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SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2015 rok
I Informacje ogólne
W roku 2015 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie
obejmującym następujące osoby: dr Roman Przedwojski - prezes Zarządu,
inż. Piotr Wałecki - wiceprezes Zarządu ds. technicznych i mgr Jolanta Piechocka - wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 51 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 (przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni, określanie przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym
przeznaczeniu w nieruchomości Spółdzielni, ustalanie wysokości zaliczek
za media dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, zgodnie z zasadami
uchwalonymi przez Radę Nadzorczą) oraz decyzji.
W pozostałych sprawach zadania i funkcje Zarządu realizowane były
przez poszczególnych jego członków w ramach podziału pracy ustalonego w
regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
Kierując działalnością Spółdzielni Zarząd podejmował decyzje wynikające z bieżących potrzeb lub zgłaszanych przez poszczególnych członków
Plac zabaw przed nowymi budynkami przy ul. Flisa 9, 11 i 13
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 za używanie lokali i działalności inwestycyjnej.

II Stan organizacyjny Spółdzielni
L.p.
I

Rodzaj lokalu
MIESZKANIA

Liczba lokali
w zasobach Spółdzielni

W tym należących do:
nieczłonków

członków

12.378

3.647

8.731

1.

Odrębna własność

6.080

1.353

4.727

2.

Własnościowe

5.862

2.201

3.661

3.

Lokatorskie

338

0

338

4.

Najem

47

42

5

5.

Bez tytułu prawnego

51

51

0

II

GARAŻE

241

37

204

1.

Odrębna własność

114

15

99

2.

Własnościowe

127

22

105

III

LOKALE UŻYTKOWE

352

36

79

1.

Odrębna własność

47

9

38

2.

Własnościowe

68

27

41

3.

Najem

237

-

-

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 9.014 lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2015 r. Spółdzielnia liczyła 9.216 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jedno mieszkanie
(683), współmałżonkowie będący członkami (431) oraz 42 osoby posiadające lokale wyłącznie we wspólnotach mieszkaniowych, które nie zrezygnowały
z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2015 roku było 252 i były to głównie osoby, które utraciły prawo do
lokalu z różnych przyczyn i nie wypowiedziały członkostwa.
ciąg dalszy na str. 2
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z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2015 rok
III Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.378 mieszkań o pow. użytkowej 671.673,03 m2,
– 352 lokale użytkowe o pow. 39.514,46 m2,
– 241 garaży o pow. użytkowej 3.827,33 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec
2015 r. wynosiła 719.717,82 m2. Na dzień 31.12.2015 r. w mieszkaniach zameldowane były 26.173 osoby. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa
zmniejszeniu o 420 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2015 r. Spółdzielnia posiadała 85,98 ha gruntów, z czego:
– 35,36 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo współwłasności,
– 50,62 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 32,4 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2015 r. (bilans sporządzony na 31.12.2015 r.)

Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2015 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Przychody

Koszty

Wynik

Eksploatacja lokali mieszkalnych

33.667.322

32.690.835

+976.487

– osiedle Nagórki

10.383.349

10.124.687

+258.662

– osiedle Jaroty

16.075.492

15.435.829

+639.663

7.208.481

7.130.319

+78.162

471.310

450.569

+20.741

46.939

36.026

+10.913

377.553

378.502

- 949

46.818

36.041

+10.777

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

34.138.632

33.141.404

+997.228

II

Energia cieplna – lokale mieszkalne

19.721.993

19.184.778

+537.215

III

Działalność kulturalno-oświatowa

753.144

877.246

- 124.102

Eksploatacja lokali użytkowych w najmie

4.694.108

3.446.344

+1.247.764

– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Dzierżawa terenów

2.696.730
1.468.558
528.819
439.099

1.696.570
1.298.002
451.771
176.688

+1.000.160
+ 170.556
+77.048
+262.411

Sprzedaż usług wykonawstwa własnego

45.313

46.927

-1.614

Sprzedaż pozostałych usług

20.801

4.579

+16.222

Przychody z zarządu nieruch. wspóln.

15.723

5.089

+10.634

Pozostałe przychody i pożytki

128

-

+128

Przychody i koszty finansowe

1.425.311

1.740

+1.423.571

754.457

409.138

+345.319

-

645.497

- 645.497

50.391
641.996
8.087.327

659.100
5.395.102

+50.391
- 17.104
+ 2.692.225

35.448

11.081

+24.367

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

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Podatek dochodowy

IV

Pożytki z nieruchomości wspólnych
Energia cieplna - lokale użytkowe
Razem działalność gospodarcza

V

Straty i zyski nadzwyczajne

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 postanowieniami obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. wiąże się konieczność ustalenia wyników odrębnie
z następujących tytułów:
– eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (+)997.228 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 2015 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2016
i zostały uwzględnione w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały od 1.07.2016 r.;
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– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2015 r. w wysokości 124.102 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego oraz systematycznego zmniejszania się powierzchni lokali należącej do członków (w 2015 r. o 2.426,97 m2
w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec
2015 r. wystąpił niedobór w wysokości 124.102 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2015 r.
– energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniosła (+)537.215 zł. Dodatnie saldo jest konsekwencją
różnych terminów rozliczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych nieruchomości i środki te podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
– 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 2.716.592 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.

IV Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2015 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2015 r. prezentuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie
I Środki funduszu remontowego z roku ubiegłego
ogółem, w tym:
– na nieruchomościach budynk. mieszk.
– na mieniu Spółdzielni
5. Dochody tworzące fundusz z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne, w tym:
– na pokrycie kosztów remontów nieruchomości
– na pokrycie kosztów remontów mienia Spółdzielni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
3. Dotacje unijne
III Koszty ogółem
w tym:
1) remont dachów
2) docieplenia budynków
3) malowanie elewacji
4) remont klatek schodowych
5) wymiana drzwi wejść. do bud.
6) remont balkonów i tarasów
7) remont armat. sterm. węzł. komp.
8) montaż liczników ciepła
9) remont ulic
10) remont kanaliz. sanit. i wodoc.
11) wykon. nowych chodników
12) przełoż. istniejąc. chodników
13) wykon. zatok postoj.
14) remonty elektryczne
15) zagosp. terenów zielonych
16) modern. zasil. bud. w ciepło
17) remont dźwigów
18) uzupeł. urządz. na pl. zabaw
19) remont osłon śmietnik.
20) wymiana kaset domofonow.
21) wymiana stolarki okiennej
22) rozbiórka wiatrołap. i remonty
23) legaliz. ciepłom. i wym. ukł. pom.
24) izolacja ścian piwn. z drenaż. opask.
25) wymiana drzwi
26) wykonanie schodów
27) pozostałe remonty
Saldo środków funduszu remont. na
31.12.2015 r. ogółem, w tym:
- w nieruchomościach budynk. mieszkal.
- na mieniu Spółdzielni

Nagórki

Razem
Sp-nia

Jaroty

Pieczewo

- 462.427,13
- 2.683.839,56
2.221.412,43
2.988.080,70

8.407.628,49
5.120.242,64
3.287.385,85
4.150.151,39

3.812.352,19
2.254.389,92
1.557.962,27
1.892.029,27

11.757.553,55
4.690.793,00
7.066.760,55
9.030.261,36

2.300.701,64
235.736,42
346.940,21
104.702,43

3.393.048,78
389.703,37
367.399,24
-

1.607.287,90
178.587,62
106.153,75
-

7.301.038,32
804.027,41
820.493,20
104.702,43

2.075.556,55

3.760.057,74

2.045.946,64

7.881.560,93

90.172,20
150.000,00
2.200,00
612.093,10
172.539,00
7.000,00
16.654,10
3.382,50
124.280,26
35.019,99
6.744,80
159.104,85
157.933,25
33.465,12
8.590,36
147,60
143.146,86
35.163,00
1.981,24
91.301,94
224.636,38
450.097,02

1.056,60
341.366,79
1.249.230,33
39.527,00
188.400,00
31.157,47
106.573,32
243.405,94
104.888,10
108.655,89
56.362,71
7.407,70
223.134,84
161.231,62
268.882,89
157.924,74
15.949,00
16.097,56
2.129,76
6.434,00
51.494,99
2.402,00
15.492,00
360.852,49
8.797.722,14

98.000
1.282.301,50
6.410,00
33.100,00
4.316,74
115.976,14
15.443,26
27.180,32
33.871,75
27.437,65
285.749,14
2.327,17
17.388,00
5.337,42
13.065,00
78.042,55
3.658.434,82

91.228,80
589.366,79
2.200,00
3.143.624,93
218.476,00
228.500,00
52.128,31
225.931,96
124.280,26
293.869,19
111.632,90
294.941,06
214.295,96
74.744,57
259.162,85
447.128,36
143.146,86
306.373,06
159.905,98
124.638,94
21.434,98
2.129,76
6.434,00
51.494,99
15.467,00
15.492,00
663.531,42
12.906.253,98

- 3.062.143,06
3.512.240,08

4.999.762,92
3.797.959,22

1.557.031,91
2.101.402,91

3.494.651,77
9.411.602.21

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na 2015 r. kontynuowana była zasada zrównoważenia wpływów i wydatków z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w pierwszym kwartale 2016 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 2015 r. wydatkowano łącznie 7.881.560,93 zł, z czego 5.231.803,89 zł na remonty według planu w nieruchomościach
budynkowych oraz 620.682,15 zł na remonty pozostałe nie ujęte w planie.
W nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni wykonano remonty na łączną kwotę 2.029.074,89 zł, w tym na remonty według planu na kwotę
1.618.569,17 zł oraz remonty nie planowane wcześniej na kwotę 410.505,72 zł.
Z robót ujętych w planie remontów na 2015 r. przesunięto na 2016 r. termin realizacji niżej wymienionych robót:
Osiedle Nagórki – ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w budynku Murzynowskiego 6, wykonanie projektu wymiany kabli
i słupów oświetlenia zewnętrznego z podziałem na dwa obwody – ulice Wańkowicza i Barcza (nr parzyste), opracowanie dokumentacji na zmianę systemu
zasilania w ciepło i wodę budynków przy ul. Barcza 8, 10, 12.
dokończenie na str. 4
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Osiedle Jaroty - ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych Boenigka 6, Kanta 38; ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych
przy Leyka 8, 10, Janowicza 26, ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych Wiecherta 25, 27.
Osiedle Pieczewo – malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej Gębika 8A; ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek
schodowych Wachowskiego 6; docieplenie i wymiana stolarki okiennej w przedszkolu przy ul. Panasa 12.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2015 r. zostaną wykorzystane na wymienione prace remontowe przesunięte na 2016 r. oraz szeroki
zakres robót zatwierdzony przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2016 r.

V Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2015 r. wynosiło 5.294.924 zł i było o 33.873 zł wyższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.378 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 879 lokali i było to o 27 lokali więcej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 8,70% (na koniec 2014 r. wynosił
8,64 %), ale był znacznie niższy niż w latach 2012 i 2013.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2012-2015
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
- suma zadłużenia – zł

2012

2013

2014

2015

12.157

12.258

12.258

12.378

6.362
1.026
52,3%
8,4%
61.060.396

5.398
921
44,04%
7,51%
61.721.382

5.919
852
48.28%
6,95%
60.920.316

5.877
879
47,48%
7,10%
60.878.662

6.318.385

5.733.228

5.261.051

5.294.924

10,35%

9,29%

8,64%

8,70%

+ 93.842

x

x

+ 33.873

+ 0,15%

x

x

+ 0,06 %

214
3.608.878

220
3.519.543

203
3.156.532

201
3.163.180

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2015 r i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco,
obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2015 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:

– zadłużenie od 1 do 3 m-cy miało 5.389 rodzin na sumę - 1.327.677 zł,
– zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 194 rodziny na sumę - 418.624 zł,
– zadłużenie od 7 do 12 m-cy miały 93 rodziny na sumę - 385.443 zł,
– zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 201 rodzin na sumę - 3.163.180 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, ok. 60% ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 201 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, w 2013 r. - 3.519.543 zł, w 2014 r. - 3.156.532 zł). W 2015 r. nastąpił nieznaczny wzrost sumy zadłużeń osób zalegających
powyżej 12 m-cy (o około 7 tys. zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2015 wysłano do dłużników 1048 wezwań do zapłaty, skierowano 118 pozwów do sądu i uzyskano 105 prawomocnych nakazów zapłaty.
Do egzekucji komorniczej zostały skierowane 134 nakazy zapłaty. W 2015 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 59 wniosków o egzekucję
zadłużenia z prawa do lokalu. Uzyskano 6 wyroków eksmisyjnych. W 2015 r. przeprowadzono ogółem 4 eksmisje.
Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników posiadających zadłużenie
nieprzekraczające wymiaru 3-miesięcznych opłat. Efektem tych spotkań jest przede wszystkim uświadomienie o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, który niejednokrotnie w znaczny sposób obniża koszty utrzymania lokalu osób posiadających niskie dochody i spełniających warunki do przyznania
takiego dodatku.
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 2015 r. Spółdzielnia posiadała 36 nie zrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych, z czego w stosunku do 32 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2015 od dłużników wyegzekwowano 394.000,01 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.

VI Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2016 r.
W 2015 r. Spółdzielnia zakończyła budowę i rozpoczęła zasiedlanie trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Flisa, w których znajduje się 120 lokali
mieszkalnych i 36 garaży. Inwestycja w całości była finansowana ze środków własnych przyszłych użytkowników lokali. W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie
budowy 2 budynków mieszkalnych przy ul. Flisa po stronie północnej. Aktualne prace są na etapie opracowywania dokumentacji.
W kwietniu 2016 r. Spółdzielnia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii – kolektory słoneczne w budynkach
mieszkalnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko
– Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach wielorodzinnych przy
ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1, Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7. Przewidywana wartość projektu wynosi 2.457.238,81 zł.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Wakacje w Klubach Kultury „Na Górce” i „Akant”
Podczas wakacyjnych miesięcy wiele dzieci nie wyjeżdża na kolonie, obozy czy urlop z rodzicami, spędzając wakacje w mieście. Z myślą o niech od wielu lat Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” organizuje w swoich klubach letnie
bezpłatne półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 12 lat - członków SM „Jaroty”. W czasie tegorocznych wakacji z tej formy wypoczynku
podczas czterech 2-tygodniowych turnusów skorzysta 240 dzieci.

4 lipca 2016 r. rozpoczęliśmy I turnus półkolonii. Dla dzieci przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji, konkursów, spotkań i zabaw.
Fotografie ilustrują zajęcia, które odbyły się w ciągu dwóch pierwszych dni: „Bezpieczne i zdrowe wakacje” omówili Grażyna Dziubani z promocji zdrowia Sanepidu i aspirant Krzysztof Bisior z Komendy Miejskiej Policji. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach artystycznych
prowadzonych przez BWA. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
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VII edycja Święta Ulicy Wilczyńskiego
W sobotę 11 czerwca 2016 r. odbyła się jedna z najważniejszych imprez na olsztyńskich Jarotach. Dwa dni przed jej rozpoczęciem
przedstawiciele samorządowej Rady Osiedla „Jaroty” złożyli kwiaty przy grobie biskupa Tomasza Wilczyńskiego w olsztyńskiej katedrze.

Święto Ulicy Wilczyńskiego rozpoczęło się
od mszy w intencji mieszkańców osiedla Jaroty
w kościele Bł. Franciszki Siedliskiej. Następnie
z Centrum H&B do Szkoły Podstawowej Nr 34
przeszedł korowód, który prowadziła Akademicka Orkiestra Dęta z UWM. Niestety, pogoda
tego dnia nie sprzyjała, ale ci, którzy przyszli - nie
żałowali, a to dlatego, że organizatorzy zapewnili
liczne atrakcje: na scenie wystąpiły znane zespoły,
odbył się konkurs z nagrodami z wiedzy o biskupie
Tomaszu Wilczyńskim i ulicy jego imienia, poza
tym można było zjeść grillowaną kiełbasę. Miłe
wspomnienia z imprezy można było utrwalić w FOTO-BUDCE udostępnionej przez szalonafotka.pl.
Uroczyste otwarcie rozpoczęło się powitaniem mieszkańców oraz zaproszonych gości,
krótkimi przemowami przewodniczącej samorządowej Rady Osiedla „Jaroty” Lucyny Jaczewskiej, Prezydenta Piotra Grzymowicza oraz
księdza proboszcza Romualda Zapadki. Następnie sceną zawładnęli artyści. Z okazji święta
została napisana, skomponowana oraz wykonana
przez Andrzeja Brzozowskiego z zespołu „Kaczki z Nowej Paczki” piosenka pt. „Nasze Jaroty”.
Mówią o nas „sypialnia Olsztyna”,
Bo powietrze tu czyste i zdrowe,
Tramwaj tutaj swą trasę zaczyna,
Choć nie łączy nas jeszcze z Kortowem.
Na ławeczce usiądziesz na skwerze,
Żeby ptaki pokarmić przy stawie,
Czasem przemknie tu ktoś na rowerze,
Z każdym rokiem jest piękniej, ciekawiej.
Ref. Najwspanialsze są nasze Jaroty,
Najpiękniejsze osiedle Olsztyna,
Mistrz Kopernik też wiedział coś o tym,
Ruszył Ziemię i Słońce zatrzymał.
Choć minęło niejedno stulecie,
I od Jarot wciąż starszy jest Kraków,
Właśnie tutaj najwięcej na świecie,
Zawsze było i jest olsztyniaków.
Chociaż ciągle nie wszyscy się znamy,
Uśmiechamy się często do siebie,
Wymieniając się też spojrzeniami,
Kto nie mieszka tu, nic o tym nie wie.
Ref. (2x) Najwspanialsze są nasze Jaroty,
Najpiękniejsze osiedle Olsztyna,
Mistrz Kopernik też wiedział coś o tym,
Ruszył Ziemię i Słońce zatrzymał.
Choć minęło niejedno stulecie,
I od Jarot wciąż starszy jest Kraków,
Właśnie tutaj najwięcej na świecie,
Zawsze było i jest olsztyniaków.
Oprócz występów artystycznych na głównej scenie odbył się także jarmark z wystawami
i zawody sportowe. Dużą atrakcją dla dzieci była
możliwość przejażdżki konnej.

Przypomnijmy, że VII edycja Święta Ulicy
Wilczyńskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na Jarotach. Tomasz Wilczyński
był biskupem diecezji warmińskiej od 1956 roku
do śmierci w 1965 roku i m.in. ustalił nowy podział

administracyjny diecezji oraz utworzył Instytut Katechetyczny w Gietrzwałdzie. Ulica nazwana jego
imieniem wiedzie przez trzy osiedla: Pieczewo,
Jaroty i Generałów. Jest też główną osią komunikacyjną i biznesową tej części miasta.
Święto Ulicy Wilczyńskiego zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna. Imprezę zorganizowały samorządowa oraz
spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”. Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty
i Miasto Olsztyn. Partnerzy: Szkoła Podstawowa
Nr 34, Studio Animacji Ruchowej Rytm, restauracja Na Rogu Czasu, Studio Tańca MONSTARS,
Bank BGŻ BNP Paribas, Biuro Podróży My Travel,
Hotel Kopczyński, Piekarnia Cymes, Przedszkole
Junior Academy, Szkoła Języków Obcych Oxford
Academy, Zakłady Mięsne Podlasie, Studio Tańca
i Formy Fitnesska, Figlolandia, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina
w Olsztynie oraz Męski Styl Joanna Gapska Olsztyn.
Główne nagrody zostały ufundowane przez
BGŻ PNB Paribas. Szczególne podziękowania
należą się Zakładom Mięsnym Podlasie, Piekarni Cymes, restauracji Na Rogu Czasu, Piekarni
Złoty Róg, Figlolandii, Studiu Animacji Ruchowej
RYTM, Studiu Tańca i Formy Fitnesska, Szkole
Języków Obcych Oxford Academy oraz Przedszkolu Junior Academy, kwiaciarni U Miśka,
Pracowni Jubilerskiej Wiesława Jędrzejczyka,
Stadninie Janusza Kojrysa, Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina,
Studiu Monstars, Bankowi Credit Agricole, Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty, firmie REMONDIS,
dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 34 Markowi
Wąsikowi, Paniom z Klubu AKANT, Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury, Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.
Pozostali sponsorzy i wykonawcy to: Środowiskowy Dom Samopomocy Dedal, Centrum Gier
RUBIKON, Olsztyńskie Centrum Bowlingu, Zakład Fryzjerski Esa, Oriflame - Elżbieta Tymoszuk,
Zakład Fryzjerski Capri, Decybele Grupa wokalna
Małgorzaty Szmit, Wypożyczalnia strojów Bajka,
Firma Handlowo-Usługowa Max-Farb, Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka, Ubezpieczenia –
Jacek Wolny, Galeria Wellness – centrum prawidłowego odżywiania, Family Bowling Center, Salon
Mody Męskiej New Men Style, Przedsiębiorstwo
Usługowe – Janusz Szarek, Sklep z odzieżą męską Oskar, Fitness Club Palestra, Męski Styl – Joanna Gapska, Kwiaciarnia Kasia, Biuro Podroży
My Travel, szalonafotka.pl.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji
święta serdecznie dziękujemy.
Tekst i fot. Cezary Kapłon

Ogłoszenia mieszkaniowe
Mieszkanie o pow. 72,5 m² w Olsztynie (Jaroty) – zamienię na dom
w Olsztynie z dopłatą. Tel. 733 711 381.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe pow. 35 m² na parterze, Jaroty,
z ogródkiem i gankiem. Tel. 515 414 766.
Sprzedam własnościowe M-2, o pow. 36,1 m² (wraz z meblami), ul. Orłowicza, osiedle Nagórki, piętro III/IV, środkowe.
Tel. 514 829 058.
Sprzedam M-5, III piętro, po remoncie. Tel. 517 620 160.
Własnościowe o pow. 17 m² w Dywitach, na parterze w bloku 4-piętrowym (przedpokój, kuchnia, pokój, łazienka) – zamienię na podobne lub większe w Olsztynie. Może być zadłużone.
Tel. 508 313 412.

Sprzedam lub zamienię na mniejsze 3-pokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 60,2 m², IV piętro, środkowe, Jaroty.
Tel. 607 755 033.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,3 m² przy
ul. Wiecherta – parter, duży balkon, do remontu, okna nowe.
Tel. 601 065 413.
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 48,4 m² – parter, środkowe, Jaroty. Cena 220 000 zł. Tel. 530 808 600.
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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Poradnik rowerzysty
Mamy lato w pełni i bardzo wielu rowerzystów na drogach, jednak nie zawsze jeżdżą oni tak jak nakazują przepisy, zasady i wymogi bezpieczeństwa.
Publikuję więc ten skrótowy poradnik rowerzysty i jeśli choć o jeden wypadek
czy drobną kolizję będzie dzięki temu mniej, to będzie to bardzo dużo.
Rower to najlepszy sposób dotarcia do pracy, szkoły, na uczelnię czy na
zakupy. Rowerem dojechać można wszędzie i w wielu przypadkach o wiele
szybciej niż samochodem. Rower to też sprzęt sportowy, a kolarze szosowi jeżdżą także po ulicach i drogach. Zasady dla rowerzysty: jeździć na
odpowiednim, sprawnym i przygotowanym rowerze, w stosownym ubraniu,
zgodnie z przepisami i bezpiecznie.
Wiek – aby jeździć rowerem po drodze publicznej musisz mieć ukończone 18 lat i dowód osobisty (przy sobie), a jeśli nie jesteś pełnoletni
– kartę rowerową, natomiast poniżej 10 roku życia rowerem po drogach
publicznych można jeździć wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Droga rowerowa, jezdnia czy chodnik?
– jadąc rowerem masz obowiązek korzystać z drogi dla rowerów
lub z drogi dla rowerów i pieszych, ale wtedy zachowuj szczególną
ostrożność i zawsze ustępuj miejsca pieszym;
– gdy nie ma drogi rowerowej masz obowiązek jechać po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch
pieszych;
– gdy nie ma drogi rowerowej ani pobocza należy jechać jezdnią, trzymając się jej prawej strony;
– jazda chodnikiem jest dozwolona tylko wyjątkowo, gdy panują złe
warunki pogodowe (śnieg, gołoledź, gęsta mgła, silny wiatr), szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m, a na drodze jest dozwolona prędkość większa niż 50 km/h;
– praktycznie po większości dróg w mieście, gdzie obowiązuje normalny ruch i brakuje dróg rowerowych, rowerzysta powinien poruszać
się jezdnią. Pamiętajmy – rowerzysta jest na chodniku gościem,
to pieszy ma pierwszeństwo. Jeździmy tam powoli, zachowując
szczególną ostrożność i ustępując pieszym miejsca.
W godzinach nocnych - bądź widocznym, pamiętaj o oświetleniu i wyposażeniu w elementy odblaskowe. Uwaga: według przepisów w godzinach
od 23.00 do 5.00 w terenie zabudowanym dopuszczalna prędkość wzrasta
do 60 km/h, czyli jazda szerokim chodnikiem nocą jest legalna, choć w dzień
ukarano by nas za to mandatem. Nadal jednak to piesi mają na chodniku
pierwszeństwo, dlatego bądź widoczny również i dla nich.
Przejścia dla pieszych - nawet gdy zgodnie z przepisami możesz jechać chodnikiem, nie znaczy to, że jesteś pieszym. Przejścia dla pieszych
(zebry) są dla pieszych. Żaden pojazd nie ma prawa przejechać po nich
wzdłuż. Rower należy przeprowadzić.
Przejazd dla rowerów - to miejsce do przekraczania jezdni (zwykle
w poprzek) oznaczone znakami i rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe przed pojazdami, ale zalecana jest szczególna ostrożność i rozglądanie
się.
Tor jazdy - przepisowo należy jechać możliwie blisko prawej krawędzi
jezdni, praktycznie jest to w połowie szerokości między środkiem pasa

DYŻURY

ruchu a krawężnikiem. Zgodnie z przepisami rowerzysta jadący drogą
wzdłuż krawężnika ma pierwszeństwo przed skręcającym pojazdem,
ale przy skrzyżowaniach wskazana jest szczególna ostrożność.
Jazda obok siebie - rowerzysta może jechać obok innego rowerzysty (rowerzystów), jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo inaczej - nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
jednak gdy nadjeżdża od tyłu pojazd, należy zjechać i jechać jeden za drugim. Możemy więc warunkowo jechać parami po drogach mało uczęszczanych, gdzie ruch jest niewielki i samochód bez hamowania może wyprzedzić
parę rowerzystów. Przepis ten powstał głównie z myślą o sportowcach na
rowerach szosowych trenujących często parami. Pamiętajmy! Na ruchliwej
drodze czy jezdni w mieście jazda na rowerze obok siebie może zostać zakwalifikowana przez policję jako wykroczenie.
Sygnalizowanie manewrów - zamiar zmiany kierunku lub zmiany
pasa ruchu sygnalizuj wystawieniem odpowiedniej ręki w bok. Rób to zawczasu i czytelnie dla innych.
Ograniczone zaufanie - pamiętaj, że inni w ruchu mogą popełniać błędy, bądźmy zawsze uważni i miejmy ograniczone zaufanie do innych użytkowników ruchu drogowego, dbajmy sami o własne bezpieczeństwo. Ważny
jest kontakt wzrokowy - dojeżdżając do skrzyżowania obserwuj kierowcę,
jeśli patrzy w przeciwną stronę i rusza, to znaczy, że ciebie nie zauważył
lub nieprawidłowo ocenił sytuację na drodze – bądź ostrożny!
Na rowerze nie wolno:
– jeździć bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg
na pedałach lub podnóżkach;
– czepiać się pojazdów;
– korzystać z telefonu komórkowego bez zestawu słuchawkowego
ub głośnomówiącego;
– pamiętaj – rower to pojazd, więc rowerzystę obowiązują przepisy ruchu drogowego.
Zbyt „szczupła” pojemność okienka OC nie pozwala mi na publikowanie
obowiązujących znaków drogowych, a te są dostępne w różnych formach
i powinny być znane tak kierowcom, jak i rowerzystom. Zaprezentuję jednak
pewien znak, nowy i ważny, który pojawił się nie tak dawno w wielu miejscach
Olsztyna i jest mało znanym przez użytkowników ruchu drogowego, ba, w internecie też jest o nim niewiele informacji.

To nowy ważny znak: przypomina kierowcom wjeżdżającym w drogę
poprzeczną o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
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: 19 września 2016 roku pełni Władysław Bystry.

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.
Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10- 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Rada Programowa: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, email:
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„Jak nie czytam, jak czytam”
10 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 (podobnie jak w całej Polsce) w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie uczniowie wraz z nauczycielami zeszli do sali gimnastycznej, aby wziąć udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania
książek w jednym momencie pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”.
Celem akcji było m.in. zwrócenie uwagi na diagnozowany przez badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa
wśród dorosłych Polaków, promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, promocja bibliotek szkolnych.

Po krótkim przywitaniu wicedyrektor Anny Staryk wystąpił gość specjalny – aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Wojciech
Rydzio. Przedstawił historię Bolka i Lolka, którzy organizują prawdziwy teatr, napisaną przez Macieja Wojtyszkę. Po gromkich oklaskach
uczniowie kl. IIB pokazali, że książki mogą służyć również do tańca. Następnie odbyła się prezentacja haseł zachęcających do czytania,
np. „Po co nudzić się i wzdychać, lepiej sobie książkę czytać’, „Lek na głowę jest w aptece, a na mądrość w bibliotece”, „Czytanie nigdy nie
wyjdzie z mody”. Wszyscy chętnie pochwalili się również przyniesionymi ulubionymi książkami i utworzyli książkowy łańcuch. Na zakończenie uczniowie ze świetlicy przedstawili inscenizację utworu patronki szkoły Marii Zientary-Malewskiej „Baśń o rybaku Wiewióruszku”.
Uczniowie przygotowali się do akcji, niektórzy nawet przebrali się za postacie z baśni, aktywnie brali w niej udział, z uwagą wysłuchali
czytania gościa. Na pewno wielu z nich doceni czytanie i może częściej i chętniej sięgnie po książkę.
Tekst: J. Majewska, Fot. J. Majewska, A. Zwierko-Jóźwik

