zorganizowany przez Radę
Osiedla „Jaroty” „Rajd Samochodowy”, który przebiegał szklakiem
przyszłej obwodnicy na odcinku około 40 kilometrów. Kolumna samochodów, z których każdy miał naklejoną naklejkę, według wzoru
zamieszczonego powyżej, ilustrującą trasę obwodnicy południowej,
wyruszyła spod ratusza, następnie poprzez Bartąg, Stary Olsztyn,
Szczęsne, Klewki, Klebark Wielki, Silice, Mokiny, Sapuny, Barczewo dotarła do mety na parkingu Energopolu przy ul. Lubelskiej.
Podczas rajdu uczestnicy zmagali się z pytaniami konkursowymi
dotyczącymi przepisów ruchu drogowego. Na zakończenie rajdu
o godz. 14. 00 w Szkole Podstawowej Nr 34 odbyło się zorganizowane przez działaczy samorządowych otwarte spotkanie Prezydenta
Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza z mieszkańcami, dla których
sprawa obwodnicy nie jest obojętna, a do wszystkich zwracają się
o poparcie działań apelem: Dołącz do nas. Nie bądź obojętny, popieraj działania obywatelskie.
Czytelników zainteresowanych tematem obwodnicy i jej losami,
którzy chcą się zapoznać z historią starań o obwodnicę Olsztyna
i śledzić postępy w realizacji przygotowań tej inwestycji na bieżąco,
odsyłam do utworzonego przez ratusz portalu pod adresem: www.
obwodnica.olsztyn.eu.
Małgorzata Gieczewska
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ciąg dalszy ze str. 1

III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31. 12. 2012 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.157 mieszkań o pow. użytkowej 661.726,43 m2,
– 355 lokali użytkowych o pow. 39.404,57 m2,
– 180 garaży o pow. użytkowej 2.841,43 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2012 r. wynosiła 708.675,43 m2.
Na dzień 31. 12. 2012 r. w mieszkaniach zameldowane były 27.604 osoby. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 668 osób.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Spółdzielnia posiadała 60,11 ha gruntów, z czego:
– 8,08 ha stanowią grunty własne,
– 52,03 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do
28,61 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2012 r. (bilans sporządzony na 31. 12. 2012 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2012 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Eksploatacja lokali mieszkalnych

Koszty

Przychody

Wynik

36. 500. 432

35. 444. 568

- 1. 055. 864

– osiedle Nagórki

11. 447. 560

11. 180. 151

- 267. 409

– osiedle Jaroty

17. 312. 796

16. 512. 121

- 800. 675

7. 740. 076

7. 752. 296

+ 12. 220

518. 881

552. 884

+ 34. 003

– osiedle Nagórki

80. 946

76. 880

- 4. 066

– osiedle Jaroty

361. 516

399. 630

+ 38. 114

76. 419

76. 374

- 45

37. 019. 313

35. 997. 452

- 1. 021. 861

20. 140. 669

21. 238. 576

+1. 097. 907

19. 385. 552
755. 117

20. 366. 208
872. 368

+980. 656
+117. 251

834. 741

787. 522

- 47. 219

3. 276. 466
1. 540. 453
1. 291. 825
444. 188

3. 840. 178
1. 630. 331
1. 657. 205
552. 642

+ 563. 712
+ 89. 878
+ 365. 380
+ 108. 454

184. 710

499. 812

+ 315. 102

Sprzedaż usług wykonawstwa własnego

49. 132

49. 132

-

Sprzedaż pozostałych usług

22. 066

35. 497

+ 13. 431

Przychody z zarządu nieruch. wspóln.

32. 015

132. 942

+ 100. 927

Pozostałe przychody i pożytki

-

237. 159

+ 237. 159

Przychody i koszty finansowe

20

3. 122. 194

+ 3. 122. 174

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

857. 734

947. 875

+ 90. 141

Podatek dochodowy

888. 970

-

- 888. 970

Pożytki z nieruchomości wspólnych

-

11. 373

+ 11. 373

IV Razem działalność gospodarcza

5. 311. 113

8. 876. 162

+ 3. 565. 049

25. 152

16. 238

- 8. 914

64. 170. 249

67. 755. 211

+ 3. 584. 962

– osiedle Pieczewo
Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące odrębną własność

– osiedle Pieczewo
I

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

II

Energia cieplna
w tym:
– lokale mieszkalne
– lokale użytkowe

III Działalność kulturalno-oświatowa
Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Dzierżawa terenów

V Straty i zyski nadzwyczajne
VI Wynik finansowy netto ogółem
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W tabeli wykazany jest odrębnie wynik na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem lub
z odrębną własnością oraz na lokalach użytkowych wynajmowanych, które stanowią własność SM „Jaroty”.
Wyników tych nie sumuje się, bowiem z postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. wynika konieczność ustalenia wyników odrębnie z następujących tytułów:
– eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień 31. 12. 2012 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 1.021. 861 zł i dotyczy wyniku na lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych ze spółdzielczym
własnościowym prawem i z odrębną własnością.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za 2012 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku
2013 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały od 1. 07. 2013 r.;
– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2012 r. w wysokości 47.219 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego. W związku z likwidacją w 2011 r. klubu przy ul. Leyka 17 nastąpiło obniżenie kosztów
prowadzenia tej działalności o 159.164,80 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak w wyniku systematycznego zmniejszania się
powierzchni lokali należących do członków (w 2012 r. o 9.097,69 m2 w porównaniu do stanu na 31. 12. 2011 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej, na koniec 2012 r. wystąpił niedobór w wysokości 47.219 zł, który
zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2012 r.
– energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii
cieplnej wyniosła ogółem (+) 1.097.907 zł, z czego 980.656 zł dotyczy lokali mieszkalnych, a 117.251 zł dotyczy lokali użytkowych. Dodatnie
saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych nieruchomości i środki te podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali;
– pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowania lokali użytkowych, dzierżawy terenów,
z zarządzania obcymi zasobami, sprzedaży pozostałych usług) oraz na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej wyniosła w 2012 r. 4.445.105 zł. Wynik finansowy netto (skorygowany o należny podatek dochodowy) wyniósł 3.556.135 zł, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.
IV. Gospodarka remontowa w okresie 1. 01.–31. 12. 2012 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2012 r. prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

I. Środki funduszu remontowego z roku ubiegłego

Razem Sp-nia

II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
– na pokrycie koszt. remont. nieruch.
– na pokrycie koszt. rem. mienia Sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
3. Premia termomodernizacyjna
4. Zwrot poniesionych koszt. termom.
III. Koszty ogółem

3. 686. 457

4. 952. 689

2. 377. 134

11. 714. 462
11. 016. 280

2. 946. 401
235. 414
339. 494
160. 664
4. 484
4. 855. 689

4. 151. 370
382. 623
418. 098
598
4. 760. 501

2. 073. 500
178. 588
125. 046
517. 195

9. 171. 271
796. 625
882. 638
160. 664
5. 082
10. 133. 385

z tego:
1) docieplenia budynków
2) remont klatek schodowych
3) wymiana drzwi wejśc. do budynk.
4) remont dachów
5) remont armatury steruj. węzł. komp.
6) remont tarasów i balkonów
7) wymiana stolarki okiennej
8) remont ulic
9) remont kanaliz. sanit. i wodoc.
10) przełożenie istniej. chodników
11) wykonanie zatok postojowych
12) roboty elektryczne
13) zagospodarowanie terenów zielonych
14) remont dźwigów
15) remont osłon śmietnikowych
16) wymiana układów pomiarowych
17) izol. ścian piwnic z drenażem opas.
18) uzupełn. urządz. na placach zabaw
19) wykonanie schodów
20) malowanie elewacji
21) wymiana instal. odgromowej
22) wykonanie nowych chodników
23) wymiana drzwi

523. 679
1. 427. 438
43. 972
118. 133
2. 449
1. 350
4. 800
41. 857
25. 000
115. 090
8. 776
41. 982
810
13. 698
4. 934
1. 720
148
7. 252
31. 423
4. 336
60. 085

39. 864
3. 026. 813
23. 532
50. 241
26. 646
484. 831
32. 475
56. 826
44. 853
519. 402
23. 834
8. 303
74. 274
3. 238
40. 374
83. 523
42. 621
750
16. 411

150. 655
17. 235
66. 585
2. 347
23. 325
45. 467
21. 577
6. 652
13. 439
192
66. 084
32. 763
18. 576
-

563. 543
4. 604. 906
67. 504
185. 609
29. 095
552. 766
39. 622
98. 683
93. 178
679. 959
8. 776
87. 393
15. 765
13. 698
92. 647
5. 150
40. 522
156. 859
74. 044
33. 513
18. 576
4. 336
76. 496
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24) moderniz. zasil. bud. w ciepło
25) pozostałe remonty
26) remonty wyk. w ramach humanizacji blokowisk
– remonty klatek schodowych
– roboty elektryczne
– remont dźwigów
IV. Odsetki od kredytu na docieplenia
Stan śr. fund. rem. na 31. 12. 2012 r.

158. 573

62. 673
99. 017

23. 521
28. 777

86. 194
286. 367

538. 012
8. 332
1. 671. 840
4. 546

-

-

538. 012
8. 332
1. 671. 840
4. 546
12. 592. 811

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na 2012 r. przyjęta została zasada zrównoważenia wpływów i wydatków
z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w I kwartale 2013 r. Wyjątkiem były roboty objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (planowane koszty stanowią udział Spółdzielni 50% całkowitych kosztów
robót) oraz przebudowa zasilania w wodę i ciepło budynków zasilanych z hydroforni przy ul. Panasa 1A, której likwidacja jest niezależna
od Spółdzielni. W związku z powyższym saldo środków funduszu remontowego na koniec każdego roku będzie zawsze dodatnie i będzie
przede wszystkim sumą środków zgromadzonych na poszczególnych nieruchomościach na wykonanie planowanych w następnych okresach
robót remontowych.
Stan środków funduszu remontowego na 31. 12. 2012 r. w wysokości ogółem 12.592.811 zł jest też konsekwencją przesunięcia na 2013 r.
znacznego zakresu robót remontowych, spowodowanego trudnościami z wyłonieniem wykonawców robót. Sytuacja ta dotyczy głównie
osiedli Jaroty i Pieczewo, gdzie na 2013 r. przełożono remont 139 klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej oraz ułożenie terakoty
na biegach i podestach w 37 klatkach oraz tarketu w 6 klatkach schodowych. Umowy na wykonanie tych robót zostały zawarte w 2012 r.
Na osiedlu Nagórki odstąpiono w 2012 r. od wymiany drzwi do pomieszczeń w częściach wspólnych budynku Orłowicza 1, a w budynkach
przy ul. Orłowicza 9, 15; Murzynowskiego 5, 6; Wańkowicza 20 realizację tego zakresu przełożono do czasu wykonywania remontu klatek
schodowych.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2012 r. zostaną więc wykorzystane na wyżej wymienione prace remontowe przesunięte na 2013 r. oraz szeroki zakres robót zatwierdzony już przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2013 r.
V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2012 r. wynosiło 6.318.385 zł i było o 93.842 zł wyższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.157 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 1.026 osób i było to o 146 osób więcej niż w roku
poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 10,35% (na
koniec 2011 r. wyniósł 9,8%). Jest to efekt zmniejszenia o 2.348.916 zł naliczonych w 2012 r. opłat czynszowych w porównaniu z 2011 r. przy
jednoczesnym wzroście kwoty zadłużenia.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2009 – 2012
Wyszczególnienie
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
2. Liczba dłużników na 31XII
–– w tym zalegających za ponad 1 m-c
3. % zadłużonych mieszkań ogółem
–– w tym zalegających za ponad 1 m-c
4. Naliczone opłaty czynszowe za rok
5. Kwota zaległości czynszowych na 31 XII
6. % zaległości czynszowych na 31 XII
7. Wzrost zaległości czynszowych w ciągu roku
8. % wzrostu zaległości czynszowych
9. Liczba dłużników zalegających za ponad 12 miesięcy

2009
12. 081
7. 099
714
58,8 %
5,9 %
61. 024. 256
6. 594. 891
10,81 %
+ 39. 511
+ 0,6 %
180

2010
12. 080
6. 678
773
55,3 %
6,4 %
64. 808. 549
6. 197. 169
9,71 %
- 397. 722
- 6,03 %
169

2011
12. 079
6. 283
880
52,02 %
7,3 %
63. 409. 312
6. 224. 543
9,8 %
+ 27. 374
+ 0,44 %
178

2012
12. 157
6. 362
1. 026
52,3%
8,4%
61. 060. 396
6. 318. 385
10,35%
+ 93. 842
+ 0,15%
214

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2012 rok i są to zadłużenia mieszkańców
liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2012 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
– zadłużenie do 1 m-ca miało 5.336 rodzin na sumę 1.054.698 zł
– zadłużenie od 2 do 3 m-cy miało 455 rodzin na sumę 562.393 zł
– zadłużenie od 4 do 6 m-cy miało 218 rodzin na sumę 531.827 zł
– zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 139 rodzin na sumę 560.589 zł
– zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 214 rodzin na sumę 3.608.878 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 57% ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 214 dłużników zalegających z zapłatą
opłat za użytkowanie lokalu od ponad roku. Zintensyfikowane działania windykacyjne prowadzą do stopniowego obniżania kwot zaległości
tej grupy użytkowników lokali (w roku 2010 była to kwota 3.209.710 zł, a na koniec 2011 r. – 3.138.644 zł). Wzrost kwoty zadłużenia powyżej
12 m-cy w 2012 r. jest wynikiem przede wszystkim sytuacji na olsztyńskim rynku pracy i wzrostu stopy bezrobocia.
W ramach działań windykacyjnych w roku 2012 wysłano do dłużników 1.090 wezwań do zapłaty, uzyskano 180 prawomocnych nakazów zapłaty. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 99 nakazów zapłaty. W 2012 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników
6 wniosków o egzekucję zadłużenia z własnościowego prawa do lokalu. Uzyskano 3 wyroki eksmisyjne. W 2012 r. przeprowadzono 2 eksmisje, z czego 1 do lokalu socjalnego i 1 do pomieszczenia tymczasowego.
dokończenie na str. 9
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„PODRÓŻ DO TRZECH KRAIN”
Z okazji Dnia Dziecka wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” Klub Kultury „Na Górce” zaprosił dzieci do zabawy: „Krainy Baśni”, „Dzikiego Zachodu”, „Hop na Madagaskar”. Dzieci wraz z rodzicami tańczyły, śpiewały, przeciągały linę itp. Imprezę wzbogaciły pokazy
taneczne hip-hop (2 grupy), kidsdance, breakdance prowadzone pod kierunkiem trenerów Katarzyny Rozumek, Neli Mitukiewicz i Dawida
„SADI” Sadlaka.
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„ZABAWA Z PIRATEM”
2 czerwca br. Klub „Akant” zaprosił dzieci z okazji Dnia Dziecka do wspólnej zabawy. Dzieci z rodzicami bawiły się w pirackich klimatach, były tańce i konkursy sprawnościowe przy muzyce i szukanie skarbu.

„TANECZNE SHOW” w Klubie „AKANT”
Z okazji Dnia Mamy i Taty zaprezentowały się zespoły taneczne z klubów „Akant” i „Na Górce”: balet – pod kierunkiem Katarzyny
Stoickiej, capoeira – Aleksandry Materki, KTT „Focus” – trenerzy Agnieszka i Krzysztof Dąbrowscy oraz zespół tańca hip-hop pod
kierunkiem Katarzyny Rozumek.
Krystyna Licznerska – kierowniczka Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”

KONKURS ‘2013

„Balkony w kwiatach”
Miło jest mieszkać wśród kwiatów urzekających barwą, kształtem i zapachem. Miło również spacerować uliczkami osiedli
i podziwiać ukwiecone balkony oraz wspaniale zagospodarowane ogródki przydomowe. Ale przecież samo to się nie zrobi. By
uzyskać wspaniały efekt, trzeba włożyć niemało pracy.
Rady Osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rokrocznie przeprowadzają konkursy na najpiękniejsze balkony i ogródki na naszych osiedlach, chcąc wyróżnić i nagrodzić trud tych, którzy wkładają ogrom serca, ale i środków finansowych, by osiedla prezentowały
się pięknie i kolorowo. Inicjatorem przeprowadzania tych konkursów była Rada Osiedla „Jaroty”, inaugurując je w 1998 roku – w tym roku
przeprowadzi XVI edycję, natomiast Rada Osiedla „Pieczewo” XIV, a Rada Osiedla „Nagórki” XI.
Zasady konkursu od lat pozostają niezmienne. Wyłonione komisje, składające się z członków poszczególnych Rad Osiedlowych,
kilkakrotnie przemierzają osiedla oglądając balkony, loggie i ogródki. Dokonują oceny tych z nich, które prezentują się najokazalej. Fotografują bądź filmują, a następnie decydują, które za trud włożonej pracy nagrodzić. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi
jesienią. Na łamach „Jarot” opublikujemy wyniki konkursu oraz podamy listę laureatów.
Małgorzata Gieczewska
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Dni Rodziny w Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie
Jak co roku w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie odbył się festyn rodzinny. Tym razem hasło przewodnie
brzmiało „Wszystko zaczyna się od rodziny”. W przygotowanie festynu zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
Współorganizatorem festynu była Rada Osiedla „Pieczewo”.
Uczestników gorąco powitała dyrektor szkoły – Jadwiga
Kaczmarczyk. W swoim przemówieniu podkreśliła: „Przyświeca
nam idea integracji oraz wspierania wartości rodzinnych i tradycji.
Chcemy zwrócić uwagę na pogłębianie i umacnianie więzi z najbliższymi, na sprawy rodzin, które są najważniejsze, gdyż bez nich trudno wyobrazić sobie dobre funkcjonowanie społeczności lokalnej czy
też naszego kraju. Chcielibyśmy skłonić do refleksji nad wartością
tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie i pielęgnowaniem
jej w rodzinie, ponieważ rodzina z tradycjami jest fundamentem społeczeństwa, w którym żyjemy”.

Dyrektor szkoły poinformowała, iż tegoroczny festyn jest
szczególny, gdyż: „Mamy przyjemność gościć uczniów naszej
partnerskiej szkoły z Melle w Niemczech. Celem wymiany młodzieży jest pozbywanie się barier, uprzedzeń i stereotypów oraz tworzenie naszej wspólnej Europy. Jednak nie mniej ważne jest, że tworzy
ona znakomite warunki do bezpośredniej wymiany myśli, poglądów
i codziennej wiedzy o życiu w każdym z krajów.” Kończąc wypowiedź
Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie festynu – przewodniczącej Rady
Osiedla „Pieczewo” – Halinie Mikulskiej, Radzie Rodziców,
Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu
Drogowego, firmie BARTBO, nauczycielom i młodzieży oraz
sponsorom. Życząc wielu twórczych przemyśleń oraz umacniania
więzi rodzinnych, zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy.
Goście przybyli na nasz festyn mogli wysłuchać koncertu zespołu B. L. O. W. (Blind Light Of Water) – wykonującego muzykę
z pogranicza nu-metalu i metalu alternatywnego. Gitarzystą prowadzącym w tym zespole jest absolwent naszej szkoły. Swój program artystyczny (pokazy taneczne) zaprezentowali podopieczni
osiedlowych klubów. Zebrani mogli nauczyć się kroków zumby, którą
prezentowała instruktorka z Klubu Fitness „Palestra”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy wywodzącej się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuki walki, czyli
capoeiry; japońskiego sportu narodowego – sumo; prezentacja
Koła Miłośników Japonii (degustacja japońskiej herbaty i ciasteczek); symulator zderzenia czołowego (urządzenie uświadamiające nam wszystkim, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy) i zorbing (podwójna kula sferyczna).
Oczywiście nie zabrakło również występów naszych utalentowanych uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie,
muzyczne, taneczne oraz sportowe. Szkolny Teatr Światło i Cień
zaprezentował sztukę „Pamiętniki Adama i Ewy” (na podstawie
tekstów Marka Twaina), w którym wystąpili uczniowie i absolwenci naszej szkoły. Uczennice, trenujące na co dzień w szkołach

tańca, zaprezentowały pokazy hip-hop, house, tańca latynoamerykańskiego, cha chy, jive. Wysłuchać mogliśmy występu zespołu
The Backbone (który tworzą uczniowie naszej szkoły).
Wśród licznych atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyły się:
konkurencje sportowe (piłka siatkowa, szermierka, mini piłka nożna, ringo, bieg w workach, slalom na piłkach skoczkach, rzuty
do kosza i żonglerka tenisowa), rysowanie karykatur osób zainteresowanych, malowanie kredą, jedzenie jabłek na sznurku, ubijanie
białek, polsko-niemieckie zabawy edukacyjne.
Dla najmłodszych największą atrakcją były m.in.: malowanie
na kartonie, przenoszenie ryżu pałeczkami, puzzle, bierki, gry planszowe, łowienie rybek, kości plenerowe, twister i malowanie twarzy.
W budynku szkoły znajdowały się tablice prezentujące
osiągnięcia szkoły i teatru Światło i Cień, wystawa prac uczniów,
którzy brali udział w konkursie plastycznym „Jak widzę swoją rodzinę” i wystawa prac Krzysztofa Lisińskiego, absolwenta Gimnazjum Nr 13 (obecnie ucznia Liceum Plastycznego w Olsztynie).
Zainteresowani mogli obejrzeć wystawkę zdjęć, folderów i książek
z pobytu naszych uczniów w Melle (w ramach polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży).

Wielu zainteresowanych przyciągały również stoiska z rękodziełem prezentowanym przez przedstawicieli klubów osiedlowych SM „Jaroty” oraz promujące zdrowy styl życia. Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informowała zainteresowanych nt. zdrowego żywienia, chorób odkleszczowych oraz prowadziła badania zawartości tlenku węgla w organizmie osoby
palącej papierosy. Poradnictwo dotyczące profilaktyki uzależnień prowadziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji.
Przedstawiciele Medycznej Szkoły Zawodowej PROMEDICA
prowadzili pokazy resuscytacji i zapraszali do mierzenia ciśnienia oraz poziomu cukru. Dużym powodzeniem wśród dziewcząt
cieszył się pokaz makijażu i fryzur w wykonaniu uczniów szkoły
dla dorosłych COSINUS oraz stoisko, przy którym mogły stworzyć własną biżuterię lub modę z gazet.
Po wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły, zjadając przysmaki (sałatki, naleśniki, pierożki, paszteciki, krokiety, bigos i hot dogi) przygotowane przez Panie ze szkolnej stołówki.
Szkolny Klub Wolontariatu zapraszał do udziału w kiermaszu
ciast. Zebrane środki przekazano tym razem na rzecz ubogich dzieci
z Afryki, czyli pomoc humanitarną prowadzoną przez UNICEF.
Do godziny 14.00 trwała doskonała zabawa przy muzyce.
Na kolejną imprezę, integrującą społeczność naszych osiedli, zapraszamy już zimową porą.
Izabela Kraszewska-Szmidt

dokończenie ze str. 5
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SPRAWOZDANIE
z działalności SM „Jaroty” w Olsztynie za 2012 rok

Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników posiadających
zadłużenie nieprzekraczające wymiaru 3-miesięcznych opłat.
Część dłużników posiada wyroki eksmisyjne wydane w latach poprzednich. Po uzyskaniu od Gminy mieszkań socjalnych osoby te zostaną wyeksmitowane z zasobów Spółdzielni, a ich zadłużenie pokryte środkami uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach lokali dotychczas
przez nich zajmowanych. Na koniec 2012 r. Spółdzielnia posiadała 52 niezrealizowane jeszcze wyroki eksmisyjne, z czego w stosunku do 34
orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2012 od dłużników wyegzekwowano 485.901,42 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.
VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2013 r.
W grudniu 2012 r. Spółdzielnia zakończyła realizację budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Kanta 40 A i 40 B, w których
znajduje się 100 lokali mieszkalnych i 25 stanowisk garażowych. Zasiedlenie budynków rozpoczęło się w m-cu styczniu 2013 r. Inwestycja
była w całości finansowana ze środków własnych lokatorów i po zawarciu umów notarialnych ustanawiających prawo odrębnej własności
wszystkich lokali, powstanie w tej nieruchomości z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa zarządzana w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali.
W fazie projektowej znajdują się 3 budynki mieszkalne przy ul. Flisa, jednak podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego
uzależnione jest od zapowiadanej zmiany przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W 2013 r. będzie kontynuowana realizacja dwóch zadań objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (planowane koszty stanowią udział Spółdzielni w wysokości 50% całkowitych kosztów), tj:
a) Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru, w ramach którego zostanie dokonana wymiana 12 szt. dźwigów
osobowych w budynkach Orłowicza 29, 33, 35, Wańkowicza 6, 18 i Barcza 3, kompleksowy remont 4 klatek schodowych w budynkach Orłowicza 29, 35 oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń dla węzłów kompaktowych Murzynowskiego 22.
W 2012 r. rozpoczęto drugi etap tego zadania realizowany w oparciu o odrębną umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, w ramach
którego wykonywane są:
– remont klatek schodowych w budynkach Barcza 3, 18, Orłowicza 33 oraz Murzynowskiego 10,
– wymiana 4 szt. dźwigów osobowych w budynku Murzynowskiego 10,
– modernizacja zasilania przedlicznikowego oraz modernizacja i wymiana tablic głównych w budynkach Barcza 18, Murzynowskiego 10.
b) Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni poprzez wdrożenie nowych usług elektronicznych wspomagających procesy biznesowe,
w ramach którego został już zakupiony zintegrowany system informatyczny wraz z serwerami i sprzętem komputerowym. Aktualnie trwa
wdrażanie systemu.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Najlepsze jest zdrowie, każdy nam to powie
13 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 25 im. H. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie odbył się międzyświetlicowy Turniej Zdrowotny. Udział w zawodach wzięli uczniowie ze świetlic: SP 25 oraz SP 33.
Turniej rozpoczęła zabawa integracyjna, podczas której zawodnicy mieli okazję wzajemnie się poznać. Na dobry początek każda z drużyn musiała wymyślić swój własny okrzyk i gest, który
miała prezentować po każdej wygranej przez siebie
konkurencji, a były to m.in.: „Uciekające owoce”, podczas której dzieci musiały tak poruszać chustą animacyjną, aby jak najwięcej leżących na niej owoców
znalazło się po stronie przeciwnika.
Był również quiz, podczas którego oprócz wiadomości trzeba było wykazać się też zręcznością,
bowiem dzieci musiały najpierw trafić piłeczką do
celu i „upolować” pytanie za 1 lub 2 pkt. Z wielkim
entuzjazmem pokonywały także tor przeszkód w parach, mając związane wewnętrzne nogi szarfą. Przy
gromkim śmiechu próbowały (ze zawiązanymi oczami) jak najszybciej nakarmić się nawzajem kanapką
z dżemem. Dzieci musiały również wykazać się spostrzegawczością i refleksem, a także znajomością
przysłów o zdrowiu podczas konkurencji „Żywność
zdrowa i niezdrowa”.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły
w poszczególnych konkurencjach i wspaniale się przy
tym bawiły. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie
wyników, nagrodzenie wszystkich uczestników dy-

plomami i upominkami. Dodatkowo każdy otrzymał Certyfikat Znawcy
A. Gromelska, R. Żukowska
Zdrowego Stylu Życia. 
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„Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je
tylko odkryć” 
Kartezjusz

IX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi

to szkoła, którą polubisz i w której możesz osiągnąć
swój sukces! To miejsce dla Ciebie!!!

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia i otwartość
na problemy współczesnego młodego człowieka
 Dysponujemy bogatą ofertą edukacyjną!
 Nasi nauczyciele to profesjonaliści!
 Oferujemy dobrze wyposażone pracownie i gabinety
specjalistyczne!
 Organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne!!
 Szkoła przystosowana jest do potrzeb osób
z niepełnosprawnością!
 Budynek jest bez barier architektonicznych!!!
 Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy wysokiej
klasy specjalistów!
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
10 – 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1
tel: 89 542 93 68
fax: 89 542 67 06
e-mail: szkol@lo9.zso3.olsztyn.pl
http://www.lo9.zso3.olsztyn.pl

nr 6/2013
Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,5 m², Podgrodzie, IV piętro.
Cena 187 tys. zł, do negocjacji. Tel. 89 523 73 76 lub 789 180 878.
Sprzedam kawalerkę o pow. 35 m² + miejsce parkingowe w garażu wielopoziomowym, ul. Barcza – lub zamienię na minimum trzypokojowe. Tel. 505 416 320.
Sprzedam mieszkanie własnościowe z księgą wieczystą, 4-pokojowe o pow. 72,5 m², środkowe, parter, ul. Boenigka. Tel. 500 208
868.
Łobez, zachodniopomorskie, mieszkanie własnościowe o pow.
26 m² , stare budownictwo, II piętro – zamienię na mieszkanie o zbliżonym metrażu do 30 m² (budownictwo bez znaczenia), w Olsztynie
lub innym mieście do 20 km (nie musi być własnościowe). Tel. 783
214 022.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Mieszkanie o pow. 60 m² na Jarotach, trzypokojowe, wieżowiec,
IV piętro – zamienię na mniejsze. Tel. 501 312 144.
M-3 o pow. 48 m², ul. Burskiego 8 (SM „Jaroty”), spółdzielcze, własnościowe – zamienię na podobne (może być zadłużone) na osiedlu
Podgrodzie, Mleczne. Tel. 608 719 130.
Mieszkanie o powierzchni 60 m² (lokatorskie z kredytem, 3-pokojowe, środkowe, duży balkon, I piętro, Jaroty) – zamienię na
mniejsze 2-pokojowe, Jaroty, Pieczewo. Tel. 883 423 600 (po godz.
17.00).
Sprzedam mieszkanie o pow. 85,7 m², 5-pokojowe, przy ul. Boenigka. Tel. 601 884 582.
M-3 o pow. 48 m², parter, balkon – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 514 10 42.
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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BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ
Wypoczynek często jest kojarzony z pobytem nad wodą,
ale woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz
lekceważenia obowiązujących przepisów. Oto kilka zasad bezpiecznego postępowania nad wodami: najlepsze do pływania,
kąpieli są miejsca odpowiednio zorganizowane i oznakowane –
kąpieliska strzeżone przez służby ratowników.
Uwaga! Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak
również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym
zanieczyszczeniu i wirach.
Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska,
na którym się znajdujesz, zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku. Pamiętaj:
– dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska,
pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ
OPIEKI, nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz
w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona, dopiero
biała flaga oznacza kąpiel dozwoloną,
– nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza
sprzętu ratunkowego, nie niszcz znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub
miejsc, w których kąpiel jest zabroniona,
– nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku
i nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem,
– nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody
– zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna,
– w trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona potrzebna, nie wrzucaj do wody śmieci,
szkła, a w przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdź z wody,
– pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego
miejsca na kąpielisku: w tym jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami, gdyż czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska,
z której korzystają dobrzy pływacy,

DYŻURY

– staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby
Cię obserwował w trakcie pływania, a pływając w obrębie kąpieliska, wzdłuż brzegu, jesteś stale obserwowany i zawsze możesz liczyć na pomoc ratownika.
Korzystając z kąpielisk nadmorskich unikaj miejsc niebezpiecznych typu ostrogi, falochrony – możesz się tam natknąć na:
gwałtowny spadek dna, wsteczne prądy, powierzchnie śliskie,
porośnięte wodorostami lub pokryte ostrymi małżami. Zwracaj
uwagę na innych kąpiących się – ktoś może potrzebować
Twojej pomocy. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast wezwij pomoc – powiadom
ratownika WOPR.
Może jednak się zdarzyć, że w trakcie pływania znajdziesz
się w sytuacji wymagającej umiejętności samoratowania, nigdy
w sytuacji zagrożenia nie wpadaj w panikę – działaj, wzywaj pomocy i sam jak możesz udzielaj jej!
Kurcz mięśnia – spowodowany zmęczeniem mięśni i niską temperaturą, wykonaniem gwałtownego ruchu. Objawia się
silnym bólem, uniemożliwia pływanie. Zachowaj spokój, postaraj się rozciągnąć bolący mięsień, skorzystaj z pomocy innych
osób.
Nadmierne wychłodzenie organizmu – spowodowane
długotrwałym pływaniem w zimnej wodzie. Objawia się uczuciem zimna, dreszczami, „gęsią skórką”, zasinieniem skóry.
Mogą wystąpić zaburzenia świadomości, senność, zatrzymanie
krążenia. Natychmiast wyjdź z wody, wysusz i ogrzej ciało, okryj
się ciepło. W sytuacji, gdy nie możesz wyjść z wody zapobiegaj
utracie ciepła – nie zdejmuj ubrania, przyjmij pozycję „kuczną”,
wzywaj pomocy.
Zachłyśnięcie się wodą – objawy to krztuszenie się, kaszel, utrudnienie oddychania. Zachowaj spokój, kaszel ułatwia
usunięcie przeszkody w drogach oddechowych. Skorzystaj
z pomocy przyborów pływackich oraz pomocy innych osób.
Wyczerpanie sił pływaka – spowodowane zbyt długim
pływaniem, niedostosowaniem możliwości kondycyjnych do wysiłku. Objawia się ogólnym osłabieniem, zmęczeniem oraz niemożnością kontynuowania pływania. Należy spokojnie położyć
się na wodzie na plecach, oddychać spokojnie i odpoczywać.
Skorzystaj z pomocy innych osób. cdn.
Starszy Inspektor OC Marek Krysiewicz

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: 15 lipca 2013 r. – pełni Jerzy Czaplejewicz

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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To – bardzo ważne – gdzie i jak można bezpiecznie pływać na kąpieliskach w Olsztynie!!!
Na odwrocie zasady  bezpieczeństwa nad wodą. WYTNIJ tą kartkę, zachowaj – to ważne!!!  

Czerwiec 2013 r. 

St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

