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SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2013 rok
I Informacje ogólne
W roku 2013 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 49 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 Walnego Zgromadzenia 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

I

MIESZKANIA

Liczba lokali
W tym należących do:
w zasobach
Spółdzielni nie członków
członków
12.258

3.310

8.948

1.

Odrębna własność

5.723

983

4.740

2.

Własnościowe

6.048

2.216

3.832

3.

Lokatorskie

372

1

371

4.

Najem

46

41

5

5.

Bez tytułu prawnego

II

GARAŻE

1.

Odrębna własność

2.

Własnościowe

69

69

0

205

28

177

116

16

100

89

12

77

III

LOKALE UŻYTKOWE

119

34

85

1.

Odrębna własność

47

7

40

2.

Własnościowe

72

27

45

ciąg dalszy na str. 3

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK ‘2014
Komisje konkursowe, składające się z członków poszczególnych Rad Osiedlowych, dokonują przeglądu naszych osiedli, celem
wyłonienia laureatów kolejnych edycji Konkursu „Balkony i ogródki
w kwiatach ‘2014”. Co prawda, tegoroczna aura w maju i czerwcu nie
zachęcała do prac związanych z ukwiecaniem balkonów, było zimno
i deszczowo, ale to nie zniechęciło pasjonatów kwiatów, gdyż jak wynika z relacji członków komisji, są wspaniałe miejsca, gdzie możemy
podziwiać zmysł dekoratorski i fachową rękę ogrodnika. Przypominamy, iż celem konkursu jest pobudzenie mieszkańców do większej
dbałości o estetykę własnego otoczenia, szczególnie, iż w bieżącym
roku obchodzimy jubileusz XXXV-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”. Urok pięknych roślin w codziennym życiu człowieka potrafi
dostrzec niemal każdy, a tych, którzy się do tego przyczynią, członkowie komisji osiedlowych wyróżnią i nagrodzą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu, o wręczeniu
nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.
Na łamach „Jarot” opublikujemy wyniki konkursu wraz z podaniem
listy laureatów.
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności w 2013 roku
W I półroczu 2013 r. działała RN poprzedniej kadencji w składzie: K. Iwulski – przewodniczący, J. Czaplejewicz, S. Dobrowolska,
J. Gazda, J. Gruszewski, T. Kojło-Wąsowska, K. Kowalkowski, E. Lewczuk, O. Łozowska, H. Maniakowski, J. Markiewicz, E. Połomka.
– podjęcie uchwały o nabyciu działek przy ul. Witosa-Kanta,
Rada Nadzorcza zebrała się na czterech posiedzeniach,
– uchwalenie założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2014
w trakcie których:
rok,
– czterem osobom przywrócono członkostwo po całkowitym spła– uchwalenie regulaminu funkcjonowania modułu informatycznego
ceniu zadłużenia,
E-usługi,
– zatwierdzono plan remontów na 2013 rok,
– wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowe– uchwalono plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2013 r.,
– zatwierdzono rozliczenie inwestycji przy ul. Kanta 40A i 40B,
go Spółdzielni za 2013 r.,
– przyjęto sprawozdanie z realizacji planu remontów wraz z rozli– uchwalenie regulaminu gospodarki finansowej,
– uchwalenie zmian w regulaminie Rad Osiedlowych,
czeniem wydatków z funduszu remontowego na 2012 r.,
– uchwalenie zmian w regulaminie określającym zasady rozlicza– przyjęto informacje w sprawie opinii biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok,
nia kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów budow– podjęto uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia
lanych.
o nadanie tytułu „Chorąży SM „Jaroty” czternastu osobom,
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła
– przyjęto informację o wynikach działalności gospodarczej Spółinformację o założeniach organizacyjno-finansowych zadania inwedzielni za 2012 rok.
stycyjnego przy ul. Flisa, informację o wynikach finansowych dziaW dniu 26. 04. 2013 r. L Walne Zgromadzenie wybrało RN na
łalności gospodarczej Spółdzielni za półrocze oraz za trzy kwartały
trzyletnią kadencję 2013 – 2016 w składzie: Krzysztof Iwulski –
2013 r., informację o realizacji planu remontów za I półrocze 2013 r.,
informację o planowanych przetargach, o wdrożeniu zintegrowaneprzewodniczący RN, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący RN,
Jerzy Czaplejewicz – sekretarz RN, Kazimierz Kowalkowski – przego systemu informatycznego w SM „Jaroty”.
W 2013 r. w Spółdzielni została przeprowadzona lustracja
wodniczący Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Gazda – przewodnicząca
problemowa działalności inwestycyjnej za okres od 1. 01. 2012 r.
Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Henryk Maniakowski – przedo 30. 03. 2013 r. Lustratorzy Związku Rewizyjnego na posiedzeniu
wodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Krystyna Pułym –
Rady Nadzorczej omówili przebieg lustracji oraz list polustracyjny.
przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Teresa KojłoW liście tym Związek stwierdza, iż w okresie objętym badaniem
-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Eugeniusz Połomlustracyjnym Spółdzielnia posiadała wszystkie normy wewnętrzne
ka, Czesława Przybyś – członkowie.
o charakterze regulaminowym, pozwalające na prowadzenie dziaW 2013 roku nowej kadencji Rada Nadzorcza odbyła dziewięć
posiedzeń. Poza tym odbyło się: osiem posiedzeń prezydium RN,
łalności inwestycyjnej w zakresie wynikającym z obowiązującego
trzy posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sześć posiedzeń Komisji InterStatutu i jej potrzeb. Wykonawca projektów budowlanych budynków
i generalny wykonawca inwestycji przy ul. Kanta 40A i 40B wyłowencyjno-Regulaminowej, jedno posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, cztery posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej.
nieni zostali w drodze przetargu, realizacja inwestycji przebiegała
W posiedzeniach Rady brali udział członkowie Zarządu, przezgodnie z postanowieniami zawartej umowy, wybudowane budynki
wraz z garażami i infrastrukturą techniczną uzyskały pozwolenie na
wodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie Rady
użytkowanie. Na tle ustaleń lustracji oraz oceny zawartej w liście
Nadzorczej uczestniczyli jako obserwatorzy w przetargach orgapolustracyjnym, Związek Rewizyjny pozytywnie ocenił realizację
nizowanych przez Spółdzielnię, pełnili dyżury dwa razy w miesiądziałalności inwestycyjnej Spółdzielni i nie wydał w tym zakresie
cu – przewodniczący RN w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
wniosków polustracyjnych.
(oprócz świąt), pozostali członkowie RN w każdy trzeci poniedziałek
W 2013 roku Spółdzielnia osiągnęła bardzo dobre wyniki fimiesiąca (oprócz świąt) w biurze Spółdzielni.
Rada Nadzorcza działa zgodnie z zakresem kompetencji okrenansowe i wykonała zadania rzeczowe. Sprawozdanie finansowe
za 2013 rok zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta,
ślonym w Statucie. Uchwały podejmowane są po uprzednim wnikliRada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawowym zapoznaniu się członków z materiałami oraz po zaopiniowaniu
przez komisje problemowe. Pozwala to na dokładne rozpatrzenie
zdania przyjęła informację biegłego rewidenta o ww. badaniu.
spraw, umożliwia członkom Rady podejmowanie decyzji dających
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do
gwarancję, iż sprawy były rozstrzygane rzetelnie, kompetentnie
LI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
i obiektywnie.
1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni MieszkaZgodnie ze Statutem decyzje Rady Nadzorczej podejmowane
niowej „Jaroty” za 2013 rok,
były w formie uchwał, których podjęto 53, w tym 30 uchwał o wykre2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok,
3) udzielenie absolutorium za okres 1.01.–31.12. 2013 r. Zarządośleniu z rejestru członków.
Sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza to m.in.:
wi SM „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi
– podjęcie trzech uchwał o przywróceniu członkostwa po spłaceniu
Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi
zadłużenia,
Wałeckiemu, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolancie Pie– podjęcie uchwał o zmianie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
chockiej.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Jerzy Czaplejewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Krzysztof Iwulski

Gdzie nas szukać na Jarotach?
Adresy nowych punktów kolportażu miesięcznika „Jaroty” na osiedlu Jaroty:
1. Administracja Osiedla „Jaroty”, ul. Jaroszyka 14;
5. Sklep Zakładów Mięsnych MŁAWA, ul. Kanta1;
2. Sklep spożywczy LEWIATAN, ul. Malewskiego 16;
6. Sklep spożywczy ADIUNKT LEWIATAN, ul. Herdera 26;
3. FRESHMARKET, ul. Wilczyńskiego 23;
7. Sklep RACZEK, ul. Herdera 1A;
4. PRIM, ul. Burskiego 1;
8. Sklep spożywczy LEWIATAN, ul. Wiecherta 33;
Natomiast na osiedlach Pieczewo i Nagórki kolportaż odbywa się w nie zmienionych punktach. 
Redakcja

ciąg dalszy ze str. 1
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SPRAWOZDANIE

z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2013 rok
Poszczególne typy własności lokali prezentuje tabela zamieszczona na str. 1, z której wynika, że 9.210 lokali należy do członków
Spółdzielni.
Ogółem na 31. 12. 2013 r. Spółdzielnia liczyła 9.434 członków.
W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż
jedno mieszkanie (390), współmałżonkowie będący członkami (388)
oraz 33 osoby posiadające lokale we wspólnocie mieszkaniowej, które nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31. 12. 2013 r. było 193 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.

szeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Niedobór zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2013 r.
– energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Nadwyżka
przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu
energii cieplnej wyniosła ogółem (+) 884.202 zł, z czego 816.343 zł
dotyczy lokali mieszkalnych, a 67.859 zł dotyczy lokali użytkowych. Dodatnie saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla
poszczególnych nieruchomości i środki te podlegają rozliczeniu
z użytkownikami lokali;

III Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31. 12. 2013 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.258 mieszkań o pow. użytkowej 666.274,69 m2,
– 355 lokali użytkowych o pow. 39.613,90 m2,
– 205 garaży o pow. użytkowej 3.295,71 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2.
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec
2013 r. wynosiła 713.887,30 m2.
Na dzień 31. 12. 2013 r. w mieszkaniach zameldowanych było
27.090 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba zmniejszyła
się o 514 osób.
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Spółdzielnia posiadała
87,29 ha gruntów, z czego:
– 35,30 ha stanowią grunty własne,
– 51,99 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie
art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 29,08 ha gruntów, do których prawo własności w częściach
ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających
odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej
Spółdzielni za 2013 r.
(bilans sporządzony na 31. 12. 2013 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2013 prezentuje
tabela przedstawiona obok.
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. 2013 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (–) 291.914 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 2013 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2014 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych
zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały
od 1. 07. 2014 r.;
– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2013 r. w wysokości 78.405 zł jest konsekwencją systematycznego zmniejszania
się powierzchni lokali należącej do członków (w 2013 r. o 8.374 m2
w porównaniu do stanu na 31. 12. 2012 r.) i w związku z tym zmniej-

I

Wyszczególnienie

Przychody

Koszty

Eksploatacja lokali
mieszkalnych

36.753.390

37.071.260

–317.870

– osiedle Nagórki

11.469.069

11.551.414

– 82.345

– osiedle Jaroty

17.196.362

17.625.140

– 428.778

8.087.959

7.894.706

+ 193.253

524.309

498.353

+ 25.956

79.750

70.098

+ 9.652

385.860

374.758

+ 11.102

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

II

58.699

53.497

+ 5.202

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

37.277.699

37.569.613

– 291.914

Energia cieplna
w tym:

20.883.671

19.999.469

+ 884.202

– lokale mieszkalne
– lokale użytkowe

20.075.910
807.761

19.259.567
739.902

816.343
67.859

773.041

851.446

– 78.405

4.572.693
491.492
1.504.515
576.686

3.452.537
1.677.823
1.326.235
448.479

+ 1.120.156
+ 813.669
+ 178.280
+ 128.207

III

Działalność kulturalno-oświatowa

IV

Eksploatacja lokali
użytkowych w najmie
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Dzierżawa terenów

465.400

179.885

+ 285.515

Sprzedaż usług wykonawstwa własnego

45.278

52.220

– 6.942

Sprzedaż pozostałych
usług

36.935

39.044

– 2.109

Przychody z zarządu
nieruch. wspóln.

42.627

21.691

+ 20.936

Pozostałe przychody
i pożytki

300

–

+ 300

Przychody i koszty
finansowe

2.164.764

117.130

+ 2.047.634

Pozostałe przychody
i koszty operacyjne

1.743.353

1.278.048

+ 465.305

796.862

– 796.862

Podatek dochodowy

–

Pożytki z nieruchomości
wspólnych

81.871

Razem działalność
gospodarcza
V

Wynik

Straty i zyski nadzwyczajne

–

+ 81.871

9.153.221

5.937.417

+ 3.215.804

49.968

75.848

– 25.880

dokończenie na str. 4–5
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z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2013 rok
– 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 2013 r. 4.012.666 zł. Wynik finansowy
netto (skorygowany o należny podatek dochodowy i saldo zysków i strat nadzwyczajnych) wyniósł 3.189.924 zł, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.

IV Gospodarka remontowa w okresie 1.01.–31. 12. 2013 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2013 r. prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

I Środki funduszu remontowego
z roku ubiegłego

Razem Sp-nia

12.592.810,70

II Dochody tworzące fundusz

4.800.404,22

4.430.477,12

2.086.029,34

11.316.910,68

z tego:
1. Odpisy obciążaj. lokale mieszkalne
    – na pokrycie koszt.remont.nieruch.
    – na pokrycie koszt.rem.mienia sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
3. Pozostałe wpływy
4. Dotacje ze środków uninjnych

2.568.378,70
235.717,32
341.952,36
–
1.654.355,84

3.665.882,49
388.191,46
374.483,17
1.920
–

1.787.027,39
178.545,33
120.456,62
–
–

8.021.288,58
802.454,11
836.892,15
1.920
1.654.355,84

III Koszty ogółem

8.377.106,94

3.500.174,26

3.523.573,90

15.400.855,10

1.363.382,12
3.000
189
19.452,62
53.273,03
12.179,95
216
205.903,42
7.872
99.650
60.150,63
606.429,51
5.994
6.509,23
729,98
–
–
–
–
–
–
–
–
–
312.736,83

2.296.224,80
–
4.556,08
59.138,43
36.221,61
–
–
41.451,79
21.521,92
3.580
7.188,35
1.201,16
–
201.465,67
130.217,38
70.645,82
16.494,67
227.810,40
3.444
4.852,74
1.234,19
81,41
140.113,22
45.287,16
187.343,46

3.029.247
–
3.621,20
3.320
14.998,87
–
–
160.109,21
–
–
24.501,75
12.481,34
–
133.514,17
1.188
–
5.250
70.800
–
11.183,38
–
–
–
681,63
52.677,35

6.688.853,92
3.000
8.366,28
81.911,05
104.493,51
12.179,95
216
407.464,42
29.493,92
103.230
91.840,73
620.112,01
5.994
341.489,07
132.135,36
70.645,82
21.744,67
298.610,40
3.444
16.036,12
1.234,19
81,41
140.113,22
45.968,79
552.757,64

3.119.417,48
342.321,15
1.723.680
343.391,99
90.628

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

3.119.417,48
342.321,15
1.723.680
343.391,99
90.628

z tego:
1) remont klatek schodowych
2) malowanie elewacji
3) remont dachów
4) remont armatury steruj.węzł.komp.
5) wymiana stolarki okiennej
6) wykonanie instalacji odgromowej
7) remont ulic
8) remont kanaliz. sanit. i wodoc.
9) wykonanie zatok postojowych
10) wymiana drzwi
11) roboty elektryczne
12) moderniz. zasil. bud. w ciepło
13) remonty dźwigów
14) uzupełn. urządz. na pl. zabaw
15) remont osłon chodnikow.
16) dociepl. bud. mieszk.
17) wymiana drzwi wejść. do bud.
18) remont tarasów i balkonów
19) przebudowa pionów energetyczn.
20) montaż liczników ciepła
21) wymiana układów pomiarow.
22) izolacja ścian piwnic z drenaż.op.
23) przełoż. istniejąc. chodników
24) zagospodarow. teren. zielon.
25) pozostałe remonty
26) roboty remont. dofinans. ze środków unijnych
     - remont klatek schodowych
     - roboty elektryczne
     - remont dźwigów
     - moderniz. systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę
     - wymiana drzwi
Stan śr. fund. rem. na 31.12.2013 r.

8.508.866,28

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na 2013 r. przyjęta została zasada zrównoważenia wpływów i wydatków
z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w I kwartale 2014 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.
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SPRAWOZDANIE

z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2013 rok
Stan środków funduszu remontowego na 31. 12. 2012 r. w wysokości ogółem 12.592.811 zł był konsekwencją przesunięcia na
2013 r. znacznego zakresu robót remontowych, spowodowanego
trudnościami z wyłonieniem wykonawców robót. Sytuacja ta dotyczyła 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 realizację robót remontowych w 2013 r. wydatkowano
łącznie 15.400.855,10 zł, z czego 5.619.438,62 zł na realizację projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Do końca 2013 r.
na konto Spółdzielni wpłynęły środki z dofinansowania w wysokości
1.654.355,84 zł.
Z robót ujętych w planie na 2013 r. przesunięto na 2014 r.
termin realizacji malowania klatek schodowych w budynkach przy
ul. Orłowicza 18, Murzynowskiego 5, Barcza 14A, ułożenie terakoty
w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi w zejściach do
piwnic w budynkach przy ul. Boenigka 30, 34A, 34B, 36, 38, 42, 44,
przełożenie chodników w rejonie budynków przy ul. Boenigka 2, 4,
6, 10, 12, 18, wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Herdera 24 oraz
ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi
w zejściach do piwnic Jeziołowicza 15, 20, 22, Żurawskiego 18,
Stramkowskiej 1.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2013 r.
zostaną więc wykorzystane na wyżej wymienione prace remontowe
przesunięte na 2014 r. oraz szeroki zakres robót zatwierdzony już
przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2014 r.

V Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2013 r. wynosiło
5.733.228 zł i było o 585.157 zł niższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.258 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 921 osób i było to o 105 osób mniej niż
w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku
do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 9,29% (na
koniec 2012 r. wynosił 10,35%).
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2010 – 2013
Podana w poniższej tabeli w poz. 5 kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31. 12. 2013 rok i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe
w latach poprzednich.
Na koniec 2013 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
– zadłużenie do 1 m-ca miało 4.477 rodzin na sumę 847.998 zł,
– zadłużenie od 2 do 3 m-cy miały 404 rodziny na sumę 478.103 zł,
– zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 194 rodziny na sumę 451.052 zł,
Wyszczególnienie
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
2. Liczba dłużników na 31 XII, 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

– zadłużenie od 7 do 12 m-cy miały 103 rodziny na sumę 436.532 zł,
– zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 220 rodzin na sumę 3.519.543 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 61% ogólnej sumy
zadłużeń czynszowych dotyczy 220 dłużników zalegających z zapłatą opłat za użytkowanie lokalu od ponad roku. Zintensyfikowane
działania windykacyjne prowadzą do stopniowego obniżania kwot
zaległości ogółem, jednak wyegzekwowanie zaległości od osób zalegających powyżej 12 m-cy stanowi problem, na który wpływ ma ogólna sytuacja na olsztyńskim rynku pracy i wysoka stopa bezrobocia.
W ramach działań windykacyjnych w roku 2013 wysłano do
dłużników 940 wezwań do zapłaty, uzyskano 161 prawomocnych
nakazów zapłaty. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych
85 nakazów zapłaty.
W 2013 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników
8 wniosków o egzekucję zadłużenia z własnościowego prawa do
lokalu. Uzyskano 2 wyroki eksmisyjne. W 2013 r. przeprowadzono
5 eksmisji, z czego 2 do lokalu socjalnego i 3 do pomieszczenia
tymczasowego.
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 2013 r. Spółdzielnia posiadała 46 niezrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych,
z czego w stosunku do 33 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2013 od dłużników wyegzekwowano 574.819,40 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali
mieszkalnych i garaży.

VI Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2014 r.
W 2013 r. Spółdzielnia zasiedliła dwa budynki mieszkalne przy
ul. Kanta 40A i 40B, w których znajduje się 100 lokali mieszkalnych
i 25 stanowisk garażowych.
Inwestycja była w całości finansowana ze środków własnych
lokatorów. Większość z nich zawarła już akty notarialne ustanawiające odrębną własność lokali, ale dopiero po ustanowieniu prawa
odrębnej własności do wszystkich lokali powstanie w tej nieruchomości z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa zarządzana w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali.
W listopadzie 2013 r. zostały uchwalone założenia organizacyjno-finansowe zadania inwestycyjnego obejmującego budowę trzech
budynków mieszkalnych przy ul. Flisa, w których będzie znajdowało się 120 lokali mieszkalnych i 36 garaży. Sprzyjająca pogoda pozwoliła na rozpoczęcie robót ziemnych jeszcze w 2013 r. Planowany
termin zakończenia robót i przekazania budynków do eksploatacji
– wrzesień 2015 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

12.080

12.079

12.157

12.258

6.678
773

6.283
880

6.362
1.026

5.398
921

55,3%
6,4%

52,02%
7,3%

52,3%
8,4%

44,04%
7,51%

64.808.549

63.409.312

61.060.396

61.721.382

6.197.169

6.224.543

6.318.385

5.733.228

9,71%

9,8%

10,35%

9,29%

– 397.722

+ 27.374

+ 93.842

x

– 6,03%

+ 0,44%

+ 0,15%

x

169

178

214

220
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Radość wakacyjnych dni
W Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Klubach Kultury „Na Górce” i „Akant” 30 czerwca br.
rozpoczęły się półkolonie dla 6o dzieci. Atrakcji tu nie zabraknie, gdyż w programie kolonijnym zaplanowanych jest mnóstwo ciekawych imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.

W pierwszym tygodniu dzieci były w kinie „Helios” na filmie pt. „Gang Wiewióra”, rozgrywały zawody w kręgielni, zjeżdżały na zjeżdżalniach w Figlolandii i jadły lody w McDonalds. O zagrożeniach na wakacjach mówili Grażyna Dziubani i Lidia Cynt z promocji zdrowia
Sanepidu oraz aspirant Zbigniew Czossek, dzielnicowy z osiedla Nagórki. Po uśmiechniętych twarzach dzieci wnioskujemy, że każdy dzień
przynosi im wiele miłych i atrakcyjnych przeżyć. Życzymy im jeszcze wielu niezapomnianych wrażeń oraz pięknej pogody.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

Kino letnie na Jarotach
Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Radą Osiedla „Jaroty” zapraszają 9 i 16 sierpnia br.
(w drugą i trzecią sobotę) na seanse filmowe przy Szkole Podstawowej Nr 34, ul. Herdera.  
Seanse rozpoczną się o godz. 20.00, poprzedzone będą krótkim występem solisty lub
zespołu, a podczas prezentacji można spodziewać się słodkiej niespodzianki.
Jerzy Krasowski – przewodniczący Rady Osiedla „Jaroty”
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Wielki Finał Osiedlisk Kultury

W maju i w czerwcu br. na naszych osiedlach mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalnych, zorganizowanych przez członków poszczególnych Rad Osiedlowych przy współorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie oraz osiedlowych szkół. Festyny odbywały się w ramach cyklu Osiedlisko Kultury, promującego Olsztyńskie Lato Artystyczne, połączone
również z obchodami XXXV-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.

W niedzielę, 29 czerwca br. w Amfiteatrze im. Czesława Niemena na olsztyńskiej Starówce odbył się Wielki Finał Osiedlisk Kultury,
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury jako podsumowanie
imprez osiedlowych na Jarotach, Nagórkach, Jakubowie, Pieczewie,
osiedlu Mazurskim, Dajtkach i Śródmieściu. Imprezy osiedlowe zapewniały ogrom wrażeń, program był przeplatany występami tanecznymi i wokalno-instrumentalnymi, przedstawieniami, pokazami, ale
również konkursami i grami rekracyjno-sportowymi oraz mnóstwem
innych ciekawych atrakcji, szczególnie dla najmłodszych.
Spotkanie w amfiteatrze było doskonałą okazją, by złożyć podziękowanie tym, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem przyczynili się do organizacji imprez na poszczególnych osiedlach. Miło
nam poinformować, iż w gronie wyróżnionych znalazły się również
osoby z naszych osiedli, otrzymując z rąk prezydenta miasta Piotra

Grzymowicza i dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
Marka Marcinkowskiego dyplomy i pamiątkowe statuetki: z osiedla
Nagórki: Roman Szostek i Hanna Szostek, z osiedla Jaroty: Jerzy
Krasowski, Lucyna Jaczewska i Ryszard Kordalski, z osiedla
Pieczewo Halina Mikulska oraz Krystyna Licznerska – kierowniczka Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”, Jadwiga Kaczmarczyk, dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera i Małgorzata
Gieczewska – redaktor naczelna miesięcznika „Jaroty”.
W programie podsumowania Osiedlisk Kultury zaprezentowano projekcję filmu z wydarzeń na poszczególnych osiedlach oraz
pokazy, występy taneczne i koncerty dzieci, młodzieży i seniorów
z różnych części Olsztyna. Gwiazdą wieczoru był zespół „Czyści
jak Łza”.
Małgorzata Gieczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-5 o pow. 72 m² na Nagórkach, III piętro, blok 4-piętrowy.
Bez pośredników. Tel. 600 365 702.
Własnościowe M-3 o pow 48 m², parter, na Jarotach – zamienię na M-4
na wyższych piętrach (I-III), na Jarotach, Nagórkach lub Generałów (może
być do remontu lub z niewielkim zadłużeniem). Tel. 533 233 875.
Własnościowe M-4 o pow. 59,5 m², III/IV, na Pieczewie – zamienię na
mniejsze, na parterze lub I piętrze, z balkonem. Dopłata. Tel. 509 258 912.
M-3 na Jarotach – zamienię na kawalerkę. Tel. 89 541 38 03.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,3 m², parter, na Nagórkach, ul. Orłowicza. Tel. 89 542 61 83 lub 695 752 276.
Sprzedam M-4 o pow. 60 m², IV piętro, spółdzielcze własnościowe,
ul. Boenigka. Tel. 798 915 819, po godz. 16.00.
Mieszkanie o pow. 60,4 m², II piętro – zamienię na mniejsze z dopłatą.
Tel. 515 633 559.
Własnościowe 2-pokojowe o pow. 35,3 m², ul. Wiecherta, Jaroty – zamienię na 3-pokojowe, na osiedlu Jaroty lub Pieczewo. Tel. 660 009 938.
Spółdzielcze M-4 o pow. ok. 64 m², IV piętro, Jaroty – zamienię na M-3,
wysoki parter lub I piętro, w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 89 677 99 59.

Giżycko. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 46,9 m²   – dwie
piwnice, garaż i działka rekreacyjna. Cena 163 tys. zł. Tel. 696 992 419.
Łobez – Zachodniopomorskie – mieszkanie własnościowe, stare budownictwo, 26 m², 2 pokoje – zamienię na mieszkanie o zbliżonym metrażu w Olsztynie lub innym małym miasteczku do 30 km. Mieszkanie nie
musi być własnościowe. Tel. 783 214 022 lub 695 414 510.
Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel. 517 620 160.
Sprzedam połowę domu w Świątkach (pow. użytkowa  100 m², posesja
ok. 14 arów) lub zamienię na minimum 2-pokojowe mieszkanie w Olsztynie, najlepiej na osiedlu Pieczewo lub Jaroty. Tel. 512 358 065.
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,5 m², I piętro, ul. Boenigka, bez
pośredników. Tel. 605 370 263.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60 m², ul. Herdera, IV/IV,
środkowe lub zamienię na mniejsze (2-pokojowe) – wymaga remontu.
Tel. 692 242 401 lub 606 817 929.
Sprzedam własnościowe M-4, ul. Jeziołowicza, II/IV, środkowe.
Tel. 607 691 124.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60 m²   w Olsztynie.
Tel. 602 205 969.
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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Coroczny festyn w SP 33

Jestem Europejczykiem
5 czerwca 2014 r. nasza szkoła przeniosła się w inny świat, świat kultury Unii Europejskiej. Stało się tak za sprawą Rodzinnego Festynu, który co roku organizowany jest dla całej lokalnej społeczności. W tym roku hasło przewodnie wydarzenia brzmiało:
„Jestem Europejczykiem” i miało pokazać, że również nasza szkoła włączyła się w obchody 10-lecia wstąpienia Polski w szeregi
państw członkowskich UE.
Każda klasa wylosowała jeden z krajów członkowskich
i miała za zadanie przygotować do niego stoisko tematyczne
oraz regionalne jedzenie lub taniec. Jednocześnie każde stanowisko było europejskim wyzwaniem sportowym lub umysłowym.
Sprostanie wyzwaniu nagradzane było pieczątką, a po zdobyciu co najmniej siedmiu z nich, na śmiałków czekała nagroda.
Wydarzenie tradycyjnie propagowało zdrowy styl życia w pełnym
tego wyrażenia znaczeniu, więc poza konkurencjami sprawnościowymi Rada Osiedla „Pieczewo” zaproponowała uczestnikom
stoisko ze zdrową żywnością, z przepysznymi smakołykami. Nie
mniejszym powodzeniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia,
która uatrakcyjniła ten wspólnie spędzany czas.
Społeczność naszej szkoły potrafi i chce się bawić, więc od
wielu lat włączamy rodziców do zabawy i organizujemy dla nich
specjalne sportowe konkurencje, podczas których całe rodziny mogą się nie tylko sprawdzić, ale również pośmiać, czasem

z samych siebie. Podczas festynu nie zabrakło również części
artystycznej, którą pięknie rozpoczęły dziewczęta z klasy 3d
odśpiewując „Odę do radości”, stanowiącą oficjalny hymn Unii
Europejskiej. Następnie wręczono odznaki Szeryfa Praw Dziecka, dla osób, które zdaniem dzieci najlepiej dbają o ich interesy i przestrzeganie praw. Kolejną atrakcją stał się występ dzieci
z Pałacu Młodzieży, a następnie występy przygotowane przez
naszych uczniów wraz z wychowawcami i rodzicami.
Wszystko rozpoczęło się w Polsce, która zaprezentowana
została przez dzieci z klasy 0a w pięknym polonezie. Następnie
podążyliśmy do Irlandii, by przy dźwiękach radosnej i skocznej
muzyki podziwiać uczniów klasy Ia, a stamtąd podążyliśmy do
Austrii, gdzie walcem wiedeńskim urzekły nas Panny i Kawalerowie z klasy IIa. Podróż przez kraje kontynuowaliśmy w Grecji,
gdzie królowała zorba odtańczona przez dzieci z klasy Id i zakoń-

czyliśmy podróż ognistym hiszpańskim flamenco, wykonanym
przez podopiecznych Jolanty Wójcik z klasy IIIb.
Poziom przygotowania jak zwykle stał na bardzo wysokim
poziomie. Zdecydowanie widać było ciężką pracę nie tylko dzieci, ale również ich wychowawczyń i zaangażowanie rodziców,
którzy aktywnie włączyli się w przygotowania tego wydarzenia,
które było nie tylko uhonorowaniem 10. rocznicy akcesu Polski
do UE czy wartości rodzinnych, ale również świętem wszystkich
dzieci. Dziękujemy Wam Kochani Rodzice i liczymy na dalsze
wsparcie i zaangażowanie. Festyn Rodzinny na stałe wpisany
jest już w kalendarz imprez w naszej szkole i organizowany jest
we współpracy z Radą Osiedla „Pieczewo” i Radą Rodziców,
którym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Ze strony
szkoły wydarzenie zorganizowała Halina Zielińska i Małgorzata
Kowalewicz.
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Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego
7 czerwca 2014 r. po raz piąty Rada Osiedla „Jaroty” wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie zorganizowali Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, połączone z obchodami XXXV-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Uroczystości
poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów przez delegację mieszkańców osiedla Jaroty na grobie Biskupa Tomasza Wilczyńskiego
w konkatedrze św. Jakuba. Następnie o godz. 9.00 w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej ks. proboszcz Romuald Zapadka odprawił mszę świętą w intencji mieszkańców ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego oraz całej społeczności Jarot.
Podczas wzruszającej homilii ksiądz proboszcz przybliżył wiernym życiorys biskupa Wilczyńskiego, a szczególną uwagę zwrócił
na wyjątkowe cechy jego charakteru: niezwykłą siłę psychiczną,
odwagę wiary, troskę o „swoje owce”. Biskup Wilczyński przybył do
Olsztyna 1 grudnia 1956 r. Brał udział w II Soborze Watykańskim,
utworzył Instytut Katechetyczny w Gietrzwałdzie, był jedynym biskupem, który rezydował w Olsztynie (a nie, jak wówczas, w Lidzbarku
Warmińskim czy Fromborku). Był wzorem godnym naśladowania.
Zmarł na atak serca 5 sierpnia 1965 r.
Po mszy świętej mieszkańcy osiedla utworzyli barwny korowód i przemaszerowali ulicą Wilczyńskiego na teren boisk Szkoły
Podstawowej Nr 34 im. Józefa Malewskiego, przy ulicy Herdera.
O godz. 12.00 przewodniczący Rady Osiedla Jerzy Krasowski
przywitał zebraną publiczność i o zabranie głosu poprosił wiceprezydent Miasta Olsztyna Halinę Zaborowską-Boruch, a w imieniu
Zarządu SM „Jaroty” zebranych przywitał wiceprezes Spółdzielni
inż. Piotr Wałecki. Na osiedlowe święto przybyli między innymi:
radna Halina Ciunel, dyrektor SP Nr 34 Marek Wąsik, przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Jaroty” Krzysztof Iwulski, przewodnicząca RO „Pieczewo” Halina Mikulska, przewodniczący RO „Nagórki” Roman Szostek oraz ks. kanonik Romuald Zapadka.

Program artystyczny rozpoczął występ Orkiestry Dętej UWM
pod dyrekcją Cezarego Rzący, następnie prowadzący festyn Paulina Wasilewska i Piotr Bierżyński przeprowadzili konkurs wiedzy
o patronie ulicy biskupie Wilczyńskim. Równolegle odbywał się konkurs plastyczny dla dzieci. Zwycięzcy zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.
Wspaniały występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
wzruszył zebraną publiczność. Równie pięknie zaprezentowały się:
dzieci z Przedszkola Nr 15, Szkoły Muzycznej „Yamaha”, Osiedlowych Klubów Kultury SM „Jaroty”, Zespołu „Sukces” z Mrągowa,
Szkoły Tańca „Pavlovic”. Dobrze bawiły się dzieci z zespołem
„Kaczki z Nowej Paczki”, natomiast gwiazdą Święta Ulicy była „Kapela Jakubowa”.
Liczne stoiska z kosmetykami, zabawkami, biżuterią, rękodziełem, z żywnością oraz inne atrakcje przyciągnęły wielu mieszkańców Olsztyna. Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent
Olsztyna, a patronat medialny olszyn24.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, wśród których
znalazły się: PZU, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Chłodnia
Olsztyn, Remondis, Przedszkole Językowe Junior Academy, Piekarnia Cymes, SKOK Stefczyka, Salon Zabaw i Gier dla Dzieci
„Bajka”, Figlolandia, Endorfina, Hotel Manor, Na Rogu Czasu, Pra-

cownia Jubilerska W. Jędrzejczyk, Cukiernia „MAJA”, Studio Urody
Guarana, Stadnina Koni Kojrys oraz SP Nr 30, SP Nr 32 i SP Nr 34
za współorganizację.
Sobotni festyn na Jarotach był kolejną imprezą po Samochodowym Rajdzie Rodzinnym (17 maja 2014), zorganizowaną pod hasłem XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Impreza cieszyła się
dużym zainteresowaniem, całe rodziny brały aktywny udział w konkursach, grach i zabawach organizowanych przez RO „Jaroty”.
Barbara Kozińska

10

JAROTY ∙

NR 7/2014

II Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 30
31 maja w godz. 10.00–13.00 odbył się II Festyn Rodzinny pod hasłem „Moje osiedle dziś – razem bezpieczniej”. Uroczystego
otwarcia dokonała dyrektor Bożena Rzepka. Przewodnicząca Rady Rodziców częstowała arbuzem i wodą mineralną. Niezastąpiony
pan Miszczuk na fantomie uczył dzieci sztucznego oddychania i masażu serca.
Tuż obok rezydowała przedstawicielka British School, która
opowiadała o funkcjonowaniu tej szkoły językowej. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko Nadleśnictwa Wipsowo, które przygotowało mnóstwo konkursów – dzieci wygrywały ciekawe gadżety zachęcające do dbania o środowisko naturalne. Tuż obok reklamowała
się Akademia Robotyki i Informatyki COODI. Można było zbudować
maszynę według własnego pomysłu. Nasze koleżanki nauczycielki
uczyły dzieci techniki zdobniczej pod nazwą decoupage. Wspaniale prezentowało się koło rowerowe nauczycieli SP 30, które skupia
wielu młodych amatorów tej formy spędzania wolnego czasu. Wraz
z oficerem rowerowym przygotowali konkurs dla najlepszego rowe-

szkoły w południe z okien pofrunęło 25 żółtych i niebieskich balonów
– w kolorach Unii, upamiętniając w ten sposób dziesiątą rocznicę
wstąpienia Polski do UE. Prowadzące festyn przygotowały ciekawe
pytania dotyczące historii naszej szkoły, powstania Jarot i Unii Europejskiej. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi były nagradzane, a dzieci i dorośli częstowani cukierkami. Dużą atrakcją było stoisko z thermomixem. Pani serwowała mrożoną kawę, zdrowe napoje warzywne
i owocowe oraz pełnoziarniste bułeczki, nawet ze szpinakiem.
Wystąpiły dzieci ze Szkółki Tańca i Dobrych Manier działającej przy Centrum Tańca Wasilewski-Felska. Występ wzbudził duży
aplauz, porwał do tańca najmłodsze pociechy. Pracownicy schroni-

rzysty. Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowali punkt profilaktyki, gdzie promowali wśród mieszkańców Jarot
zdrowy styl życia. Zainteresowani byli informowani o zasadach właściwego odżywiania, szkodliwym wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, w tym tzw. dopalaczy. W związku ze
zbliżającym się Światowym Dniem Bez Tytoniu osoby palące tytoń
zachęcano do zerwania z nałogiem, udzielając porad oraz wykonując badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dzieciom tłumaczono, jak spędzać wakacje zdrowo i bezpiecznie.
Nasi absolwenci również przygotowali swoją propozycję, która
cieszyła się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Na uśmiechniętych buziach pojawiły się między innymi kotki, motylki. Na boiskach ORLIKA rozegrano turniej piłki nożnej uczniów klas I–II oraz
rodzinny turniej tenisa stołowego. Można było również pograć w ringo. Maluchy miały swój tor przeszkód.
W trakcie festynu rozdano nagrody w międzyszkolnym konkursie na grafikę komputerową. Z okazji dwudziestopięciolecia naszej

ska dla zwierząt przyszli ze swoimi pupilami, półtoraroczną rudą Florą i Rafem, ośmioletnim, czarnym Dredzikiem – psami czekającymi
na adopcję. Pracownicy opowiadali, w jaki sposób opiekować się
zwierzętami, o wolontariacie na rzecz schroniska, stowarzyszeniu
Zwierzyniec Świętego Franciszka, a pieski budziły zachwyt najmłodszych, ponieważ pozwalały się głaskać i przytulać. Stoisko Gospodarstwa Agroturystycznego „Spacjówka” z Unieszewa serwowało
regionalną żywność. Dużym powodzeniem cieszyła się drożdżówka
i domowe przetwory. Jednak największą sympatię wzbudziła kózka,
którą otoczył wianuszek najmłodszych pociech. Do wozu strażackiego i policyjnego ustawiły się kolejki. W taki gorący dzień zimny prysznic z węża strażackiego ochłodził gorące głowy. Potem dzieci mokre,
ale szczęśliwe oglądały pokazy magika – absolwenta naszej szkoły.
Można było również spróbować własnych sił i „poczarować”.
O godzinie 13.00 pani Dyrektor podziękowała wszystkim za
udział w festynie i pożegnała gości, którzy tłumnie przybyli na tę
imprezę.
Alicja Dobrzeniecka-Zapał i Jolanta Majewska
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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,
czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają
dobrzy pływacy;
–– staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby cię obserwował w trakcie pływania, a pływając o obrębie kąpieliska,
wzdłuż brzegu, jesteś stale obserwowany i zawsze możesz liczyć
na pomoc ratownika.

Korzystając z kąpielisk nadmorskich unikaj miejsc niebezpiecznych takich, jak 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 – pamiętaj,
nigdy w sytuacji zagrożenia nie wpadaj w panikę, działaj, wzywaj
pomocy i sam jak możesz udzielaj jej innym!
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.

TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE
Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna –
998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie wod.-kan. –
994, Pogotowie dźwigowe – 192 82, Pogotowie ciepłownicze – 993,
REMONDIS – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12), SM „JAROTY”
– 89 543 55 00 (03,48).

DYŻURY

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.
18 sierpnia 2014 roku pełni – Teresa Kojło-Wąsowska
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 tę kartkę, zachowaj – to ważne!!!  
Lipiec 2014 r. 

St. inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

