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LII Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
(12.06. 2015 r.)

Przed formalnym rozpoczęciem obrad miała miejsce miła uroczystość wręczenia wielu osobom odznaczeń, przyznanych
w ubiegłym roku przez LI Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Wręczenia odznaczeń dokonali członkowie Rady Nadzorczej
Krzysztof Iwulski i Jadwiga Gazda.
Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie
1. Jadwiga Baczewska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie.
2. Adam Kaczyński – starszy inspektor Straży Miejskiej w Olsztynie.

3. Daniela Kopko – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNICEF w Olsztynie.
4. Marek Marcinkowski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olsztynie.
dokończenie na str. 3

SPRAWOZDANIE
z działalności SM „Jaroty” za 2014 rok
I. Informacje ogólne
W roku 2014 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie:
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 50 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 człon-

ków 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.
W swojej bieżącej pracy Zarząd koncentrował się 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 za używanie
lokali,
– działalności inwestycyjnej.
ciąg dalszy na str. 5
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Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczęła się 26. 04. 2013 r. z chwilą wyboru na L Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza składa się z 12 osób wybranych spośród członków Spółdzielni według podziału mandatów określonych w Statucie: osiedle
Jaroty – 5 mandatów, osiedle Nagórki – 4 mandaty, osiedle Pieczewo – 3 mandaty.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Krzysztof Iwulski – przewodniczący, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Henryk Maniakowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej,
Jadwiga Gazda – przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Krystyna Pułym – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji,
Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Eugeniusz Połomka, Czesława Przybyś – członkowie.
za uchylanie się od wykonywania swoich zobowiązań wobec Spółdzielni
W 2014 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W 2014 roku
z tytułu opłat za używanie lokalu.
Rada Nadzorcza odbyła trzynaście posiedzeń. Poza tym odbyło się trzynaście posiedzeń Prezydium RN, siedem Komisji Rewizyjnej, dziesięć
W 2014 roku Spółdzielnia obchodziła Jubileusz XXXV-lecia,
posiedzeń Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, pięć Komisji Inwestyw związku z tym RN w styczniu powołała Komitet Organizacyjny Obcyjno-Technicznej, cztery Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
chodów 35-lecia SM „Jaroty” w składzie: K. Pułym – przewodnicząca,
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie ZarząJ. Gazda, J. Gruszewski, T. Kojło-Wąsowska, J. Krasowski, O. Łozowdu, przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie RN
ska, H. Maniakowski, H. Mikulska, R. Szostek – członkowie. RN zatwierdziła harmonogram imprez przygotowywanych głównie przez
uczestniczyli jako obserwatorzy w przetargach organizowanych przez
działaczy samorządowych – członków Rad Osiedlowych. Mieszkańcy
Spółdzielnię, pełnili dyżury dwa razy w miesiącu – przewodniczący RN
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” mieli okazję uczestniczyć w wielu
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt), pozostali członkowie RN w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) w biurze
imprezach plenerowych: festynach rodzinnych, Dniu Dziecka, święcie
Spółdzielni.
ulicy Wilczyńskiego, „Biesiadach Pieczewskich” czy festynie jesiennym
Rada Nadzorcza działała zgodnie z kompetencjami określonymi
„Święto Ziemniaczanego Króla”. Rada Nadzorcza wystąpiła z wnioskiem
w Statucie. Wszystkie uchwały były podejmowane po uprzednim zapodo Krajowej Rady Spółdzielczej o nadanie odznaki „Zasłużony Działacz
znaniu się z materiałami i ich opiniowaniem przez komisje problemowe,
Ruchu Spółdzielczego” dla tych działaczy samorządowych, którzy działają bądź działali w organach samorządowych Spółdzielni przez okres
co pozwoliło na wnikliwe zbadanie problemów, dawało członkom RN
co najmniej 10 lat, wykazując inicjatywę i zaangażowanie w pracy spomożliwość dokładnego zapoznania się ze sprawami, umożliwiało podjęcie decyzji gwarantujących, iż były one rozstrzygane kompetentnie
łecznej. Wniosek obejmował piętnaście osób. Zakończenie obchodów
i rzetelnie. Zgodnie ze Statutem decyzje Rady Nadzorczej podejmowane
zwieńczyła akademia, na której zostały wręczone ww. odznaki przez
dr. J. Jankowskiego – prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielbyły w formie uchwał, których podjęto 57.
ni Mieszkaniowych RP.
Na posiedzeniach Rada Nadzorcza m.in.:
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła infor– podjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji planu remontów za 2013 rok wraz z rozliczeniem wydatków,
mację o: wynikach finansowych działalności gospodarczej Spółdzielni
– uchwaliła plan remontów na 2014 rok,
za półrocze i trzy kwartały 2014 r., realizacji planu remontów w 2013 r.,
– uchwaliła plan gospodarczo-finansowy na 2014 rok,
przetargach na planowane roboty remontowe w 2014 r., półkoloniach organizowanych w ODK.
– uchwaliła założenia do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni
W 2014 r. Spółdzielnia osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe.
na 2015 r.,
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało pozytywnie ocenione przez
– dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok,
biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania przyjęła informację biegłego rewidenta o ww. ba– uchwaliła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni,
daniu.
– uchwaliła zmiany w regulaminach:
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do
• rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
LII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
• przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany
1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
mieszkań,
„Jaroty” za 2014 rok,
• funkcjonowania modułu informatycznego e-usługi,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
• rozliczeń Spółdzielni z tytułu przeniesienia własności lokali,
3. udzielenie absolutorium za okres 01.01.2014–31.12. 2014 r. Zarządowi
• najmu lokali i pomieszczeń tymczasowych,
SM „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu,
• używania lokali oraz porządku domowego,
wiceprezesowi ds. ekonomicznych mgr Jolancie Piechockiej.
• Zarządu SM „Jaroty”,
• w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ponadto RN pięciu osobom przywróciła członkostwo po spłacie zaJerzy Czaplejewicz
mgr Krzysztof Iwulski
dłużenia. Podjęto jedenaście uchwał o wykreśleniu z rejestru członków

Ogłoszenia mieszkaniowe
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. 84,9 m² (4-pokojowe), Nagórki, ul. Barcza, IV piętro – sprzedam lub zamienię na 2-, 3-pokojowe, na parterze lub I piętrze. Tel. 89 542 86 56 lub 600 747 600.
Sprzedam mieszkanie o pow. 29 m², środkowe, pokój z aneksem i łazienką, bez balkonu, II piętro, os. Jaroty. Tel. 505 233 179
po godz. 15.00.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72,3 m². Tel. 507 055 235.
Sprzedam M-3 o pow. 40,4 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, balkon, piwnica – I piętro, ul. Kanta, os. Jaroty. Tel. 89 72 11 333.
Sprzedam własnościowe mieszkanie o pow. 60,2 m², środkowe,
IV piętro, ul. Jaroszyka. Tel. 607 755 033.
Własnościowe M-4 o pow. 60,2 m², IV piętro, ul. Mroza – zamienię
na mniejsze, I – II piętro, w okolicy ul. Mroza. Dopłata za różnicę metrażu. Tel. 505 154 829.
Kupię mieszkanie o pow. 50 m². Tel. 514 368 708.

Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48,60 m², II piętro, Nagórki.
Tel. 691 281 262 lub 89 542 96 32.
Sprzedam mieszkanie własnościowe M-5 o pow. 72,5 m², na Nagórkach, w cenie 250 tys. zł. Cena do negocjacji. Tel. 505 057 643.
Łobez, zachodniopomorskie – własnościową kawalerkę
o pow. 26 m², stare budownictwo – zamienię na mieszkanie o zbliżonym metrażu w Olsztynie lub innym mieście. Mieszkanie nie musi być
własnościowe. Tel. 783 214 022.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m², IV piętro, na Jarotach.
Tel. 797 211 194.
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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5. Marzenna Markowicz-Bembenek – wicedyrektor Gimnazjum
Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie.
6. Agnieszka Odrakiewicz – instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
7. Piotr Romanowski – członek Zarządu REMONDIS Olsztyn
Sp. z o.o.
8. Stanisław Tunkiewicz – prezes PSS „Społem” w Olsztynie.
9. Jadwiga Tylman – współwłaścicielka firmy Clinex Sprzątanie
i Konserwacja Zieleni s.c. w Olsztynie.
10. Halina Zielińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 33
im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNICEF w Olsztynie.
11. Małgorzata Żmijewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej
Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNICEF w Olsztynie.
Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie
1. Cecylia Bąk-Czuba – członek spółdzielczej i samorządowej
Rady Osiedla „Pieczewo”.
2. Zbigniew Andrzej Brzozowski – członek zespołu „Kaczki
z Nowej Paczki”.
3. Janusz Marchlewicz – członek spółdzielczej Rady Osiedla
„Nagórki”.

Wymienione wyżej osoby współpracują od lat z naszą Spółdzielnią udzielając życzliwej pomocy szczególnie w organizowaniu
licznych imprez przeznaczonych dla naszych mieszkańców. Bez ich
zaangażowania wielu z tych dokonań nie udałoby się zrealizować,
a ich pomoc jest nie do przecenienia. W imieniu mieszkańców składamy im wszystkim szczególne podziękowania i wyrażamy nadzieję
na dalszą współpracę.

Prezydium LII Walnego Zgromadzenia

nia przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia został
Kazimierz Kapla, zastępcą przewodniczącego Roman Szostek,
sekretarzem Maria Szwejkowska, asesorem Czesława Przybyś.
Nowo wybrany przewodniczący WZ przeprowadził wybory do
komisji mandatowo-skrutacyjnej, w skład której weszli: Antoni Gierszewski (przewodniczący), Jerzy Hajduk (sekretarz), Władysław
Bystry (członek), Krystyna Pułym (członek) i Mariola Witkowska
(członek). Następnie dokonano wyboru komisji wnioskowej o składzie: Tomasz Radliński (przewodniczący), Jarosław Prawdzik (sekretarz) i Jan Dąbrowski (asesor).
Przeprowadzone wybory pozwoliły na rozpoczęcie części merytorycznej obrad. Na początku rozpatrzono odwołania trzech osób,
które uchwałą Rady Nadzorczej pozbawione zostały członkostwa
z uwagi na długotrwałe zaleganie z opłatami za używanie mieszkań. W żadnym z tych przypadków zebrani nie dopatrzyli się możliwości przywrócenia członkostwa osobom wykreślonym z rejestru
członków.
Uchwały zatwierdzające sprawozdanie Rady Nadzorczej za
rok 2014, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni
oraz uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej za rok 2014 przyjęto
jednogłośnie. Nadwyżka ta za rok ubiegły wyniosła 3.690.637,44 zł,
z czego 82.369,38 zł Walne Zgromadzenie przeznaczyło na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w zakresie działalności klubów osiedlowych. Pozostała część tej kwoty przeznaczona została
na obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań członków Spółdzielni.
Uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014 r.
i o zbyciu nieruchomości lokalowej przy ul. Barcza 20 podjęte zostały
przy jednym głosie sprzeciwu. Warto w tym miejscu poinformować,
że uchwała o zbyciu lokalu użytkowego, będącego wcześniej spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, w przypadku powodzenia tej transakcji pozwoli Spółdzielni wyjść z powstałej tam wspólnoty
lokalowej. Omawiany lokal był od dawna w złym stanie technicznym,
a na rynku oceniany był jako mało atrakcyjny. Zbycie tego lokalu
pozwoli jednocześnie na pokrycie długu, jakim był obciążony.
Przy jednym głosie sprzeciwu członkowie Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
Komisja wnioskowa przedstawiła zebranym dwa wnioski, których rozpatrzenie leży w kompetencjach Zarządu. Jeden dotyczył
odstąpienia od współpracy z MPEC w zakresie konserwacji i obsługi
węzła energii cieplnej w budynku przy ul. Turkowskiego 17, drugi
natomiast sprowadzał się do propozycji objęcia usługą sprzątania
klatek schodowych w budynku przy Orłowicza 23 oraz zamontowania na zewnątrz klatek schodowych koszyków na ulotki.
Na zakończenie odczytana została skarga jednej z mieszkanek
na działalność przewodniczącego Rady Osiedla „Jaroty”. Skarga ta
była już wcześniej przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej,
a ponieważ ani Statut, ani Prawo spółdzielcze nie przewidują w takich sprawach trybu skargowego w kompetencjach Walnego Zgro-

Komisja wnioskowa

Po tej uroczystości przystąpiono do otwarcia Walnego Zgromadzenia, na które przybyło 187 członków. Otwarcia obrad dokonał
przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Iwulski. Na początku
zarządził wybór członków Prezydium. W efekcie jawnego głosowa-

Komisja mandatowo-skrutacyjna

madzenia, poprzestano na odczytaniu skargi i odpowiedzi udzielonej przez Radę Nadzorczą.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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II. Stan organizacyjny Spółdzielni

L.p.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
III
1.
2.

Rodzaj lokalu
MIESZKANIA
Odrębna własność
Własnościowe
Lokatorskie
Najem
Bez tytułu prawnego
GARAŻE
Odrębna własność
Własnościowe
LOKALE UŻYTKOWE
Odrębna własność
Własnościowe

nieczłonków
3.461
1.071
2.285
1
42
62
31
16
15
34
8
26

12.258
5.800
6.004
344
47
63
205
114
91
115
47
68

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela,
z której wynika, że 9.052 lokale należą do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2014 r. Spółdzielnia liczyła 9.338 członków. W tej
liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jedno mieszkanie (537), współmałżonkowie będący członkami (404) oraz 47 osób posiadających lokale we wspólnotach mieszkaniowych, które nie zrezygnowały
z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2014 r. było 217 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.
III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.258 mieszkań o pow. użytkowej 666.274,69 m2,
– 352 lokale użytkowe o pow. 39.540,46 m2,
– 205 garaży o pow. użytkowej 3.271,49 m2.

Wyszczególnienie

I
II
III

W tym należących do:

Liczba lokali w zasobach
Spółdzielni

Eksploatacja lokali mieszkalnych
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące odrębną własność
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Energia cieplna – lokale mieszkalne
Działalność kulturalno-oświatowa
Eksploatacja lokali użytkowych w najmie

członków
8.797
4.729
3.719
343
5
1
174
98
76
81
39
42

Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na
koniec 2014 r. wynosiła 713.789,64 m2.
Na dzień 31.12.2014 r. w mieszkaniach zameldowane były 26.593
osoby. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu
o 497 osób.
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia posiadała 86,33 ha
gruntów, z czego:
– 34,74 ha stanowią grunty własne,
– 51,59 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27
ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 29,69 ha
gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2014 r.
(bilans sporządzony na 31.12.2014 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaj działalności Spółdzielni za rok 2014 prezentuje poniższa tabela:

Przychody

Koszty

Wynik

33.866.236
10.546.022
16.060.088
7.260.126
477.927
53.723
373.252
50.952
34.344.163
19.871.934
756.665
4.691.532

33.179.333
10.364.534
15.743.433
7.071.366
458.251
43.437
371.578
43.236
33.637.584
18.765.009
839.034
3.379.807

2.698.141
1.448.460
544.931
459.872

1.645.380
1.284.587
449.840
173.885

+1.052.761

Sprzedaż usług wykonawstwa własnego

38.160

39.557

–1.397

Sprzedaż pozostałych usług

10.518

4.068

+6.450

Przychody z zarządu nieruch. wspóln.

18.358

5.123

+13.235

– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Dzierżawa terenów

Pozostałe przychody i pożytki

205

Przychody i koszty finansowe

1.907.273

–
70

+686.903
+181.488
+316.655
+188.760
+19.676
+10.286
+1.674
+7.716

+706.579
+1.106.925
– 82.369

+1.311.725
+ 163.873
+95.091
+285.987

+205
+1.907.203
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Wyszczególnienie

Przychody

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Koszty

1.426.323

Podatek dochodowy

–

Wynik

530.029

+896.294

886.435

–886.435

Pożytki z nieruchomości wspólnych
Energia cieplna- lokale użytkowe

46.020
795.637

–
686.261

+46.020
+109.376

IV

Razem działalność gospodarcza

9.393.898

5.705.235

+ 3.688.663

V

Straty i zyski nadzwyczajne

39.089

37.115

+1.974

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”.
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
31.12.2014 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (+) 706.579 zł i dotyczy wyniku na lokalach
mieszkalnych oraz lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym
prawem i z odrębną własnością.

na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec 2014 r.
wystąpił niedobór w wysokości 82.369 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki
bilansowej wygospodarowanej w 2014 r.
– energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych. Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów
zakupu energii cieplnej wyniosła (+) 1.106.925 zł. Dodatnie saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczenia 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 i energii cieplnej dla
lokali użytkowych) oraz na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni, po skorygowaniu o należny podatek dochodowy oraz saldo
strat i zysków nadzwyczajnych, wyniosła 3.690.637 zł, a o jej przeznaczeniu
zadecyduje Walne Zgromadzenie.

Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za 2014 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku
2015 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już
przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały od 1.07.2015 r.;
– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2014 r. w wysokości 82.369 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego oraz systematycznego zmniejszania
się powierzchni lokali należącej do członków (w 2014 r. o 13.671,47 m2  w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów

Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remont. z r. ubiegł.
II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
w tym:
– na pokrycie kosztów remontu nieruchomości
– na pokrycie kosztów remontów mienia Sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
3. Dotacje ze środków EFRR
III. Koszty ogółem
z tego:
1) remonty dachów
2) docieplenie budynków mieszkalnych
3) remont klatek schodowych
4) wymiana drzwi wejściow. do budynku
5) remont tarasów i balkonów
6) remont armatury steruj. węzłów komp.
7) wymiana stolarki okiennej
8) remont wiatrołapów
9) remont ulic
10) wymiana układów pomiarowych
11) remont kanaliz. sanitar. i wodociągo.
12) izolacji ścian piwn. z drenaż. opaskow.
13) wykonanie zatok postojowych
14) roboty elektryczne
15) zagospodarowanie terenów zielonych
16) remont dźwigów
17) uzupełnienie urządzeń na placach zabaw
18) remont osłon śmietnikowych
19) montaż liczników ciepła
20) wykonanie nowych chodników
21) przełożenie istniejących chodników
22) modernizacja zasilania bud. w ciepło
23) wykonanie schodów
24) pozostałe remonty
Saldo środków funduszu remontowego na 31.12.2014 r.

IV. Gospodarka remontowa w okresie 1.01–31.12.2014 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2014 r. prezentuje tabela przedstwaiona poniżej.

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

–

–

–

Razem Sp-nia
8.508.866,28

5.001.598,43

4.194.471,54

1.911.191,12

11.107.261,09

2.669.470,33

3.825.736,46

1.801.589,22

8.296.796,01

2.433.739,16
235.731,17
348.357,73
1.983.770,37

3.437.187,04
388.549,42
368.735,08
–

1.623.020,07
178.569,15
109.601,90
–

7.493.946,27
802.849,74
826.694,71
1.983.770,37

2.840.975,30

3.379.933,13

1.637.665,39

7.858.573,82

108.490,00
231.958,57
1.339.997,21

22.167,50
15.450,00
1.941.199,13
9.730,51
157.967,46
100.411,77
30.778,48
–
–
–
45.680,05
12.500,00
124.061,50
1.291,50
71.158,07
–
193.067,78
17.400,00
12.568,50
62.085,89
64.791,12
286.294,09
1.818,50
209.511,28

–
6.829,27
1.022.204,00
–
22.000,00
1.953,41
1.664,83
–
3.326,67
–
12.515,95
69.099,60
255.414,33
20.333,40
17.900,95
–
4.116,25
–
8.480,29
–
120.033,24
–
–
71.793,20

130.657,50
254.237,84
4.303.400,34
40.661,02
185.967,46
112.660,46
39.749,04
915,13

30.930,51
6.000,00
10.295,28
7.305,73
915,13
30.656,27
3.048,00
13.456,80
360,00
162.388,00
175.302,68
20.599,90
77.438,46
32.018,68
3.051,91
–
–
–
–
–
586.762,17

x

x

x

33.982,94
3.048,00
71.652,80
81.959,60
541.863,83
196.927,58
109.658,92
77.438,46
229.202,71
20.451,91
21.048,79
62.085,89
184.824,36
286.294,09
1.818,50
868.066,65

11.757.553,55
dokończenie na str. 8
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Festyn rodzinny z okazji DNIA DZIECKA
Tańce, popisy wokalne, pokazy sztuk walki, teatrzyk dziecięcy, malowanie buziek i wiele innych ciekawych atrakcji przygotowali organizatorzy Festynu Rodzinnego, tj.: Roman Szostek – przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”, Małgorzata
Gołębicka – przewodnicząca samorządowej Rady Osiedla „Nagórki”, Zespół Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespół Placówek Edukacyjnych, Miejski Ośrodek Kultury, Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty”.

Pokaz kids dance

Występ dzieci z Przedszkola Nr 32

Festyn zaszczycili swoją obecnością: Piotr Grzymowicz –
Prezydent Miasta Olsztyna, Jarosław Słoma – Wiceprezydent
Miasta Olsztyna, dr Roman Przedwojski – Prezes SM „Jaroty”,
Piotr Wałecki – Wiceprezes SM „Jaroty”, Urszula Pasławska
– Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, Łukasz Łukaszewski –
Radny Miasta Olsztyn.
Podczas trwania festynu na scenie głównej odbywały się występy artystyczne: taniec towarzyski KTT „Muza”, hip-hop, kids dance, flamenco, dancehall, taniec irlandzki, popisy wokalne – „Piosenka na dobre i na złe”, solista z Zespołu Placówek Edukacyjnych,
capoeira – pokaz sztuk walki, popisy przedszkolaków Przedszkola
Miejskiego Nr 32, taniec nowoczesny – z pomponami, grupa teatralna „Maska”. Na zakończenie festynu wystąpił zespół „Czerwony
Tulipan” i zespół disco polo „SOLEO”.
Na festynie można było obejrzeć wyroby rękodzieła, wziąć
udział w konkursie plastycznym, wykonać wakacyjny tatuaż, obliczyć prawidłową wagę według wskaźnika BMI, dokonać pomiaru
tkanki tłuszczowej, otrzymać książeczkę z kulinarnymi, zdrowymi
przepisami, obejrzeć wystawę propagującą zdrowy styl życia, prze-

Prezentacja wyrobów rękodzieła

jechać się konno (Stadnina J. Kojrysa), zjeżdżać na dmuchanej ślizgawce, brać udział w zabawach, grach planszowych, poczęstować
się grochówką i chlebem ze smalcem. Można było obejrzeć mecz
piłki nożnej i pokaz sprzętu siłowni „Athletic”. Odbył się również rajd
rowerowy – kaski uczestnikom rajdu ufundowała i wręczyła Urszula Pasławska. W festynie licznie uczestniczyli mieszkańcy Nagórek
i okolic. Dzieci chętnie brały udział w atrakcjach przygotowanych
przez rady osiedlowe. W tym pięknym słonecznym dniu na Nagórkach było gwarnie i wesoło.
Rady Osiedla serdecznie dziękują sponsorom, wśród których
byli: Urszula Pasławska, Face-Club VIP, PSS „Społem”, Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Catering „Mamma Mia”,
Zakład Usług Bankietowych „VICTORIA”, siłownia „Athletic”,
Spiżarnia Polska Sp z o.o.
Specjalne podziękowania kierujemy do: Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gutkowie.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Tatarzy
Warmii i Mazur
Farida Ryzwanowicz – prezes Stowarzyszenia Tatarów Warmii i Mazur „SUJMBIKE”
– spotkała się z członkiniami Koła „Seniora” Klubu „Na Górce”  i opowiedziała o historii oraz tradycjach tatarów bułgarskich. Zaprezentowała
strój świąteczny i weselny, a także przygotowała
tradycyjną potrawę tatarską „ciak-ciak”.

F. Ryzwanowicz – strój weselny

„Ciak-ciak”

Strój świąteczny
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GALA TANECZNA „MUZY”
29 maja br. odbyła się Gala Taneczna „MUZY”, podczas której zaprezentowano popisy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Jana
Malewskiego w Olsztynie – w ramach projektu „Przez ruch po zdrowie”, realizowanym we współpracy z Klubem Tańca Towarzyskiego
„Muza” oraz Osiedlowym Domem Kultury SM „Jaroty”. Atrakcją gali były występy tancerzy oraz cheerleaderek z KTT „Muza”. Pokazy zostały przygotowane przez trenerkę Dorotę Samsel-Trętowską i instruktorkę Ewę Pukis. Całość przygotowała i prowadziła Małgorzata Szmit.

Małgorzata Szmit

Maurycy Szmit, Marta Nagórska

Dorota Samsel-Trętowska

Rodzinnie i bezpiecznie
Sobotnie przedpołudnie 23 maja br., ciekawy program i świetna pogoda sprawiły, że mieszkańcy osiedli Pieczewo i Jaroty
tłumnie zjawili się na festynie w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera, zorganizowanym już po raz ósmy przez naszą szkołę
i Radę Osiedla „Pieczewo”, przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, pod honorowym patronatem Prezydenta
Olsztyna Piotra Grzymowicza. Festyn odbył się w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i w tym roku przebiegał pod hasłem
„Rodzinnie i bezpiecznie”.

Dyrektor Jadwiga Kaczmarczyk wraz z zaproszo- W pokazie rajdowym w roli pasażera wystąpił Występy artystyczne budziły wielki aplauz pubnymi gośćmi
Piotr Grzymowicz
liczności

W imprezie wzięli udział nie tylko uczniowie szkoły oraz
mieszkańcy Pieczewa i Jarot, ale także zaproszeni goście. Byli
wśród nich Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, proboszcz
Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej ks. Marian Matuszek, oficer rowerowy Olsztyna Mirosław Arczak oraz nauczyciele i uczniowie
partnerskiej szkoły z Melle w Niemczech, którzy wspólnie z uczniami naszego gimnazjum realizowali projekt „Las i woda – naszego
regionu uroda”.
W ramach kilkugodzinnej zabawy przygotowano bogatą propozycję występów artystycznych, gier i pokazów. Swoje stanowiska
zorganizowały służby odpowiedzialne w Olsztynie za bezpieczeństwo oraz służby ratownicze. Były też punkty informacyjne olsztyńskich firm i instytucji. Największym zainteresowaniem cieszyły się
gry zręcznościowe, w których można było zdobyć nagrody. Odbyły
się również pokazy sprzętu wojskowego. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się wystawa A. Mleczko-Hołowczyc „Bądź bezpiecznym
kierowcą” i spotkanie z kierowcą rajdowym Sebastianem Chrza-

Patonat honorowy: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
Patronat medialny nad imprezą objęły:

nowskim. Emocje sięgnęły zenitu podczas pokazu brawurowej
jazdy, zwłaszcza że w roli pasażera wystąpił Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Rajdowiec zaapelował do zgromadzonych
o bezpieczną i rozważną jazdę w każdych warunkach, a do kibiców o zachowanie bezpieczeństwa podczas rajdowych pokazów.
Harcerze Hufca Warmińskiego zorganizowali grę terenową
pt. „Janusz”, w której chętnie uczestniczyli nie tylko najmłodsi. Na scenie prezentowano występy muzyczne i taneczne. Szkolny Teatr
Światło i Cień wystawił spektakl „Spis ksiąg nakazanych”. Zwolennicy aktywności fizycznej spędzili czas ćwicząc zumbę i spinning.  
Podczas festynu można było również skosztować rozmaitych potraw
przygotowanych przez szkolną kuchnię oraz uczniów i rodziców.
Festyn rodzinny po raz kolejny okazał się strzałem w dziesiątkę i bez wątpienia przyczynił się do integracji środowiska lokalnego oraz do kultywowania wartości rodzinnych i tradycji.
Krzysztof Legowicz
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SPRAWOZDANIE
z działalności SM „Jaroty” za 2014 rok

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na
2014 r. kontynuowana była zasada zrównoważenia wpływów i wydatków z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w I kwartale
2015 r. 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.
Na realizację robót remontowych w 2014 r. wydatkowano łącznie 7.858.573,82 zł, z czego 5.397.829,33 zł na remonty według planu w nieruchomościach budynkowych oraz 531.382,05 zł na remonty
pozostałe nie ujęte w planie.
W nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni wykonano remonty na łączną kwotę 1.929.362,44 zł. Z robót ujętych w planie
remontów na 2014 r. przesunięto na 2015 r. termin realizacji niżej
wymienionych robót:
Osiedle Nagórki – ułożenie terakoty na schodach i podestach
klatek schodowych Orłowicza 3, 9.
Osiedle Jaroty – ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych
warz z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych Boenigka 24A; usunięcie starych krzewów, wykonanie trawników, mocowanie skarpy
Boenigka 13–15–17; wymiana podłoża trawnika przed budynkami
Boenigka 16–18; wykonanie nasadzeń roślinnych Hanowskiego 12–
14; Herdera 2.
Osiedle Pieczewo – malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej Gębika 9, Turkowskiego 7; ułożenie terakoty
na schodach i podestach klatek schodowych Jeziołowicza 18, Gębika 16, 20, Wachowskiego 8, 10; ułożenie terakoty w korytarzach
piwnicznych wraz z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych Jeziołowicza 3, 6, 8, 17, Sobocińskiego 1. Po wykonaniu opinii technicznej odstąpiono od wykonania izolacji ścian piwnic Jeziołowicza 6 ze
względu na duży zakres robót i wysokie koszty.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2014 r.
zostaną wykorzystane na wymienione prace remontowe przesunięte
na 2015 r. oraz szeroki zakres robót zatwierdzony już przez Radę
Nadzorczą do wykonania w 2015 r.

ców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2014 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
– zadłużenie od 1 do 3 m-cy miało 5.440 rodzin na sumę 1.319.971 zł
– zadłużenie od 4 do 6 m-cy miało 189 rodzin na sumę 423.074 zł
– zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 87 rodzin na sumę 361.474 zł
– zadłużenie powyżej 12 m-cy miały 203 rodziny na sumę 3.156.532 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, 60% ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 203 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 2012 była to kwota
3.608.878 zł, a na koniec 2013 r. – 3.519.543 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2014 wysłano do
dłużników 565 wezwań do zapłaty, skierowano 244 pozwy do sądu
i uzyskano 193 prawomocne nakazy zapłaty. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 147 nakazów zapłaty. W 2014 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 33 wnioski o egzekucję zadłużenia z prawa do lokalu. Uzyskano 3 wyroki eksmisyjne. W 2014 r.
przeprowadzono 1 eksmisję do lokalu socjalnego.
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 2014 r. Spółdzielnia posiadała 38 niezrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych,
z czego w stosunku do 34 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2014 od dłużników wyegzekwowano 599.212,95 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali
mieszkalnych i garaży.

V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2014 r. wynosiło
5.261.051 zł i było o 472.177 zł niższe niż na początku roku. Na
ogólną liczbę 12.258 mieszkań zaległości czynszowe powyżej
1 miesiąca obciążały 852 osoby i było to o 69 osób mniej niż
w roku poprzednim. Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 8,64% (na koniec 2013 r. wynosił 9,29%).
Jest to najniższy wskaźnik w okresie prezentowanym poniżej.
Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje
stan tych zaległości na 31.12.2014 rok i są to zadłużenia mieszkań-

VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2015 r.
W 2014 r. Spółdzielnia kontynuowała budowę trzech budynków
mieszkalnych przy ulicy Flisa, w których będzie się znajdowało 120
lokali mieszkalnych i 36 garaży. Inwestycja w całości jest finansowana ze środków własnych przyszłych użytkowników lokali. Planowany
termin zakończenia robót i przekazania budynków do eksploatacji
– wrzesień 2015 r., natomiast zasiedlanie budynków będzie prowadzone w miesiącach październik – listopad 2015 r.
W ramach działalności remontowej finansowanej środkami funduszu remontowego opracowywany jest obecnie przez administracje
osiedlowe program mający na celu poprawę wizerunku osiedli.

Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2011–2014
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

2011

2012

2013

2014

12.079

12.157

12.258

12.258

6.283
880

6.362
1.026

5.398
921

5.919
852

52,02%
7,3%

52,3%
8,4%

44,04%
7,51%

48,28%
6,95%

63.409.312

61.060.396

61.721.382

60.920.316

6.224.543

6.318.385

5.733.228

5.261.051

9,7%
+ 27.374

10,35%
+ 93.842

9,29%

8,64%

x

x

+ 0,44%

+ 0,15%

x

x

178

214

220

203
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Ukiel technologiczny
Olsztyńska inwestycja nad jeziorem Ukiel całkowicie odmieniła jego brzegi oraz wprowadziła do naszego miasta nową jakość
współczesnej architektury i najnowszych technologii. Dzięki niej mieszkańcy Olsztyna już zyskali szeroki dostęp do samego jeziora, wiele nowych możliwości rekreacji, a wkrótce także możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy techniki.
Potężna inwestycja nosi nazwę „Budowa całorocznej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie”, a w jej skład
wchodzi: Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”, marina i kompleks budynków na Słonecznej Polanie, część sportowo-rekreacyjna przy ulicy
Olimpijskiej oraz rozległa sieć łączących je ścieżek spacerowych i rowerowych.
Cały nabrzeżny kompleks charakteryzuje dbałość o stronę estetyczną, wysoką jakość projektu architektonicznego oraz dobór odpowiednich
technologii. Pomosty, platformy wypoczynkowe i leżaki zaprojektowano tak,
aby doskonale wkomponować je w nabrzeżne skarpy i zejścia do wody.
Budynki prezentują styl lekkiej, nieinwazyjnej architektury, która nie przytłacza, lecz dodatkowo eksponuje walory wodnego akwenu. Wykorzystano dobrej jakości materiały i zastosowano nowoczesne technologie, które oprócz
trwałości zapewniają miły dla oka efekt.

Jak mówi Norbert Walkiewicz, kierownik robót elektrycznych i projektant systemów teletechnicznych Centrum „Ukiel”, jest wręcz naszpikowane nowoczesnymi technologiami. Wszystkie budynki połączono zintegrowanym systemem teleinformatycznym, zarządzanym z poziomu kapitanatu.
Łącznik teleinformatyczny obejmuje także plażę miejską, sporo oddaloną
od Słonecznej Polany.
W budynku kapitanatu znajduje się centrum monitoringu wizyjnego,
przy którym dwadzieścia cztery godziny na dobę dyżuruje obsługa. Stały
monitoring wizyjny, zarządzany z tego miejsca, zapobiegnie aktom wandalizmu. Ponadto kapitanat jest wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny, dysponuje salą konferencyjną z pięknym widokiem na jezioro
i w związku z tym umożliwia organizację szkoleń i konferencji w unikalnym
otoczeniu.
Całe Centrum objęte będzie Elektronicznym Systemem Obsługi
Klienta, który umożliwi wypożyczanie i zwracanie sprzętu w dowolnej strefie
oraz płacenie za niego w dowolnej formie. Na terenie kompleksu znajduje
się również interaktywny terminal multimedialny oraz access pointy zapewniające darmowy internet w tak zwanym Obszarze A, czyli na plaży. Dzięki
tym urządzeniom plażowicze będą mogli korzystać nie tylko ze słońca, ale
również z jakże potrzebnego w dzisiejszych czasach dostępu do sieci.
Kompleks wyposażony jest w sterowane elektronicznie oświetlenie
boisk do gry w siatkówkę. System ten, podobnie jak system inteligentnego
oświetlenia ścieżek spacerowych, przyczynia się do oszczędności energii,
ponieważ włącza się automatycznie tylko wtedy, gdy na boisku lub ścieżce
znajdują się użytkownicy.

DYŻURY

W Centrum funkcjonuje też System Prezentacji Obrazu, zintegrowany
również z Aquasferą. Na dowolnym monitorze w obrębie systemu będzie
można wyświetlić dowolną informację, statyczną lub dynamiczną, taką jak
komunikaty pogodowe czy transmisję z rozgrywek. Przyczyni się to z jednej
strony do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników Centrum, a z drugiej
uatrakcyjni pobyt nad jeziorem.
Nowoczesne technologie wykorzystane będą również w części inwestycji usytuowanej na Słonecznej Polanie, gdzie powstają wkomponowane w nabrzeżną skarpę przeszklone budynki, które pełnić będą wielorakie
funkcje. Znajdzie się tam hangar na łodzie i jachty, ogrzewana szkutnia
(warsztat naprawczy dla łodzi) z zapleczem socjalnym, a także wypożyczalnia sprzętu pływającego. Oprócz tego w kompleksie umiejscowione zostaną: restauracja, spa i sale konferencyjne. Wszystkie pomieszczenia będą
przeszklone, oferując wspaniały widok na jezioro. Latem szklane tafle będą
rozsuwane i zapewnią bezpośredni kontakt z otaczającą przyrodą.
Najnowsze rozwiązania znajdą zastosowanie również przy ogrzewaniu obiektu. Głównym źródłem energii cieplnej dla Słonecznej Polany będą
gruntowe wymienniki ciepła. Wraz z odwiertami o głębokości 150 metrów
zapewnią zupełnie niezależny i ekologiczny sposób ogrzewania budynków
wchodzących w skład kompleksu. Ciepło zostanie rozprowadzone w budynkach poprzez system ogrzewania podłogowego oraz system wentylacyjny.

Jedną z najważniejszych funkcji Słonecznej Polany będzie oczywiście zapewnienie przystani dla łodzi i jachtów. Marina wyposażona zostanie
w dwa tak zwane slipy, czyli specjalne pomosty do spuszczania łodzi na
wodę. Jeden z nich będzie zamontowany na stałe, a drugi, pływający, zapewni pełną elastyczność w spuszczaniu i wyciąganiu łodzi z wody. Do dyspozycji żeglarzy zostanie również oddany potężny dźwig o udźwigu 5 ton.
Kolejny interesujący element inwestycji to pływające pomosty. Te
drewniane konstrukcje zakotwiczone są do betonowych balastów usadowionych na dnie jeziora. Pomosty stałe, okalające wybrzeże, podświetlone
zostaną energooszczędnymi ledami.
Budynek mariny wyposażony zostanie w nowoczesną windę dla osób
niepełnosprawnych. Na dachach zlokalizowano tarasy widokowe, a ich pozostała przestrzeń zostanie pokryta zielenią.
Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem
Krzywym w Olsztynie przynosi mieszkańcom nie tylko niezliczone możliwości
rekreacji w wielu miejscach nad naszym największym jeziorem, ale również
wprowadza w świat zaawansowanej techniki i nowoczesnych technologii.
Dorota d`Aystetten – Urząd Miasta Olsztyna

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: 20 lipca 2015 r.

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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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 wodą: 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;
– 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 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 – 19 282, 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).
St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ

Wakacje w bibliotece
W końcu upragnione wakacje. Dla dorosłych to czas wypoczynku, podróży i nadrabianie czytelniczych zaległości. Dla tych
nieco mniejszych przerwa letnia kojarzy się z zabawą. To również idealny czas, aby rozwijać swoje pasje. A może to również dobry
moment, aby nauczyć się czegoś nowego?
Od lat my, bibliotekarze, staramy się przekonać mieszkańców Olsztyna, że biblioteka to wyśmienite miejsce, aby łączyć
przyjemne z pożytecznym – naukę z zabawą. Wystarczy ciekawy
pomysł, który nie musi wymagać wielkiego wysiłku fizycznego ani
finansowego.
Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Sikiryckiego 9),
podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowała specjalną ofertę kulturalno-edukacyjną dla dzieci. Serdecznie zapraszamy w okresie
wakacyjnym dzieci i młodzież do spędzania czasu wolnego
w naszej bibliotece. Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Szczegółowy harmonogram zajęć wakacyjnych znajduje się
na naszym blogu (www.biblioteka13.blogspot.com) oraz na naszym
profilu na Facebooku (Miejska Biblioteka Publiczna nr 13 w Olsztynie).
Aleksandra Dobies
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To – bardzo ważne – gdzie i jak można bezpiecznie pływać na kąpieliskach w Olsztynie!
Na poprzedniej stronie zasady bezpieczeństwa nad wodą. WYTNIJ tę kartkę i zachowaj! Czerwiec 2015 r.

