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Remonty
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w 2017 roku
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w lutym br. zapoznał Rady Osiedlowe z planem remontów w zasobach Spółdzielni
na 2017 r. i przedłożył go Radzie Nadzorczej, która po rozpatrzeniu projektu podjęła uchwałę o jego zatwierdzeniu.
Przy planowaniu robót w poszczególnych nieruchomościach kierowano się przede wszystkim aktualnymi potrzebami technicznymi.
Natomiast co do zasady, przy opracowywaniu planu uwzględniano
dwa kryteria, na podstawie których decydowano o wykonaniu remontów. Pierwsze, to zaewidencjonowana wysokość środków funduszu
remontowego na koniec roku 2016 w danej nieruchomości, a drugie to
wysokość planowanych naliczeń pochodzących z odpisów na fundusz
remontowy w 2017 roku. Od wielu lat Spółdzielnia prowadzi odrębnie
dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków funduszu
remontowego. Na podstawie tej ewidencji zaplanowano wykonanie
remontów w tych nieruchomościach, w których zrównoważenie wpływów z wydatkami na ten cel nastąpi do końca 2017 roku. Jednak ze
względu na ważne, z technicznego punktu widzenia, potrzeby remontowe w niektórych nieruchomościach, uzasadnione i konieczne okazały się odstępstwa od powyższej zasady. Mianowicie dotyczy to niżej
wyszczególnionych czterech grup budynków, są to:
1. Budynki, w których zaplanowano zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę, która związana jest z zastąpieniem grupowych węzłów
cieplnych węzłami indywidualnymi, tj. przy ul.: Barcza 12, Świtycz-Widackiej 1, Burskiego 12. Modernizacja realizowana będzie we
współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
w Olsztynie. Jednocześnie w przypadku otrzymania przez Spółdzielnię dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, możliwe będzie
wykonanie instalacji solarnej w budynkach przy ul.: Barcza 8, 10,
Panasa 8, 10, Krasickiego 11, Świtycz-Widackiej 1, Burskiego 20,
22, 32.

2. Budynki, w których zachodzi konieczność wykonania kompleksowego remontu balkonów, tj.: przy ul. Orłowicza 2, 8, 10, 14, 16, 18
– balkony w wyszczególnionych budynkach nie były remontowane
przy docieplaniu budynków w 2002 r.
3. Budynki, w których stan techniczny i estetyczny klatek schodowych
odbiega od standardu większości budynków w zasobach
Spółdzielni. Jest to 10 budynków, w których klatki schodowe
ciąg dalszy na str. 3

Nowe ustalenia wysokości opłat za używanie mieszkań
i garaży w zasobach SM „Jaroty” w Olsztynie
Zmiana wysokości opłat wprowadzana jest na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116), o czym już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego miesięcznika (vide nr 4
z 2015 r., nr 1 z 2013 r.). O tej zmianie Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić mieszkańców co najmniej na 3 miesiące naprzód
na koniec miesiąca kalendarzowego, co zawsze robimy informując każdego indywidualnie.
Także i tym razem, z końcem marca bieżącego roku mieszkańcy
naszej Spółdzielni otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za
używanie mieszkań od 1 lipca 2017 r. Integralną częścią tego zawiadomienia była informacja dla członków i osób niebędących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie w sprawie wysokości opłat za
używanie mieszkań i garaży w 2017 r. Zmiana wysokości opłat nastąpiła
po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 7 marca 2017 r. planu
gospodarczo-finansowego na 2017 r. Jedną z części składowych tego
planu jest wykaz stawek eksploatacyjnych dla wszystkich nieruchomości. W naszych zasobach znajdują się 193 nieruchomości mieszkaniowe.
Dla każdej z nich stawka eksploatacyjna jest ustalana indywidualnie. Poszczególne nieruchomości różnią się od siebie np. liczbą budynków, ich
wielkością, wiekiem, wyposażeniem technicznym, toteż koszty ich utrzymania są różne.
ciąg dalszy na str. 2
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Nowe ustalenia wysokości opłat za używanie mieszkań
i garaży w zasobach SM „Jaroty” w Olsztynie
Koszty eksploatacji nieruchomości

Na koszty eksploatacji, tj. utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na dane lokale składają się m.in. następujące
elementy:
– koszty materiałów, które są niezbędne do drobnych napraw
wykonywanych na częściach wspólnych nieruchomości przez konserwatorów,
– koszty energii elektrycznej ogólnego użytku, tj. koszty energii przeznaczonej do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, wejść do budynków. W budynkach wysokich są to również
koszty energii zużywanej do obsługi wind. Koszty te są ustalane na
podstawie faktur, którymi zakład energetyczny obciąża Spółdzielnię.
– usługi pocztowe, bankowe – obejmujące przede wszystkim
koszty korespondencji kierowanej do mieszkańców Spółdzielni,
a także do podmiotów współpracujących, koszty obsługi rachunków
bankowych, przelewów dotyczących opłat za używanie mieszkań,
– sprzątanie nieruchomości i utrzymanie zieleni,
– sprzątanie podestów w budynkach wysokich, sprzątanie klatek schodowych (dotyczy tych nieruchomości, dla których usługa
ta jest świadczona). Często pojawia się pytanie, dlaczego koszty
sprzątania klatek schodowych są rozliczane proporcjonalnie do powierzchni mieszkań, a nie np. liczby osób czy też liczby mieszkań?
Do przyjęcia takiego sposobu rozliczania tych kosztów skłoniły nas
zapisy ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r., które mówią,
że wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a taką
jest m.in. klatka schodowa, przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości,
– konserwacja domofonów,
– koszty przeglądów budynków – obejmują zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obowiązek dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej raz w roku, a także w okresach 5-letnich. Przeglądy te dokonywane są przez firmy zewnętrzne
wybierane w drodze przetargu, posiadające odpowiednie uprawnienia. Już rok ubiegły pokazał, że koszty tych usług były wyższe od
zaplanowanych o ponad jedną trzecią. Dodatkowo w kosztach tych
występują również koszty związane np. z corocznymi przeglądami
dokonywanymi przez Urząd Dozoru Technicznego dźwigów osobowych, węzłów kompaktowych centralnego ogrzewania i innych urządzeń, które tym przeglądom podlegają,
– pozostałe usługi – obejmujące m.in. dozór mienia, usługi pogotowia technicznego,
– własne usługi konserwacyjne. Są to prace świadczone przez
konserwatorów Spółdzielni na rzecz poszczególnych nieruchomości,
– koszty administracji osiedlowych, koszty ogólnoadministracyjne oraz koszty działalności organów samorządowych – są to
koszty wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni (m.in. koszty
materiałów biurowych, opłat skarbowych, sądowych, notarialnych,
szkoleń, podróży służbowych, płac wraz z narzutami, usług prawniczych, informatycznych, wydawania miesięcznika „Jaroty”) oraz
koszty wynikające z przepisów prawa, obligujących Spółdzielnię do
przeprowadzania np. badania bilansu (ustawa o rachunkowości),
badania lustracyjnego (Prawo spółdzielcze). W 2016 r. w Spółdzielni
zostały przeprowadzone dwa badania lustracyjne, z których jedno
miało rozszerzony charakter. W związku z tym koszty lustracji były
wyższe niż zazwyczaj,
– koszty związane z ubezpieczeniem budynków i mienia Spółdzielni od różnego rodzaju zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
Na poczet pokrycia powyższych kosztów co roku ustalana jest
opłata eksploatacyjna, a ponadto po zakończeniu każdego roku dokonuje się zestawienia dla każdej nieruchomości wysokości osiągniętych przychodów i rzeczywiście poniesionych kosztów. Różnica
między przychodami a kosztami stanowi wynik na poszczególnych
nieruchomościach. Jeśli koszty są wyższe od przychodów powstaje
niedobór, w przeciwnym wypadku jest nadwyżka.

Zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
różnica ta zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Z przepisu
tego wynika, że ustalony wynik na nieruchomości nie jest jednorazowo rozliczany z mieszkańcami, jak to ma miejsce we wspólnotach
mieszkaniowych, lecz podlega on rozliczeniu w roku następnym
w opłacie eksploatacyjnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku
niedoboru stawka opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji powinna
wzrosnąć, a w przypadku nadwyżki ulec zmniejszeniu lub pozostać
na niezmienionym poziomie.
Po rozliczeniu przychodów i kosztów roku 2016 r. w większości nieruchomości okazało się, że wynik na nieruchomościach jest
ujemny co oznacza, że zaplanowane przychody z tytułu wnoszonych
przez mieszkańców stawek eksploatacyjnych w 2016 r. były niższe
od kosztów. Zgodnie z zapisami ustawy wyniki te muszą być ujęte
w stawkach roku 2017 r.
W zaplanowanych stawkach na rok 2017 r. uwzględniono
wszystkie ww. koszty, a także wzrosty cen usług świadczonych przez
zewnętrznych kontrahentów w zakresie takich usług, jak: sprzątanie
klatek schodowych (na osiedlu Nagórki dodatkowo został rozszerzony zakres świadczonych usług do poziomu jak na pozostałych
osiedlach), sprzątanie terenów i pielęgnacja zieleni, konserwacja
domofonów, dozór mienia. Wzrost ten jest spowodowany głównie
wzrostem płacy minimalnej o 8,1%, a także uchwaleniem przez Sejm
minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł/godzinę. W niektórych nieruchomościach stawka eksploatacyjna wzrosła z powodu
wprowadzenia dodatkowej usługi sprzątania klatek schodowych.
Ponadto w 2017 r. nastąpiła również zmiana wysokości usług świadczonych przez Pocztę Polską. Ceny listów wzrosły o ponad 20%,
w zależności od ich rodzajów, a Spółdzielnia w skali roku wysyła
ich ok. 25 tys. Nastąpił również wzrost cen polis ubezpieczeniowych. Spółdzielnia ubezpiecza cały majątek, tj. wszystkie budynki
mieszkalne, użytkowe, urządzenia, sprzęt komputerowy, inne. Aby
właściwie zabezpieczyć nasz wspólny majątek i w razie nieszczęścia uzyskać odszkodowanie pozwalające na odtworzenie stanu majątkowego, zwiększona została wartość ubezpieczeniowa budynków
mieszkalnych do aktualnej wartości odtworzeniowej, która dla naszego regionu wynosi ok. 4000zł/m². Ubezpieczyciel przyjmując na
siebie większą odpowiedzialność podwyższa również odpłatność za
polisę.
Kolejnym istotnie ważnym elementem mającym wpływ na wysokość stawki eksploatacyjnej, a dotyczącym wyłącznie członków
Spółdzielni jest możliwość obniżenia tej stawki o pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni.
Jest to tzw. nadwyżka bilansowa, jaką Spółdzielnia wypracowuje z działalności gospodarczej, np. najmu lokali użytkowych,
dzierżawy terenu, zyskach na operacjach finansowych oraz zyskach
na pozostałej działalności operacyjnej itp.
Od 1 lipca 2017 r. członkowie Spółdzielni będą korzystali z obniżenia tej stawki o 0,45 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali. Obniżka
ta została uwzględniona w zawiadomieniach o zmianie wysokości
opłat w pozycji „pożytki z działalności gospodarczej”. Należy uznać,
że pożytki są bonusem finansowym za bycie członkiem Spółdzielni,
a więc osoby bez członkostwa z niego nie korzystają.
Koszty eksploatacji mienia Spółdzielni
Kolejną pozycją w zawiadomieniach o wysokości opłat jest
opłata eksploatacyjna na pokrycie kosztów utrzymania mienia Spółdzielni.
Mienie Spółdzielni definiuje art. 40 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, który mówi, że są to nieruchomości niebędące przedmiotem wyodrębnienia własności na rzecz mieszkańców.
W szczególności są to:
– nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności handlowej, usługowej, administracyjnej i innej, zabudowane
budynkami i innymi urządzeniami,
dokończenie na str. 10

JAROTY ∙

ciąg dalszy ze str. 1

3

NR 4/2017

Remonty
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w 2017 roku

malowano w latach 1999 – 2000, a brak zaewidencjonowanych
środków funduszu na tych nieruchomościach wynika ze szczególnych uwarunkowań, między innymi: konieczności wykonania
wewnętrznej instalacji ppoż., zmiany zasilania w ciepło i wodę,
a w przypadku Barcza 33–45 wysokich stosunkowo kosztów termomodernizacji. Są to budynki przy ul. Murzynowskiego 22, Barcza 5,
Barcza 33–45, Jeziołowicza 23.
4. Budynki przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19, które nie zostały objęte
programem dociepleń realizowanym w latach 2002–2011. W nieruchomościach tych stawka odpisu na fundusz remontowy wynosi
2,00 zł/m², a mimo to nie udaje się dorównać rosnącym kosztom
robót budowlanych. Są to w Spółdzielni ostatnie budynki zrealizowane w technologii wielkopłytowej wymagającej docieplenia.
Wyjątkowe uwarunkowania w niektórych nieruchomościach
budynkowych – polegające na konieczności wykonania w nich uzasadnionych remontów – skutkowały tym, że obecnie dla 35 nieruchomości budynkowych w Spółdzielni saldo funduszu remontowego jest

ujemne. W takich przypadkach koszty wykonania robót, do czasu ich
zrównoważenia, będą przejściowo finansowane z funduszu remontowego mienia Spółdzielni. W skali całej Spółdzielni po raz pierwszy od
wielu lat wystąpi na koniec 2017 r. ujemne saldo funduszu remontowego w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych. Praktycznie
od momentu spłaty kosztów docieplenia budynków stawka odpisu na
fundusz remontowy pozostaje w niezmienionej wysokości 1,00 zł/m².
Okazuje się, że aby możliwe było w następnych latach utrzymywanie budynków w niepogorszonym stanie technicznym, należy zapewnić
podwyższony poziom finansowania remontów. Zatem zasadnym będzie, począwszy od 1 stycznia 2018 r., podwyższenie odpowiednio odpisu na fundusz remontowy. Budynki stają się coraz starsze i wymagają
coraz większych nakładów na remonty. W następnych latach należy
przystąpić stopniowo do odnowy elewacji budynków i wymiany pokryć
dachowych. Starzeją się również budynkowe instalacje techniczne, które będą podlegać wymianie na nowe. Zatem konieczne będzie akumulowanie środków finansowych na przyszłe zamierzenia remontowe.

W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowy plan remontów na rok 2017
Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Remont klatek schodowych, polegający na skuciu i zeskrobaniu istniejących warstw wykończeniowych, wyrównaniu nierówności, szpachlowaniu
i malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych wraz z montażem opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Orłowicza 23 (bez wymiany stolarki okiennej) Janowicza 22, 24
Gębika 11, 28 (z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy piwMroza 12, 16
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
nicznych)
Barcza 5 (z wymianą drzwi płycinowych do PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
górnych rewizji komór zsypowych oraz su- Janowicza 5, 7 (z częściową wymianą sto- Jeziołowicza 23 (z wymianą drzwi płycinowych do górnych rewizji komór zsypowych oraz suszarni, drzwi stalowych ppoż.
szarni, do pomieszczeń maszynowni dźwi- larki okiennej)
do korytarzy piwnicznych, do pomieszczeń maszynowni dźwigów oraz oddzielających ciągi komunikacyjne Mroza 14, 24, 26, 28, 35
gów oraz oddzielające ciągi komunikacyjne na ostatnich konna ostatnich kondygnacjach, drzwi stalowych Wiecherta 18
dygnacjach, drzwi stalowych do pomieszczeń technicznych
do pomieszczeń technicznych na korytarzach
na korytarzach klatek schodowych ostatnich kondygnacji, bez
klatek schodowych ostatnich kondygnacji,
wymiany stolarki okiennej)
bez wymiany stolarki okiennej)
Sikiryckiego 5
Barcza 23, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45
Stramkowskiej 7 (bez wymiany stolarki okiennej)
Murzynowskiego 22 (z wymianą drzwi płyciWachowskiego 14 (z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy
nowych do górnych rewizji komór zsypowych
piwnicznych, bez wymiany stolarki okiennej)
oraz suszarni, drzwi stalowych do pomieszTurkowskiego 6 (z wymianą stolarki drzwiowej do korytarzy
czeń technicznych na korytarzach klatek
piwnicznych), 17, 19, 21, 23, 25
schodowych ostatnich kondygnacji, bez wyWilczyńskiego 1, 3
miany stolarki okiennej)
Remont posadzek klatek schodowych, polegający na ułożeniu terakoty na schodach i podestach
Barcza 17
Orłowicza 7 (ułożenie wykładziny podłogowej typu tarkett, w poziomie parteru terakoty)
Orłowicza 14
Wańkowicza 22

Herdera 17, 18, 21, 24
Gębika 9, 24
Kanta 1, 34
Stramkowskiej 9
Leyka 24
Turkowskiego 7, 11
Mroza 27
Wachowskiego 4
Wiecherta 4, 12
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Krasickiego 5
Herdera 7, 26
Żurawskiego 7
Kanta 32, 36
Leyka 5, 20, 22
Wiecherta 2, 23
Remont posadzek w korytarzach piwnicznych i wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych

Wykonanie wylewki samopoziomującej
i malowanie farbą przemysłową:
Barcza 15, 21, 25
Murzynowskiego 8, 13, 15, 17
Orłowicza 1
Wańkowicza 12
Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych:
Murzynowskiego 1, 3

Ułożenie terakoty wraz z wymianą drzwi do Ułożenie terakoty wraz z wymianą drzwi do korytarzy piwniczkorytarzy piwnicznych:
nych:
Burskiego 14, 16, 18
Gębika 8A (bez wymiany stolarki drzwiowej do korytarzy piwHerdera 20
nicznych), 16, 18, 22
Sikiryckiego 2 (bez wymiany stolarki drzwiowej do korytarzy
Leyka 30, 32
Wiecherta 11, 13, 23, 31, 35
piwnicznych), 4 (bez wymiany stolarki drzwiowej do korytarzy
piwnicznych), 6, 8
Wilczyńskiego 6D, 6E
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Wachowskiego 6, 8
Burskiego 10, 12, 32
Żurawskiego 6, 8, 10
Herdera 1
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Jaroszyka 2, 4, 6
Gębika 1, 3, 5
Leyka 2, 4, 5, 6, 9, 13, 26
Panasa 2, 4, 6
Pieczewska 4, 6, 8
Turkowskiego 13, 15
Wiecherta 1, 3, 7, 8, 17, 19, 29
Żurawskiego 11, 13, 15
Wymiana opraw oświetleniowych LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych

Murzynowskiego 8
Orłowicza 1, 3, 5, 9, 21

Burskiego 8, 10, 12
Hanowskiego 2, 4
Leyka 9, 11, 13, 15

Wachowskiego 6, 8

dokończenie na str. 4–5
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w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w 2017 roku

Osiedle NAGÓRKI

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych
do budynków:
do budynków:
Boenigka 1, 1A, 3
Barcza 8, 15, 21, 25
Herdera 1, 4
Murzynowskiego 1, 3, 5
Kanta 38, 48
Wańkowicza 8, 12
Leyka 19
Malewskiego 3, 4, 5
Mroza 20A, 20B, 20C, 20D, 20E
Piotrowskiego 11A, 13, 15
Wiecherta 17
Burskiego 2 – wymiana 3 witryn okiennych
Jaroszyka 3 – wymiana stolarki okiennej
(3 szt. na klatce schodowej) i drzwiowej (1 szt.)
Modernizacja systemu zasilania w ciepło i wodę
Barcza 8, 10, 12 – opracowanie dokumentacji na zmianę systemu zasilania w ciepło
i wodę (przeniesienie z 2016 r.), likwidacja
grupowego węzła cieplnego – inwestycja
wspólna z MPEC, a w przypadku uzyskania
dofinansowania wykonanie instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych

Jaroszyka 16, 18, 20, Hanowskiego 7 – wykonanie instalacji solarnej
Burskiego 20, 22, 32 – opracowanie dokumentacji na zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę (przeniesienie z 2016 r.), likwidacja grupowego węzła cieplnego – inwestycja
wspólna z MPEC, a w przypadku uzyskania
dofinansowania wykonanie instalacji solarnej
w budynkach mieszkalnych
Remont loggii i balkonów

Jeziołowicza 14, 16, 18, 20, 22, 23, 17, 19, Sobocińskiego 1 –
wykonanie instalacji solarnej w budynkach
Krasickiego 11, Panasa 8, 10, 12, Świtycz-Widackiej 1 – opracowanie dokumentacji na zmianę systemu zasilania w ciepło
i wodę (przeniesienie z 2016 r.), likwidacja grupowego węzła
cieplnego – inwestycja wspólna z MPEC, a w przypadku uzyskania dofinansowania wykonanie instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych

Boenigka 2 (wszystkie balkony w budynku) Jeziołowicza 20 m 1
Turkowskiego 19 m 18, 20
Boenigka 42 m 15, 17
Burskiego 13 m 7
Hanowskiego 12 m 9
Herdera 7 m 18
Janowicza 2 m 26, Janowicza 7 m 26
Mroza 37 m 15
Piotrowskiego 13 m 26
Wiecherta 16 m 3, 4, 8
Remonty chodników (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk) i ulic

Barcza 14A m 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 21,
22, 23, 24
Orłowicza 2, 8, 10, 14, 16, 18 (wszystkie balkony w budynkach)

Orłowicza 17B – wykonanie dojść do II i III Boenigka 46, 48, 50, 52 – 54 m2
Sobocińskiego/Krasickiego – miejscowa naprawa nawierzchni
klatki – 20 m2
zatoki parkingowej
Herdera 7, 9, 11 – 171 m2
Janowicza 32, 34 – 25 m2
Leyka 26 – 46 m2
Mroza 32, 34 – 117 m2
Mroza 8, Piotrowskiego 11 – 405 m2
Wiecherta 16 – 75 m2
Mroza 29, 31 – naprawa drogi dojazdowej
60 m2
Wykonanie zatok parkingowych
Wańkowicza 10 – 22 stanowiska wraz z do- Janowicza 19, 21, Mroza 32, 34 – 11 stanokumentacją
wisk + naprawa dróg dojazdowych – 80m2
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Orłowicza 31 – 21 stanowisk wraz z dokumentacją
Barcza 5, 7 – 10 stanowisk wraz z dokumentacją i przełożeniem kabla energetycznego
Barcza 7 – przebudowa drogi z tyłu budynku
– 260m2
Remont osłon śmietnikowych
Barcza 14A
Orłowicza 3, 4, 5, 15, 21
Wańkowicza 16
Orłowicza 7 – zamknięcie wiatą otwieraną
na zamek elektryczny punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Orłowicza 14

Burskiego 2 – 4-6 – 12 – 16
Kanta 22A, 26, 28, 36, 52 – 54
Mroza 27
Pieczewska 4 – 6-8
Wiecherta 2 – 4-6
Wiecherta 12 – 18 – 20

JAROTY ∙
Osiedle NAGÓRKI

5

NR 4/2017

Osiedle JAROTY

Osiedle PIECZEWO

Remonty placów zabaw
Barcza 18 – uzupełnienie urządzeń i ogrodzenie placu zabaw
Wańkowicza 6; Orłowicza 3 – 5–9; Orłowicza
21 – 29; Orłowicza 1 – uzupełnienie urządzeń
na placu zabaw
Barcza 7 – ogrodzenie placu zabaw

Boenigka 42 – 44 – montaż urządzeń siłowo- Gębika 9 – 11–Turkowskiego 2 – ogrodzenie placu zabaw
-rekreacyjnych
Burskiego 2 – 4-6 – 8-14 – 16 – 18; Wiecherta
12 – 18 – 20; Wiecherta 35; Kanta 3 – 5; Mroza
20 A-E; Mroza 22 – 24 – 26; Kanta 26 – 36 – 38;
Mroza 32 – 34–Janowicza 19 – 21; Wilczyńskiego 19 – uzupełnienie i wymiana urządzeń
na placach zabaw
Kanta 28 – 30 – przygotowanie boiska do gry
w piłkę, stół do tenisa
Janowicza 2, 4 – wykonanie drenaży placów
zabaw
Docieplenie budynków mieszkalnych i pawilonów
Wilczyńskiego 15, 17, 19
Wiecherta 15
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Herdera 13
Jaroszyka 8
Zagospodarowanie terenów zielonych (nasadzenia roślinne)

Murzynowskiego 7
Orłowicza 21, 23

Boenigka 1, 1A, 3 częściowo na mieniu
Boenigka 11, 19
Boenigka 36, 38, 40
Burskiego 2, 4, 6, 14, 16, 18, Leyka 5, Hanowskiego 1, 3, Hanowskiego 2, 4
Wiecherta 35
Janowicza 26
Mroza 8, Piotrowskiego 11, Burskiego 13
Pozostałe roboty remontowe

Gębika 1, 3, 5 częściowo na mieniu
Krasickiego 1, 3, 5
Stramkowskiej 1, 3, 5
Wachowskiego 6, 8

Barcza 8, 15, 21, 25, Wańkowicza 8, 12 –
wymiana kaset domofonowych na cyfrowe
Murzynowskiego 7 (kl. II), Orłowicza 7
(kl. V), 8 (kl. IV) – wymiana tablicy sterującej
dźwigu
Orłowicza 15 – odnowienie elewacji północnej – 640 m2
Orłowicza 3, 5, 16, 18 – remont pomieszczeń
technicznych podwęzłów c.o.
Wańkowicza, Barcza numery parzyste – modernizacja oświetlenia zewnętrznego z podziałem na dwa obwody
Wańkowicza 9 – remont 16 pokoi i świetlicy
PRZENIESIENIE Z 2016 ROKU:
Barcza 5 – wykonanie instalacji ppoż.

Malewskiego 1, 3, 5, Jaroszyka 22, Leyka 19, Gębika 11 – wymiana budynkowej tablicy energetycznej
Pieczewska 4, 6, 8, Kanta 12, Janowicza 2 – Krasickiego 11 – wykonanie daszków nad wejściami
wymiana kaset domofonowych na cyfrowe
Burskiego 2, 4, 6, 18; Mroza 8; Kanta 22A,
22B – wymiana ław kominiarskich
Wilczyńskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F – wymiana ław kominiarskich, rynien i rur spustowych
Mroza 20A, 20B – remont schodów wejściowych do budynku
Jaroszyka 22, Leyka 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, Hanowskiego 2, 4, 6, 8, 12, 14, Pieczewska 4, 6, Herdera 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
20, 21, 22, 24, 26, Kanta 1, 3, 5, 7, 42, 44,
52, 54, 56, Piotrowskiego 11A, 15 – wymiana
zaworów podpionowych
Janowicza 2, 4, 10 – montaż regulacyjnych
zaworów podpionowych i hydrauliczna regulacja instalacji c.o.
Mroza 10, Janowicza 4, Janowicza 5 – docieplenie narożników i zamknięcie dylatacji
Boenigka 34B – wykonanie drenażu i izolacji
ścian piwnic
Jaroszyka 3 – malowanie klatki schodowej
Kanta 12 – opracowanie projektu technicznego wzmocnienia ław fundamentowych

Kolorem niebieskim oznaczono remonty nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni
Zgodnie z opracowanym harmonogramem przetargów na roboty remontowe według planu remontów na 2017 r., powołane komisje
przygotowują odpowiednie specyfikacje przetargowe. W bieżącym
roku, aby możliwe było zawarcie umów o roboty remontowe z wykonawcami, planowane jest przeprowadzenie 20 przetargów nieograniczonych. Na niektóre zakresy robót wykonawcy będą wyłaniani w trybie zapytania o cenę. Będą to prace, których wartość jest niższa od
kwot wolnych od przetargów – zgodnie z regulaminem. Część prac
na osiedlach Nagórki i Jaroty zaplanowano do wykonania przez własne zespoły konserwatorów.
W dniu 9 lutego 2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na: malowanie 65 klatek schodowych; ułożenie terakoty na schodach i podestach 50 klatek schodowych w 20 budynkach; ułożenie
terakoty w korytarzach piwnicznych – 1776 m² w 29 budynkach; remont posadzek w korytarzach piwnicznych – 1425 m² w 9 budynkach;
ułożenie wykładziny typu tarkett na schodach i podestach budynku

Orłowicza 7; wymianę drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych
– 36 szt. Po otwarciu ofert złożonych w tym przetargu okazało się,
że oferowane ceny nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Niektórzy oferenci proponowali swoje ceny nawet kilkakrotnie
wyższe od naszych planowanych kosztów robót. Z tego też powodu
przetarg rozstrzygnięto tylko w ograniczonym zakresie, a na ponad
60% wartości robót konieczne będzie ponowne ogłoszenie kolejnego
przetargu.
W bieżącym roku planowane wydatki z funduszu remontowego wynoszą: w nieruchomościach budynkowych, mieszkalnych 13.799.562 zł, a w nieruchomościach stanowiących mienie
Spółdzielni 2.250.548 zł.
inż. Piotr Wałecki
Wiceprezes ds. technicznych SM „Jaroty”
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Pokaz kulinarny w Kole Seniora

Dzień Kobiet w Klubie „Na Górce”

Prezentacji pokazu kulinarnego „Śniadanie wielkanocne”, który
odbył się w Klubie „Akant” dokonała i przepisy omówiła inż. Teresa
Biała. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

Roman Szostek, przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, złożył Paniom z Klubu Seniora
serdeczne życzenia z okazji ich Święta 8 Marca.

Witamy Wiosnę!

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie o pow. ok. 60 m² w zasobach SM „Jaroty”, na osiedlu Pieczewo lub Jaroty, na I lub II piętrze, z dużym balkonem – może
być do remontu. Tel. 601 327 717.
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow.
48,4 m², na parterze, środkowe, ul. Wiecherta,
Jaroty. Cena 199 tys. zł. Tel. 530 808 600.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,2 m², ul. Leyka 30, IV piętro, stan mieszkania bardzo dobry
(po kompletnym remoncie w 2012 r.). W cenie
pozostaje zabudowa kuchenna, zabudowa łazienkowa oraz dwie duże szafy. Cena 259 tys. zł
– do negocjacji. Tel. 608 848 718.

W Klubie „Akant” „zielone ludziki” tańcem i zabawą przywitały wiosnę.

Mieszkanie komunalne o pow. 35,57 m² na
Zatorzu (możliwość wykupu za niewielkie pieniądze), po generalnym remoncie – wszystkie
instalacje wymienione – zamienię na większe
(minimum 2 pokoje), również z możliwością wykupu. Tel. 509 846 864.
Mieszkanie o pow. 84,9 m², ul. Barcza, IV piętro – zamienię na 2-pokojowe, względnie kawalerkę, na parterze lub I piętrze. Cena różnicy
metrażu do uzgodnienia. Tel. 600 747 600.
Sprzedam mieszkanie o pow. 48 m², 2-pokojowe, wysoki parter w bloku 4-piętrowym, balkon,
ul. Wańkowicza 10. Cena 199.000 zł. Tel. 570
535 454.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka z oknem, ul. Boenigka – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub
M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
M-5 o pow. 72 m², parter, Pieczewo – sprzedam
lub zamienię na mniejsze z dopłatą. Tel. 504 004
268.

Dzieciom wiosna kojarzy się ze słońcem i kolorami. Pani Wiosna w wykonaniu dzieci jest radosna i wielobarwna. Wita wszystkich w Klubie „Na Górce”.

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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Posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy
pamiątkowej w Przedszkolu Miejskim Nr 32
W ramach społecznego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” od 2008 roku sadzimy dęby jako żywe pomniki według
zasady, że każdy posadzony dąb upamiętnia jedno nazwisko osoby zamordowanej na rozkaz Stalina przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Twerze lub Charkowie – ogółem mordu dokonano na 21.857 polskich obywatelach. Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel
społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz
wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i państwa.
W piątek, 7 kwietnia 2017 r., w Przedszkolu Miejskim Nr 32
na Nagórkach odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcia pamiątkowej tablicy dla uhonorowania jednej
z ofiar tej katyńskiej zbrodni aspiranta Policji Państwowej STANISŁAWA STRZEMECKIEGO, zamordowanego strzałem w tył
głowy w Twerze w 1940 r.
Przystępując do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”
przedszkolna społeczność podjęła się zadania zapoznania się
z dziejami życia i działalnością Bohatera, a także zagwarantowała
pamięć o nim. Nawiązała kontakt z rodziną aspiranta Strzemeckiego, która jest związana pokoleniowo z Olsztynem i kultywuje pamięć swojego przodka, włącza się w inicjatywy lokalne i uczestniczy
w pielęgnowaniu tradycji patriotycznych.
W uroczystości wzięli udział m. in. Jarosław Słoma – wiceprezydent Olsztyna, Stanisław Orzechowski – pełnomocnik wojewody
warmińsko-mazurskiego, mł. insp. Piotr Zabuski – komendant Komendy Miejskiej Policji, mł. insp. Tomasz Stawarski – naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji, Anna
Zdaniukiewicz – wizytator Kuratorium Oświaty, Roman Przedwojski – prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz Prezydium
Związku Sybiraków, st. insp. Adam Kaczyński ze Straży Miejskiej,
ks. Jarosław Dobrzeniecki z parafii pw. Miłosierdzia Bożego oraz
przedstawiciele współpracujących z przedszkolem instytucji.
Szczególnymi gośćmi tej uroczystości byli członkowie
rodziny asp. S. Strzemeckiego: Zofia Łapińska (córka), Ewa
Łapińska (wnuczka) z mężem Wojciechem, Małgorzata Żytkiewicz (prawnuczka) z mężem Bogdanem, Katarzyna Narbut
(prawnuczka) i Iwo oraz Maja Żytkiewicz (praprawnuki).
Tę podniosłą uroczystość prowadziła dyrektor przedszkola
Ewa Zuba, a rozpoczęto ją od prezentacji sylwetki asp. Stanisława
Strzemeckiego, po której były przemowy oraz występy artystyczne w wykonaniu przedszkolaków, a następnie wszyscy udali się do
ogrodu przedszkolnego, gdzie po odegraniu hymnu i wprowadzeniu
pocztów sztandarowych nastąpiło uroczyste wkopanie Dębu Pamięci i jego poświęcenie. Zaszczyt wkopania dębu przypadł rodzinie Bohatera, natomiast o odsłonięcie pamiątkowej tablicy, której
fundatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, poproszono
Romana Przedwojskiego – prezesa Zarządu SM „Jaroty”. Pod
tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze. Minutą ciszy oddano hołd
Aspirantowi i innym pomordowanym w Lesie Katyńskim.

Dąb będzie przypominał przedszkolakom i całej społeczności lokalnej, kim jesteśmy i jaką cenę zapłacili przodkowie za naszą wolność. Prawda o Katyniu nie może być wymazana z naszej
świadomości. Uroczystość dostarczyła wielu wzruszeń i refleksji
oraz zadumy nad dziejami naszego narodu i Europy. To piękna
lekcja historii.
Małgorzata Gieczewska
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Gala „Serca Jarot” i „Skrzydła Jarot” 2017
18 marca 2017 r. w Osiedlowym Klubie „Akant” odbyła się uroczystość przyznania statuetek „Serca Jarot” oraz „Skrzydła
Jarot” za rok 2016. Organizatorem imprezy były spółdzielcza i samorządowa Rada Osiedla „Jaroty”. Przewodniczący Rady spółdzielczej SM „Jaroty” Jerzy Krasowski oraz przewodnicząca samorządowej Rady Lucyna Jaczewska przywitali przybyłych gości.
W uroczystości udział wzięli między innymi: Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezydent Olsztyna; Halina Ciunel, przewodnicząca
Rady Miasta Olsztyna; Roman Przedwojski, prezes SM „Jaroty”; Marta Kilanowska-Lebiedzińska, dyrektor Biura Rady Miasta; Monika Stanulewicz-Rogińska, radna Miasta Olsztyna; Danuta Maksymowicz,
inspektor Biura Rady Miasta; Jarosław Lipiński, komendant Straży
Miejskiej; Jarosław Prawdzik, członek Rady Nadzorczej SM „Jaroty”.

Agnieszka Krupińska, instruktor Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia”;
właściciel Centrum Gier Rubikon, Maria Chmielewska, członek
samorządowej i spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty”; Leon Drewnowski, członek samorządowej i spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty”; Anna Swacha, członek spółdzielczej Rady Osiedla „Jaroty”.

Ideę ustanowienia wyróżnień w postaci „Serca Jarot” przybliżył pomysłodawca i inicjator Jerzy Krasowski. Pierwsze statuetki
wręczono w 2004 r. Kolejne wyróżnienia były w latach: 2005, 2006,
2010 i 2012. Od tego roku wyróżnienia przyznawane są każdego
roku. Uroczysta gala „Serce Jarot” to okazja do podziękowania za
życzliwość, zaangażowanie i wspieranie inicjatyw Rady Osiedla „Jaroty” na rzecz społeczności lokalnej.
Najwyższe wyróżnienie – złote „Serce Jarot” odebrała Jadwiga Kaczmarczyk, dyrektor Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera
w Olsztynie. Srebrne „Serca Jarot” zostały przekazane właścicielowi
piekarni Cymes i właścicielowi Zakładu Mięsnego Podlasie. Kolejnym laureatem był Adam Kaczyński, inspektor Straży Miejskiej
oraz Andrzej Karwowski, dyrektor jednostki realizującej projekt
tramwajowy.
Wyróżnienia „Skrzydła” – to nagroda za wsparcie i pomoc na
rzecz środowiska „Jarot”. Po raz pierwszy przyznano je w 2015 r.
Otrzymało je wówczas 13 osób.
Laureatami Honorowej Nagrody „Skrzydła” w tegorocznej
edycji zostali: Marta Kilanowska-Lebiedzińska, dyrektor Biura
Rady Miasta; Danuta Maksymowicz, inspektor Biura Rady Miasta;
Mariusz Krupiński, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia”;

Okolicznościowe „Szkiełka” otrzymały: Halina Ciunel, przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna i Halina Zaborowska-Boruch,
wiceprezydent Miasta Olsztyna.
Ponadto dyplomy z „Sercem Jarot” i podziękowania za wsparcie działalności rady na rzecz mieszkańców Jarot otrzymali: przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy Dedal, Jolanta
Król-Burzyńska, właścicielka MY Trawel; Julita Skrzypczyk, właścicielka przedszkola „Jacek i Agatka”; Aleksandra Szarek, właścicielka szkoły Oxford Academy; Jolanta Szarek, właścicielka Junior
Academy; Elwira Kucharska, właścicielka wędzarni Intermarche.
Galę poprowadzili przewodniczący samorządowej i spółdzielczej Rady: Lucyna Jaczewska i Jerzy Krasowski. Uroczystość
uświetnili muzycy, panowie Wojtek i Piotrek. Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek ufundowany przez sponsorów i uwieńczony deserem – tortem w kształcie serca.
Patronat medialny nad uroczystością sprawowali portal informacyjny Olsztyn24 i Pismo Mieszkańców Spółdzielni JAROTY.
Rady Osiedlowe „Jarot” serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za wsparcie i zapraszają do dalszej współpracy.
Barbara Kozińska
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Wiosennie i patriotycznie
Oto i przyszła „śpiewająca” wiosna, ze słoneczkiem i ciepełkiem, wszystko się zazieleniło, a kwiatuszki cieszą oko! Ale to dopiero kwiecień, a czasami i na przełomie kwietnia, maja potrafi sypnąć śniegiem – nie przesadzajmy
więc z zachwytem i majówkami – przewidujmy różnorodność pogody, bo najszybciej w takim okresie złapać przeziębienie.
Grzejące promienie słońca i budząca się do życia przyroda pozytywnie
wpływają na samopoczucie, mocno nadszarpnięte po okresie zimy, niestety
dla alergików wiosna to okres wysypu wielu alergenów, przede wszystkim
pyłków traw, krzewów i drzew. Przygotujmy się więc do wiosennej alergii,
która w ciągu kwietnia i maja jest bardzo uciążliwa i z roku na rok daje o sobie znać. Kiedy więc zakwitają pierwsze wiosenne rośliny i pojawiają się
objawy uczulenia – katar sienny, kichanie, przekrwienie śluzówki nosa,
suchy kaszel, drapiące gardło oraz bóle głowy, a objawy te powtarzają się
corocznie w tym okresie, należy przyjrzeć się problemowi bliżej i udać
do lekarza.
Bo jakże często alergicy niezdający sobie sprawy z tego, że są uczuleni,
a katar lub bóle głowy uznają za wczesnowiosenne przeziębienie, męczą się
i leczą na nieistniejące choroby.
Tyle by było z rozważań o zagrożeniach pogodowo-wiosennych, ale
jak niemal co roku w tym kwietniowo-majowym okresie budzą się refleksje
patriotyczno-etyczne.
Jako NARÓD – POLACY, lubimy i czasami potrafimy być dumni z naszych narodowych osiągnięć, szczycić się historią i wielkimi narodowymi –
doniosłymi, a szczególnie zwycięskimi zdarzeniami.
Miewamy łzy w oczach, gdy grany jest „Mazurek Dąbrowskiego” przy
okazji różnych oficjalnych i podniosłych uroczystości, a kiedy przy tym załopoce flaga narodowa i znak białego orła na czerwonym tle będzie widoczny
na mundurach i sztandarach, jako naród niemal płoniemy w uniesieniu.
Kiedy jednak w osiedlu, domu czy mieszkaniu, poza miejscem oficjalnych obchodów świąt czy uroczystości, mimo że jest to święto państwowe
czy też narodowe, nagle stajemy się „norwidowskim” – kłótliwym i zawistnym
społeczeństwem, któremu poza własnym, małym JA, wszystko pozostałe
„zwisa” albo zawadza czy przeszkadza.
Wredny sąsiad, hałaśliwa dzieciarnia na zieleńcach i placykach zabaw,
facet, który zwraca uwagę, że nasz pies brudzi na chodniku, czy inna baba
czepiająca się, że rzucamy śmieci i rozdeptujemy peta na środku chodnika,
a nasze „wybluzgiwane” przekleństwa gorszą dzieci – tak, to MY i niestety
wielu jest nas takich!
I tak właśnie wielu z nas ma gdzieś nasze narodowe, państwowe, wspólne i ludzkie: współżycie, powinności i obowiązki – co nam tam sprawy ludzkości, kraju czy bezpieczeństwa i porządku, obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony – to sprawa innych, nie nasza, niech zajmują się tym służby
i ktoś tam!
Tak wiem, że to, co piszę to bolesne i że są jeszcze tacy, których to nie
dotyczy, ale popatrzmy na proporcje, na młodzież i na dzieci – posłuchajmy,
co mówią, popatrzmy, co robią i skąd czerpią wzorce.
Przed nami maj, miesiąc wielu świąt państwowych i narodowych. Może
to i moja fobia wynikająca z tego, że wśród przodków miałem wielu żołnierzy,
powstańców i działaczy narodowych czy państwowych, ba, tak mnie widać
wychowano, a i sam jestem emerytowanym żołnierzem zawodowym i w te
majowe święta, nie na uroczystościach, placach czy stadionach, ale na włas-

DYŻURY

nym – małym balkonie wieżowca: zawsze wywieszam flagę Polski – nasz
najważniejszy symbol narodowy. I patrzę na otaczające mnie budynki, bloki
i wieżowce, a tam, poza „urzędowymi”: jedna, dwie lub kilka flag i nic poza
tym, to normalka i więcej już nie pytam przygodnego prawie – sąsiada, dlaczego – po prostu to nasza narodowa...
Jednak mam nadzieję, że to, co piszę dociera do wielu, a dalej prawem
domina może dotrze pośrednio lub bezpośrednio do młodzieży, do dzieci,
do NAS! W maju, właśnie w maju, obchodzimy wiele świąt państwowych
i narodowych:
1 maja – Święto Państwowe (ustanowione w 1950 r.), nieformalnie nazywane Świętem Pracy; 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (ustanowione w 1919 r., ponownie w 1990 r.) i 9 maja – Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności (ustanowione w 1945 r.). Ale jest inne ważne majowe
święto, którym chciałbym zająć się szczególnie: 2 maja – Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej (ustanowiony w 2004 r.). Mimo wszystko bowiem
sądzę, że w życiu każdego narodu są takie chwile, które każdego zmuszają
do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia w sobie tych pokładów
uczuć, które zbliżają wszystkich Polaków i czynią z nas jeden naród. Jeżeli
uważamy się za patriotów to okażmy szacunek wobec tradycji i kultury, bo
patriotyzm jest naturalnym uczuciem każdego obywatela. Patriotyzm to miłość do wolności, do ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go
przez symbole. Tym najważniejszym jest narodowa flaga.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych – jest nią prostokątny płat tkaniny o proporcji
5:8, umieszczony na maszcie o dwóch poziomych, równoległych pasach tej
samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego, z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.
Mamy dwie flagi państwowe: pierwsza jest biało-czerwona i przeznaczona jest do użytku w granicach Polski. Druga w białym polu ma godło
państwa – Orła Białego w złotej koronie i służy eksponowaniu jej poza granicami – przy placówkach dyplomatycznych, na przejściach granicznych, na
lotniskach międzynarodowych i na morzu jako bandera.
Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy
3 maja 1792 r. podczas obchodów rocznicy uchwalenia – Konstytucji 3 Maja.
Kiedy można wywieszać flagę państwową? Kiedy się chce, pod warunkiem, że otoczy się ją czcią i szacunkiem. A jeśli czujemy się Polakami,
utożsamiamy z narodem i polskim społeczeństwem – mamy obowiązek
moralny i patriotyczny wywieszać naszą flagę narodową – Flagę Rzeczypospolitej Polskiej z okazji wszystkich świąt państwowych i narodowych,
a w Dniu Flagi RP – bezdyskusyjnie.
Niech nam więc będzie wiosennie i bezpiecznie, dumnie i patriotycznie,
a pokazujmy to naszym dzieciom i wnukom, poprzez szacunek do świąt państwowych i narodowych, poprzez eksponowanie symboli narodowych z właściwym szacunkiem i czcią, to nasz ludzki i narodowy obowiązek.
To również znak, że jesteśmy i narodem i społeczeństwem na miarę czasów, godni dokonań przodków i dumni ze swej ojczyzny, codziennie, a nie
tylko w okresie obchodów świąt państwowych i narodowych. Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący 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: 15 maja 2017 roku – pełni Andrzej Szmitkowski

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:
sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax
89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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Nowe ustalenia wysokości opłat za używanie mieszkań
i garaży w zasobach SM „Jaroty” w Olsztynie
– nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury
technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia
terenu, związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli,
– nieruchomości niezabudowane.
W naszej Spółdzielni na wysokość tej opłaty wpływają m.in.
koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic osiedlowych, parkingów, placów zabaw, podatek od nieruchomości oraz
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty utrzymania budynków administracyjnych, koszty sprzątania, zimowego utrzymania
terenów stanowiących mienie Spółdzielni i inne.
Ustalona opłata na pokrycie tych kosztów w 2017 r. wynosić będzie 0,55 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Jest to wzrost
o 0,02 zł/m2 spowodowany głównie wzrostem kosztów sprzątania
terenów i pielęgnacji zieleni na terenach Spółdzielni.

– 2,50 zł/m2 powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych
w budynkach ocieplonych, w których koszty ocieplenia i zmiany systemu zasilania w ciepło (jeśli występowało) nie zostały spłacone.
Budynków takich pozostało już tylko 7,
– 1,00 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali ocieplonych ze spłaconymi kosztami ocieplenia i zamiany systemu zasilania w ciepło
(jeśli występowało),
– w pozostałych nieruchomościach stawki odpisu zostały ustalone indywidualnie na podstawie rzeczywistych potrzeb remontowych.
Ze stawek odpisu na fundusz remontowy wyodrębnia się część
odpisu w wysokości 0,10 zł/m2 miesięcznie z przeznaczeniem na
finansowanie remontów w nieruchomościach stanowiących mienie
Spółdzielni.

Działalność kulturalno-oświatowa

***

Opłaty na pokrycie kosztów związanych z działalnością kulturalno-oświatową w 2017 r. pozostają bez zmian i wynoszą 0,12 zł/m2
powierzchni użytkowej lokalu.
Obowiązek ponoszenia tej opłaty obciąża wyłącznie członków
Spółdzielni i wynika on z zapisów art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Osoby niebędące członkami Spółdzielni
mogą odpłatnie korzystać z tej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

Tuż przed oddaniem do druku powyższego tekstu w „Gazecie
Olsztyńskiej” w dniu 5 kwietnia br. ukazał się artykuł red. Łukasza
Wieliczko pt. „Od 1 lipca w Jarotach drożej”. Redaktor Wieliczko nie
zadał sobie trudu, by zapytać rozmówców z poszczególnych spółdzielni, co zaliczone zostało u nich do kosztów eksploatacji, a z tym
w każdej spółdzielni jest inaczej, gdyż termin ten nie jest nigdzie
zdefiniowany. W związku z powyższym rozpoczął porównywanie
spraw nieporównywalnych i z tego powodu zażądaliśmy od Redakcji stosownego sprostowania. Szerzej o czynszach, a zwłaszcza
o stawce eksploatacyjnej na tle niektórych olsztyńskich spółdzielni
mieszkaniowych pisać będziemy w numerze majowym „Jarot”.
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”

Fundusz remontowy
Stawki odpisu na fundusz remontowy w większości nieruchomości pozostały bez zmian i od 1 lipca 2017 r. wynoszą:
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Szybki
i prosty
Kredyt
Pocztowy

Bank Pocztowy to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacja na podstawie art. 7 ust. 4 i 5
Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. nr 126, poz. 715 z późn. zm.): Poczta Polska S.A. jest uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A.
czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów w zakresie kredytów/pożyczek konsumenckich i umów rachunku bankowego. Poczta Polska S.A.
nie współpracuje z innymi kredytodawcami niż Bank Pocztowy S.A. Ostateczna decyzja oraz warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności
oferty zapytaj doradcę na każdej Poczcie lub w placówkach Banku Pocztowego.

