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LIV Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
26 maja 2017 r.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie tradycyjnie odbyło się w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7, przy ul. Krasickiego 2. Rozpoczęło się o godzinie 17.00, a wzięło w nim udział 184 członków,
czyli 2% uprawnionych.
Zgodnie ze Statutem otwarcia obrad dokonała przewodnicząca
Rady Nadzorczej Bogumiła Gadziała, zapoznając zebranych z regulaminem obrad oraz zarządziła wybór członków Prezydium WZ.
Podczas jawnego głosowania na przewodniczącą LIV Walnego
Zgromadzenia wybrano Marię Szwejkowską. Zastępcą przewodniczącej został Kazimierz Oleksiak, sekretarzem Jadwiga Gazda,
asesorem Barbara Grabowska.
Następnie przewodnicząca WZ zarządziła wybór osób do komisji madatowo-skrutacyjnej (Małgorzata Śliwińska – przewodnicząca oraz członkowie – Bogdan Zdanowicz, Antoni Gierszewski, Ewa Janczewska, Henryka Domasiewicz), a także do komisji
wnioskowej (Tomasz Radliński – przewodniczący, Maria Chmielewska i Jarosław Prawdzik – członkowie).
Zgodnie z porządkiem obrad, po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu się Prezydium i dwóch komisji, przystąpiono do realizacji
dokończenie na str. 3

W trawie coś piszczy
Rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo we wrocławskiej trawie coś było słychać. Te odgłosy doszły do nas właśnie z odległego
Wrocławia, gdzie w końcu roku 2012 powstała inicjatywa obywatelska – Ruch Społeczny Obrony Mieszkańców. Celem, jaki sobie
postawili było dbanie o sprawy mieszkańców, walka z absurdami tworzonego prawa, obrona społeczności lokalnych, wspieranie
samorządności.
Pomimo dzielącej nas odległości zainteresowała nas tematyka
mająca być istotą ich działalności. Tym bardziej że chcieli wyjść ze
swymi problemami na forum ogólnokrajowe i w tym celu postanowili
nawiązać kontakt ze znaną nam skądinąd aktywistką ruchu obrońców mieszkańców, tj. naszą Panią Senator Lidią Staroń.
Zaproszenie wysłane do niej w końcu marca br. pozostało jednak bez echa, więc w maju tego roku wystosowali na ten sam adres
list otwarty, czyli ogólnodostępny. Argumentacja listu nie jest nam
obca, ale chcemy naszym Czytelnikom przedstawić pełną jego treść,
by można było ocenić, czy z faktu, iż Wrocław w stosunku do Olsztyna leży mniej więcej po przekątnej naszego kraju wynika inne
postrzeganie zgłaszanych tam problemów, czy też możemy doszukać się także pewnych analogii z punktem widzenia niejednokrotnie
prezentowanym przez nas na łamach „Jarot”.
List otwarty 
ruch.spoleczny@gmail.com

Wrocław 25. 05. 2017 roku

Pani Lidia Staroń – Senator RP
ul. Kopernika 45, pok. 11, 10 - 512 Olsztyn

Pani Senator,
pod koniec marca tego roku wystosowałem do Pani zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami mające na celu wyjaśnienie promowanych przez Panią zmian w ustawach spółdzielczych. Moje za-

proszenie pozostało bez jakiejkolwiek odpowiedzi, więc w tej sytuacji
zwracam się do Pani w formie listu otwartego.
Szanowna Pani, formułuje Pani postulat całkowitej likwidacji
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i rozdzielenia ich majątku pomiędzy wspólnoty mieszkaniowe. Forsuje Pani przy tym projekt ustawy przygotowywany przez Sejm poprzedniej kadencji, w duchu polityki neoliberalnej i wbrew zamierzeniom rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Zdecydowany sprzeciw i głęboki niepokój budzi fakt, że Pani
opinie na temat polskiej spółdzielczości mieszkaniowej są tak jednostronne i ogniskują się na wywoływaniu negatywnych emocji.
Tymczasem cel, do którego Pani dąży i proponowany przez Panią
sposób jego realizacji, niosą ze sobą konsekwencje i zagrożenia zbyt
poważne, by dyskusję o spółdzielniach mieszkaniowych pozostawić
na takim poziomie.
Przede wszystkim, podział majątku spółdzielni mieszkaniowych
pomiędzy nowo powstałe wspólnoty mieszkaniowe, wskutek Pani
propozycji, doprowadzi do szybkiej wyprzedaży gruntów oraz obiektów, które dziś stanowią dobro wspólne. Ich wartość zostanie przy
tym znacząco zaniżona z powodu lawinowej podaży. Taki skutek
przyniesie likwidacja spółdzielni mieszkaniowych przeprowadzona
według Pani zamierzeń.
Na tym mechanizmie skorzystają przede wszystkim deweloperzy. Stracą mieszkańcy, ponieważ definitywnie zabudowanych zostanie wiele terenów zielonych i rekreacyjnych, znikną też utrzymywane
dokończenie na str. 2
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do dziś przez spółdzielnie domy kultury czy place zabaw. Osłabiony
zostanie również Narodowy Program Mieszkaniowy.
W ramach obecnego projektu rządowego, spółdzielnie zostały
wskazane jako jeden z istotnych podmiotów realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ich zaangażowanie otwiera możliwość budowy tanich mieszkań na szerszą skalę. Potwierdzają to
liczby. Już dziś, mimo jeszcze ograniczonych możliwości działania,
spółdzielnie budują średnio nawet o 30% taniej niż deweloperzy, co
warto podkreślić: w nowoczesnym standardzie i z dbałością o jakość
przestrzeni miejskiej.
Jestem przekonany, że zależy Pani na tym, by tanie mieszkania
były dla Polaków dostępne w jak najszerszym zakresie. Czy potrafi Pani uzasadnić, że likwidacja spółdzielni mieszkaniowych,
i w konsekwencji oddanie ich gruntów deweloperom, lepiej
przyczyni się do realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego niż działalność budowlana spółdzielni? Jest to pytanie
niezwykle istotne zwłaszcza w kontekście podanych powyżej liczb.
Ponadto, czy potrafi Pani wskazać efektywne rozwiązania, które
pozwolą zachować tereny rekreacyjne, zielone czy domy kultury dla mieszkańców? Czy potrafi Pani wskazać rozwiązania,
które uchronią polskie miasta przed nadmiernym zagęszczeniem zabudowy?
Odpowiedzi na te trzy kluczowe pytania pozwolą na przejście
do rzeczowej dyskusji, opartej na konstruktywnych propozycjach.
Zwracam się do Pani o udział w merytorycznej dyskusji na temat
przyszłości polskich spółdzielni mieszkaniowych oraz ich roli w Narodowym Programie Mieszkaniowym.
Z poważaniem Mirosław Lach
Treść tego listu pozostawiamy bez komentarza, natomiast
PT Czytelnikom zwięźle przedstawimy sylwetkę autora. Otóż Pan
Mirosław Lach, przewodniczący Ruchu Społecznego Obrony Mieszkańców, jest nie tylko radnym Rady Miasta Wrocławia, z Klubu PiS,
ale także przewodniczącym rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. No cóż, po tej ostatniej informacji zdaje się
nam, że rozumiemy rezerwę, z jaką odniosła się Pani Senator RP do
nazbyt namolnego działacza, a on naiwnie sądził, że jak raz zobaczył w telewizji wdzięczącą się Panią Senator do obecnego ministra
sprawiedliwości, to już nawiązał z nią jakąś nić porozumienia. Figa
z makiem, Drogi Panie. Może się Pan natomiast czuć skreślonym
z listy potencjalnych dyskutantów, a wygląda nam na to, że Pani Senator nie będzie chciała nawet siedzieć obok Pana, np. w programie
Pani Jaworowicz. Trzeba było uważać z tą radą nadzorczą.
Tytułem prawa serii w tym samym czasie, co opisany wyżej list
otwarty, dotarł do nas artykuł dra Jerzego Jankowskiego, prezesa
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i o dziwo,
dotyczył też Pani Senator Lidii Staroń. Przedstawimy więc go, ponieważ dotyczy naszej Pani Senator (cały list przeczytać można w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej). Skrót podyktowany
jest także tym, że już o tym pisaliśmy w artykule „Drogi kariery naszej Pani Poseł” w „Jarotach” z września 2014 r.
Oskarżony będzie oskarżał
Zakończyła się, trwająca blisko 17 lat sprawa Zenona Procyka, byłego prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie. Temida, która „jest ślepa” wydała wyrok
uniewinniający i oczyszczający głównego oskarżonego. Można
przy tej okazji pytać o wiele rzeczy, m. in. faktyczną rolę senator
Staroń i faktyczne motywy jej działania w sprawach spółdzielczości.
Próby likwidacji spółdzielczości i jej kompromitowania trwają
w Polsce od ćwierćwiecza. Prawdziwa ofensywa nastąpiła jednak
kilkanaście lat temu, kiedy okazało się, że temat spółdzielczości
i walka z rzekomymi jej patologiami, to doskonały materiał na różne kampanie polityczne i wyborcze. Tropiciele zła w spółdzielczości
szczególnie upodobali sobie spółdzielnie mieszkaniowe, co da się
dość łatwo wytłumaczyć. W całej Polsce w spółdzielczych budynkach zamieszkuje ok. 10 mln ludzi. Rzucanie kłamstw o powszechnym złodziejstwie, przekupstwie i łamaniu praw tych ludzi przez

niegodziwych prezesów-malwersantów zawsze może skutkować
zbudowaniem dość licznego elektoratu. Trzeba przyznać, że są politycy, którzy posługując się przykładem jednej czy dwóch spółdzielni
zrobili polityczne kariery. Tak się stało w przypadku nikomu wcześniej nieznanej Lidii Staroń. Dzięki fali kłamstw i pomówień zdobyła
mandat poselski, a w obecnej kadencji sprawuje urząd senatora.
Swoją drogą ciekawe, jak czuje się reprezentantka Narodu, kiedy
Sąd Najwyższy orzeka, iż poprzednie 16 lat jej działań w sprawie
spółdzielni to jedynie oszczerstwa, które doprowadziły do tragedii
kilkudziesięciu osób.
„Szczęście ludzką krzywdą szyte”
Te słowa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza z „Trylogii” jakże pasują do działalności senator Staroń. Dziś możemy tak
mówić, znając wyrok Sądu Najwyższego w bodaj najtragiczniejszej
ze spraw, będących dziełem wspomnianej parlamentarzystki.
Od kilkunastu lat jest „na salonach” politycznych, bardzo chętnie zapraszana przez stacje telewizyjne, radiowe oraz prasę. Koncepcja
okazała się słuszna, zamiast zajmować się trudnymi sprawami wymagającymi rzetelnej wiedzy merytorycznej, skupiła uwagę na niedoli „uciskanych” spółdzielców. Demagogiczne hasła zawsze łatwo
sprzedać społeczeństwu, które z natury jest wrażliwe na krzywdę
swoją czy innych. Do tego wystarczy dorzucić tezę o postkomunistycznej pajęczynie i betonie, a sukces zapewniony. Senator, niegdyś
posłanka Staroń niewątpliwie taki sukces odniosła. Jest w stanie
sprzedać mediom każdą swoją tezę o zepsutych nadmiarem władzy
prezesach, zarządach i radach nadzorczych, a nawet o konieczności
likwidacji spółdzielczości. Twierdzi, że każdy jednostkowy przypadek
nadużyć dyskwalifikuje kilka tysięcy spółdzielczych wspólnot w kraju. I nieważne jest zadowolenie setek tysięcy spółdzielców, bo jest to
zjawisko od strony marketingowej zupełnie nieprzydatne. Celem jest
„wyłowienie” przypadku patologicznego, a następnie prowadzenie
ostrej kampanii w mediach. Nieważne przy tym, czy ktoś zostanie
zniesławiony, pomówiony czy brutalne skrzywdzony […].
„Żadna władza nie może stać ponad prawem”
Ta prawnicza maksyma starożytnych Rzymian nie ma chyba zastosowania w przypadku osoby senator Staroń. Zarówno w tym, jak
i w innych przypadkach próbuje stawać ponad prawem. Oskarżenia
formułuje bardzo szybko, bez koniecznych dowodów. I nieważna jest
kolejna zasada prawna mówiąca o domniemaniu niewinności. W taki
właśnie sposób w 2005 roku doprowadziła do niesłusznego aresztowania Procyka, rzucając lawinę pomówień i kłamliwych oskarżeń […].
(Nie) należy wysłuchiwać drugiej strony
Nikt nie słuchał żadnych wyjaśnień oskarżonego byłego prezesa. Opinia społeczna bowiem znała już wyrok i była przekonana
o całkowitej jego winie. Jak bowiem można słuchać, a tym bardziej
wierzyć komuś, kto siedzi w więzieniu. Sam ten fakt działał na jego
niekorzyść i z góry skazywał na niepowodzenie w tym sporze […].
Zenon Procyk jest człowiekiem wolnym i oczyszczonym
z wszelkich zarzutów. To oczywiście nie wróci jemu zdrowia, spokoju całej rodziny, życia czterem ofiarom całej nagonki urządzonej
przez obrońców spółdzielczości, zdrowia kilkunastu osobom ani
nie zrekompensuje utraty pracy i dobrego imienia. Senator Staroń,
zatwardziała w swoich irracjonalnych postawach twierdzi niezmiennie, że Procyk jest przestępcą, nie uznaje wyroków sądów i nie ma
zamiaru przepraszać Zenona Procyka. Cóż, starożytni mawiali, że
każdy człowiek może się mylić, jednak tylko głupiec tkwi w błędzie.
Teraz natomiast czekamy na odpowiedź Zenona Procyka. Jak
sam zapowiedział wytoczy sprawy z powództwa cywilnego oraz
sprawy karne, domagając się zadośćuczynienia, jak również ukarania winnych jego niesłusznego oskarżenia i zniesławienia.
dr Jerzy Jankowski
Tu też komentarz jest zbyteczny, bo „mądrej głowie dość dwie
słowie”, jak głosi nasze przysłowie, stanowiące przejaw stanu umysłu naszego Narodu, a więc i PT Czytelników.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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merytorycznej części obrad WZ. Rozpoczęto ją od rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków. Po rozpoznaniu problemów i dyskusji zebrani zdecydowali
w jednym przypadku przywrócić wykreślonej członkostwo, w drugim
przypadku podtrzymać uchwałę Rady Nadzorczej, natomiast w trzecim z powodu, iż odwołanie złożyła osoba nieuprawniona, sprawa
nie była rozpatrywana przez WZ.
Zgodnie z wymogami Statutu, w porządku obrad znala-

zły się sprawozdania z działalności Spółdzielni za ubiegły rok.
Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej
SM „Jaroty” i Zarządu, które w wyniku głosowania zostały przyjęte, a także nad zaproponowanym podziałem nadwyżki bilansowej. Uczestnicy obrad, działając na podstawie art. 38 § 1
pkt. 4 ustawy z dnia 16. 09.1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 67
ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni, w wyniku przeprowadzonego
głosowania przyjęli zaproponowany podział, by ogólną kwotę nadwyżki 1.889.409,02 zł, wynikającą z rachunku zysków
i strat za rok obrotowy 2016 przeznaczyć w kwocie 242.121,00 zł
na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami powstałej na
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, natomiast kwotę 1.647.288,02 zł przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.
Kolejnym punktem programu porządku obrad było zapoznanie zebranych z listem polustracyjnym z lustracji problemowej
przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. W związku z tym, iż w liście działalność
Spółdzielni została oceniona pozytywnie, nie skierowano do WZ
żadnych wniosków.
W dalszej części obrad członkowie WZ, działając na podstawie przepisów § 67 ust. 1 pkt. 13 Statutu, dokonali wyboru delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Walne Zgromadzenie na naszego przedstawiciela wybrało Romana Przedwojskiego – prezesa
Zarządu SM „Jaroty”, a na jego zastępcę Piotra Wałeckiego –
wiceprezesa ds. technicznych SM „Jaroty”.
W porządku obrad znalazł się też punkt odnośnie zbycia
działki 198/7 (obręb 161), położonej przy ul. Turkowskiego. Walne Zgromadzenie Członków SM „Jaroty”, działając na podstawie
postanowienia § 67 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, uchwaliło
zbycie prawa wieczystego użytkowania ww. działki. Na działce
o pow. 27 m² usytuowana jest część chodnika miejskiego w pasie drogowym ul. Turkowskiego. W związku z tym zasadne jest
zbycie tej działki na rzecz Gminy Olsztyn, gdyż w efekcie zostanie uregulowany stan prawny ul. Turkowskiego, na którą składają
się jezdnia i chodniki.

Po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółdzielni, przedstawioną w sprawozdaniu rocznym z działalności SM „Jaroty”
za 2016 r. oraz wnioskiem zawartym w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, członkowie WZ, działając na podstawie § 67 ust. 1 pkt. 3
Statutu Spółdzielni – w wyniku przeprowadzonych głosowań udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu, uznając kolejny raz,
że działalność Zarządu skutkuje stabilną sytuacją finansową naszej
Spółdzielni i jest prawidłowa, więc powinna być kontynuowana.
Do komisji wnioskowej wpłynął tylko jeden wniosek, który został skierowany do Zarządu, a dotyczył rozliczania ciepła ogrzewania mieszkań i podawania początkowego i końcowego stanu
licznika przy rozliczaniu rocznym.
Wobec braku wniosków, o godzinie 20.30, po wyczerpaniu
wszystkich punktów programu, przewodnicząca zamknęła obrady
LIV Walnego Zgromadzenia Członków SM „Jaroty”.
Małgorzata Gieczewska
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Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rok 2016 był rokiem wyborczym – członkowie Spółdzielni wybierali nowych członków do organów
samorządowych. W pierwszym półroczu 2016 r. działała Rada Nadzorcza wybrana na L Walnym Zgromadzeniu w dniu 26. 04. 2013 r. w następującym składzie: Krzysztof Iwulski – przewodniczący RN, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący RN, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz RN, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Gazda – przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Henryk Maniakowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Krystyna Pułym – przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Eugeniusz Połomka, Czesława Przybyś – członkowie.
Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji odbyła sześć posiedzeń, na których podjęto sześćdziesiąt uchwał, m.in.: uchwalono
plan gospodarczo-finansowy na 2016 r., uchwalono plan remontów na 2016 r., zatwierdzono plan pracy ODK za okres styczeń-sierpień 2016 r., zatwierdzono sprawozdanie z realizacji planu
remontów w 2015 r. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła trzydzieści
trzy uchwały o wykreśleniu z rejestru członków, którzy zbyli lub
utracili w inny sposób prawo do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni i nie wypowiedzieli członkostwa, dwunastu
członków zostało wykreślonych z rejestru z powodu uchylania się
od wykonywania swoich zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu
opłat za używanie lokali, jedna osoba została wykreślona z rejestru za rażące zakłócanie spokoju użytkownikom innych lokali
mieszkalnych. W 2016 r. została zakończona lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata 2012 – 2014. Rada Nadzorcza przedstawiła zalecenia wynikające z listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego LIII Walnemu Zgromadzeniu.
LIII Walne Zgromadzenie, które odbyło się 10. 06. 2016 r., wybrało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję 2016 – 2019
spośród członków Spółdzielni według podziału mandatów określonych w Statucie: osiedle Jaroty – 5 mandatów, osiedle Nagórki
– 4 mandaty, osiedle Pieczewo – 3 mandaty. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Bogumiła Gadziała – przewodnicząca RN, Jerzy Rządkiewicz – wiceprzewodniczący RN,
Mirosław Mazur – sekretarz RN, Teresa Biała – przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej, Andrzej Szmitkowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Jarosław Prawdzik – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Aniela Ostrowska
– przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Piotr
Andrzejczuk, Władysław Bystry, Barbara Dmochowska-Dyżlą, Małgorzata Sztąberska, Zofia Wysokińska – członkowie.
W 2016 roku Rada Nadzorcza nowej kadencji odbyła osiem
posiedzeń. Odbyło się również: sześć posiedzeń Prezydium RN,
cztery posiedzenia Komisji Rewizyjnej, pięć posiedzeń Komisji
Interwencyjno-Regulaminowej, dwa posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, cztery posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Zarządu, przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli jako obserwatorzy
w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię, pełnili dyżury dwa razy w miesiącu – przewodnicząca RN w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt), pozostali członkowie
RN w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) w biurze
Spółdzielni.
Rada Nadzorcza działa zgodnie z zakresem kompetencji
określonym w Statucie. Uchwały podejmowane były po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się członków z materiałami oraz po

zaopiniowaniu przez komisje problemowe. Pozwoliło to na dokładne rozpatrzenie spraw i umożliwiło członkom Rady podejmowanie decyzji dających gwarancję, iż sprawy były rozstrzygane
rzetelnie, kompetentnie i obiektywnie.
Zgodnie ze Statutem decyzje Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał, których podjęto dwadzieścia dwie.
Uchwały, które podejmowała Rada Nadzorcza nowej kadencji w roku sprawozdawczym to m.in.:
– podjęcie trzech uchwał o przywróceniu członkostwa po spłaceniu zadłużenia,
– podjęcie uchwały o planie pracy ODK za okres IX – XII 2016 r.
– podjęcie uchwały o ustanowieniu służebności przesyłu
na rzecz Energa-Operator,
– podjęcie uchwały o ustanowieniu służebności gruntowej
na działkach przy ul. Mroza,
– uchwalenie założeń do planu gospodarczo-finansowego
na 2017 rok,
– uchwalenie zmian w regulaminach: w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania przetargów, określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
używania lokali oraz porządku domowego,
– wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykreśleniu pięciu członków z rejestru członków, ponieważ zbyli oni lub utracili w inny
sposób prawo do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni
i nie wypowiedzieli członkostwa.
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła informację o wynikach finansowych działalności gospodarczej
Spółdzielni za półrocze 2016 r. oraz informację o wynikach finansowych Spółdzielni za trzy kwartały 2016 r., informację o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2016 r.
W 2016 roku Spółdzielnia osiągnęła dobre wyniki finansowe
i wykonała zadania rzeczowe. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta, Rada
Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania
przyjęła informację biegłego rewidenta o ww. badaniu.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do
LIV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
1) z atwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2016 rok,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,
3) u
 dzielenie absolutorium za okres 1.01.–31. 12. 2016 r. Zarządowi SM „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi
Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi
Wałeckiemu, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolancie Piechockiej.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Mazur

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
mgr Bogumiła Gadziała

DYŻURY

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: 17 lipca 2017 roku – pełni Barbara Dmochowska-Dyżlą

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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Festyn z okazji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny na Pieczewie

„Rodzinnie, zdrowo i bezpiecznie” w Gimnazjum Nr 13
27 maja, jak każdego roku, dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy Gimnazjum Nr 13 wraz z członkami Rady Osiedla „Pieczewo” zorganizowali festyn rodzinny pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i bezpiecznie”, nad którym honorowy patronat objął, podobnie
jak w poprzednich latach, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Tego słonecznego dnia na boisku naszej szkoły dość licznie
zgromadzili się mieszkańcy osiedli Pieczewo i Jaroty wraz ze swoimi
dziećmi. Młodsi uczestniczy, biorąc udział w różnych konkurencjach
sportowych (m.in.: pchnięcie kulą, skoki w workach, przeciąganie
liny czy bieg na cztery nogi), mieli okazję uczestniczyć w losowaniu atrakcyjnych nagród. Głównym punktem całego festynu, wokół
którego wszystko się działo, stała się oczywiście scena. Właśnie
na niej odbyły się występy taneczne, pokazy sztuk walki i koncerty
muzyczne. Jak się okazało, dla niektórych największą atrakcją były
prezentacje czołgów, wozów strażackich i policyjnych. W budynku
gimnazjum, przy samym wejściu, zorganizowano kiermasz ciast.
Na najmłodszych czekały również animacje przygotowane
przez firmę Eranova, Era uśmiechu udostępniła fotobudkę, były
gry i zabawy zręcznościowe, tworzenie biżuterii, twister, malowanie
na sztalugach i kartonie, gry planszowe, logiczne, puzzle, układanie
kostki Rubika i wiele innych atrakcji.

Na festynie gościliśmy służby i instytucje, które dbają na co
dzień o nasze bezpieczeństwo. Dużą popularnością cieszyły się
stoiska: Komendy Miejskiej Policji (radiowóz i jego wyposażenie),
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miasta Olsztyna (konkurs z nagrodami na temat bezpieczeństwa),
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie CPR (samochód
i maski przeciwgazowe), Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej (kombinezon przeciwwybuchowy, taser, broń służbowa,
kamizelki kuloodporne, kajdanki oraz sprzęt taktyczny), Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (wóz strażacki),
PCK (pokaz ratownictwa medycznego) i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie badano zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także informowano o dopalaczach, profilaktyce tytoniowej i programie „Bezpieczne wakacje”.

Ziołowa Dolina pokazała pojazdy pancerne: SKOT-a (kołowy,
pływający transporter opancerzony) i dwulufową armatę na podwoziu opancerzonym), które cieszyły się dużą popularnością wśród
najmłodszych.
Przedstawiciele Medycznej Szkoły Zawodowej PROMEDICA
mierzyli ciśnienie krwi i poziom glukozy. Na stoisku szkoły COSINUS można było obejrzeć pokazy makijażu i fryzur, a także skorzystać z profesjonalnego masażu. Po raz pierwszy na festynie
zaprezentowała się firma Dedronizacja Team, która uczyła latania
dronami. Miłośnicy teatru mogli obejrzeć nagrodzoną wieloma nagrodami sztukę „Cukierek” w wykonaniu szkolnego Teatru Światło i Cień, według scenariusza Krzysztofa Legowicza. Nasi aktorzy
jeszcze raz zagrali z pełnym zaangażowaniem i udowodnili, że zasłużyli na pochwały. Samorząd Uczniowski zaprezentował prace
uczniów naszej szkoły (makiety średniowiecznych grodów, zegary
słoneczne, prace plastyczne) i kroniki szkolne. Na stoisku Miejskiej
Biblioteki Publicznej Filii nr 13 promowano czytelnictwo, a szkoła
językowa British School wystąpiła z grami edukacyjnymi i konkursami. Szkolny Klub Miłośników Japonii zaprosił na degustację japońskich ciasteczek i wiśniowej herbaty, naukę japońskich zwrotów
grzecznościowych oraz kaligrafię imienia za pomocą katakany.

Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował akcję charytatywną
z fundacją „Przyszłość dla dzieci”. Wolontariusze zbierali pieniądze
na rehabilitację chorego ucznia naszej szkoły. Na ten cel przeznaczone były także środki z kiermaszu ciast i pchlego targu. Dziękujemy darczyńcom za finansowe wsparcie.
Szkolna stołówka przygotowała przekąski dla uczestników imprezy, m. in. sałatki, pierożki, paszteciki, bigos, hot-dogi, kiełbasę
z grilla. Na deser można było spróbować ciast upieczonych przez
młodzież i rodziców.
Organizatorzy dziękują sponsorom, partnerom i instytucjom,
które włączyły się w przygotowanie festynu. Są to m. in.: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 13, SM „Jaroty”, Urząd Miasta Olsztyna,
Agencji Rynku Rolnego OT Olsztyn, Komenda Miejska Policji,
Straż Miejska, Straż Graniczna, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie CPR, Era Uśmiechu, Cosinus, Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica, Fitness Club Sylwetka,
Eranova, Szkoła Tańca Przmienieccy, Maryjne Słowiki, Ziołowa
Dolina, Inspekcja Transportu Drogowego, Akademia Kolarstwa
Olsztyn, Bartbo.
Patronat medialny nad naszym festynem objęli: TVP3 Olsztyn, Radio Plus, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska i Nasz
Olsztyniak.
Natalia Piechnik, Dariusz Szafranek
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DZIEŃ DZIECKA na Nagórkach
Słoneczna pogoda, skoczna muzyka oraz gwar roześmianych dziecięcych twarzy witał każdego, kto przybył 27 maja br. na
plac przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” na osiedlu Nagórki. W tym dniu Rada Osiedla „Nagórki” Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” oraz Klub Kultury „Na Górce” zorganizowały na naszym osiedlu wspólne świętowanie Dnia Dziecka.
Festyn otworzyli: Roman Szostek – przewodniczący Rady
Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”, Teresa Biała – wiceprzewodnicząca
Komisji Kultury Rady Nadzorczej i Krystyna Licznerska – kierownik
Osiedlowego Domu Kultury.
Zabwę rozpoczął pokaz iluzji Łukasza Ogonowskiego i dzieci. Potem było już tylko bardziej tanecznie i muzycznie. Swój talent
taneczny zaprezentowała grupa tańca nowoczesnego z Pałacu Młodzieży, której trenerem jest Mariola Sudzińska oraz przedszkolaki
z Miejskiego Przedszkola Nr 32.
Muzycznie zaprezentowali się młodzi wirtuozi gitarowi ze szkoły Marcina Stanczewskiego. Dla chętnych ruchu dużych i małych
była poprowadzona zumba oraz pokaz aikido. Dzieci mogły również zaprzyjaźnić się ze Smerfetką, która wprowadziła wszystkich
w świat zabawy i konkursów.
Tłem dla całej imprezy były pokazy rękodzieła, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych, mierzenie
ciśnienia i pomiar tkanki tłuszczowej oraz porady specjalistów.

Chętni mogli przymierzyć kask i wsiąść za kierownicę policyjnego radiowozu oraz zasięgnąć porad u przedstawicieli Straży Miejskiej.
Swoje stoisko również zaprezentowała szkoła „Języka angielskiego na wesoło” pani Iwony Lidwin.
Dzieci wracały do domu uśmiechnięte z pomalowanymi buźkami, wybawione na dmuchanych zjeżdżalniach oraz z nagrodami i słodkościami.
Można by rzec, zabawa była udana, a wszystko dzięki naszym sponsorom: „VIP” K. Dachowski, P. H.U. „TIP-TOP” J. Zbutowicz,
MPEC Olsztyn, Społem PSS Olsztyn, „Victoria” T. Biała.
Wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym w organizację imprezy serdecznie dziękujemy.
Ewa Janczewska

… i w Klubie „Akant”
Dzień Dziecka przebiegał po hasłem „Na sportowo, na wesoło”. Dzieci brały udział w konkursach: w zabawie z chustą, uczyły
się również tańczyć zumbę.
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„Turniej Jednego Wiersza”
3 czerwca br. odbył się organizowany przez Klub Kultury „Na Górce” i Radę Osiedla „Nagórki” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
„Turniej Jednego Wiersza”. Do konkursu przystąpiło 78 osób ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Komisja w składzie: Iwona Łazika-Pawlak – przewodnicząca, Krystyna Jędrys i Tadeusz Sobczak wytypowała do finału 24 osoby.
Po ich przesłuchaniu wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii klas I – III: I miejsce zajął Julian Majsiuk, SP 32, II – Wiktoria Kowalczyk, SP 34 i III miejsce – Oliwier Gromkowski, SP 30.
W kategorii klas IV – VI: I miejsce – Agnieszka Rycko, SP 34, II – Pola Blanda, SP 101, III – Marta Jesionowska, SP 25 i III Jakub Szostawicki, SP 101.
W kategorii gimnazjów: I miejsce – Alicja Wrotek, Gimnazjum 101, II miejsce – Julia Stolarska, Gimnazjum 101.
W kategorii liceów: I miejsce – Julia Staryk, LO I, II miejsce – Antonina Nowak, LO I.

Konkurs Poetycki „Piękne słowa ‘2017”
Konkurs poetycki adresowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jury w składzie:
prof. Zbigniew Chojnowski, UWM, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM i dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – po analizie przedstawionych pakietów wierszy wyłoniło zwyciężczynię. Jest nią: Milena Połucha, SP 34, kl. V.

Ponadto jury przyznało trzy równorzędne trzecie miejsca za pojedyncze wiersze. Zajęli je: Julia Kryczka – Gimnazjum Nr 3, kl. IA
za wiersz pt. „Nadszedł czas”, Karolina Sudoł, Gimnazjum Nr 13, kl. IIIB za wiersz: „Chcę myśleć” i Aleksandra Roman, Gimnazjum Nr 13,
kl. IIID za wiersz „Tyle lat mija w milczeniu”. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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Pionier służby zdrowia w województwie olsztyńskim, pierwszy dyrektor i wieloletni ordynator Szpitala Kolejowego, historyk
medycyny, biograf.
Urodził się 26 listopada 1902 r. w Bocheniu w powiecie łowickim w rodzinie rolnika
Andrzeja i Marianny z domu Kret. Wcześnie
osierocony przez rodziców był od początku
zdany na własne siły. Po uzyskaniu matury
wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 roku w szeregach 201 ochotniczego pułku piechoty.
W 1928 roku ukończył Wydział Lekarski
Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając tytuł doktora wszechnauk lekarskich, a następnie – do wybuchu II wojny światowej – pracował w warszawskich szpitalach św. Stanisława
i Świętego Ducha.
Wybuch wojny przerwał świetnie zapowiadającą się karierę młodego lekarza piszącego wówczas pracę habilitacyjną. W czasie Źródło: http://www.panaceum.lodz.pl/portrety-niepospolitych-medykow-stanislaw-flis
okupacji doktor Stanisław Flis pracował w warBibliografia jego publikacji od 1923 do 1975 roku obejmuje
szawskich przychodniach lekarskich, był też członkiem podziemne103 pozycje.
go ruchu oporu – jako lekarz batalionu Armii Krajowej por. „Dzika”.
Otrzymał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu
Z chwilą oswobodzenia Warszawy w życiu doktora Flisa zaczął
Odrodzenia Polski (1961 r.) za osiągnięcia w pracy zawodowej, uhosię nowy etap. Kamienica, w której mieszkał, doszczętnie spłonęła,
norowały go też różne instytucje za działalność społeczną daleko
postanowił zatem opuścić Warszawę i wyjechał do Olsztyna. Osiedlił
wykraczającą poza obowiązki lekarza. W 1974 r. jego nazwisko zosię tu jako czwarty z kolei lekarz polski 24 marca 1945 r. Powierzono
stało wpisane do Księgi Zasłużonych dla Miasta Olsztyna.
mu funkcję dyrektora Szpitala Kolejowego, którą pełnił przez 24 lata,
Zmarł 6 października 1976 r. w Olsztynie, tu został pochowany.
aż do przejścia na emeryturę 1 lutego 1969 r.
Miałam szczęście poznać doktora Flisa osobiście: był prawZ żoną Jadwigą miał troje dzieci: córkę i dwóch synów. Mimo
dziwym lekarzem-humanistą, człowiekiem niezwykłej skromności
licznych obowiązków zawodowych, doktor Flis nie zrezygnował
i ujmującego sposobu bycia, a jednocześnie wielkiej wiedzy, którą
z pracy naukowej, poświęcając swoją uwagę przede wszystkim
niezwykle chętnie dzielił się z innymi.
historii medycyny na Warmii i Mazurach. Opublikował obszerną
Na Jego pogrzebie powiedziano, iż „odszedł najlepszy przyjamonografię pt. Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708 – 1711,
ciel chorych”, zaś „każdy następny rok dodawać będzie blasku tej
poświęconą epidemii tej niezwykle groźnej niegdyś choroby, która
szlachetnej postaci”.
dziesiątkowała ludność wszędzie tam, gdzie została zawleczona.
Wielka szkoda, że dziś już chyba niemożliwością jest spotkać
Jednak największe znaczenie mają prace (ponad 20) poświęcotakiego człowieka i takiego lekarza, jakim był Doktor Stanisław Flis.
ne wielkiemu polskiemu astronomowi i lekarzowi – Mikołajowi Kopernikowi, zwłaszcza wysunięta przez autora nowa hipoteza odnosząca
się do przyczyny śmierci wielkiego astronoma. W myśl tej hipotezy Kopernik zmarł nie z powodu wylewu krwi do mózgu, jak dotychczas uważano, lecz na skutek zakrzepu jednej z tętnic lewej półkuli mózgowia.
Nie umknęło też uwadze doktora Flisa przypadkowe odnalezienie w okolicach Braniewa starodruku, który okazał się inkunabułem medycznym ze zbiorów wielkiego astronoma. Dzięki staraniom
doktora Flisa to zabytkowe dzieło trafiło do Muzeum Warmii i Mazur.
Doktor Flis był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”, znakomitego kwartalnika historycznego, ukazującego się w Olsztynie, poświęcając tej pracy wiele czasu
i serca, wykonując ponadto obowiązki redaktora, np. adiustując nadesłane teksty, czytając korekty, a w razie potrzeby robiąc indeksy.
O tym, jaka to żmudna i odpowiedzialna paca wie każdy, kto pisze
sam lub też pracuje w wydawnictwie.
Wiele uwagi poświęcił doktor Flis dziejom swojej rodzinnej wsi,
Bochenia, z której pochodził inny znakomity lekarz, Adam z Bochenia, przedstawiciel renesansowej myśli humanistycznej i profesor Ulica Stanisława Flisa
Wydziału Lekarskiego Akademii Krakowskiej. Zajmował się też hiJako mieszkańcy Jarot możemy być dumni, że ulicy w naszym
storią Olsztyna i okolicznych miejscowości, pisał np. o Brąswałdzie,
osiedlu patronuje doktor Stanisław Flis, bo jest to być może jedna
Gryźlinach, Gutkowie, a także ludźmi żyjącymi na tych terenach
z niewielu możliwości utrwalenia w pamięci potomnych zasług szlaw minionych czasach.
chetnego człowieka.
Był też popularyzatorem zdrowego trybu życia. Czytając bibliografię prac doktora Flisa zauważyłam wśród tytułów o tematyce
Danuta Jamiołkowska
medycznej cykl artykułów o wpływie palenia tytoniu na organizm
Wykorzystałam wspomnienie o doktorze Stanisławie Flisie
człowieka, publikowanych w 1924 i 1925 r.
pióra dr. Andrzeja Skrobackiego, zamieszczone w „Komunikatach
Swoją pracę badawczą doktor Flis zintensyfikował w ostatnich
Mazursko-Warmińskich”, 1977, nr 1 (w zbiorach Ośrodka Badań Nalatach życia, niejako potwierdzając tym samym trafność słów przyukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie).
pisywanych Diogenesowi, że zbliżając się do mety, trzeba przyspieszyć kroku.
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Mały jubileusz, czyli V Festyn Rodzinny w SP Nr 30
3 czerwca br. w pięknie wiosennej przyrody w Szkole Podstawowej Nr 30 odbył się V Festyn Rodzinny pod hasłem „Z rodziną
w świat wartości”. W tym roku organizatorzy postawili na zdrowie, przyjaźń, wytrwałość, kreatywność i szacunek.
w ramach GIODO i przekonać się, jak ważna jest ochrona danych
osobowych.
Rozstrzygnięto wiele konkursów. Rozdano nagrody w szkolnym konkursie grafiki komputerowej dla klas III oraz ogólnopolskim
konkursie dla klas I–III pt. „Bocian biały – ptak wspaniały” oraz
w szkolnym konkursie plastycznym „Nie pal, przy mnie, proszę”.
Równolegle do występów rozgrywał się turniej piłki nożnej
klas V, rodzinny turniej siatkówki oraz potyczki sportowe.
W trakcie festynu Szkolne Koło Rowerowe rozegrało dwa konkursy. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców, która również przygotowała stoisko z napojami
i częstowała arbuzem. Panie ze stołówki szkolnej przygotowały potrawy na zimno i na gorąco. Dziewczynki z Samorządu Uczniowskiego częstowały gości jabłkami.
Uczestnicy festynu wybrali najpiękniejszą pracę plastyczną.
Jej autorką była uczennica klasy VC.
W południe z okien szkoły wyleciały balony, po które ustawiły
się tłumy. Każdy kolejny rok festynu symbolizował inny kolor.

Gościem specjalnym tegorocznego festynu był prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który wraz z dyrektor Bożeną Rzepką dokonali otwarcia imprezy. Dopisali rodzice i dzieci, które prezentowały
swoje talenty muzyczne, taneczne, wokalne. Były pokazy tańca nowoczesnego, ludowego, hip-hopu. Dzieci śpiewały solo, w duecie,
grupowo po polsku, angielsku, hiszpańsku. Grały na różnych instrumentach – gitarze, keyboardzie, flecie i skrzypcach.
Można było pobawić się językiem angielskim, poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy, zrobić coś z niczego, wejść w świat magicznych baniek mydlanych, pomalować sobie twarz, nauczyć się
rozkładać namiot, pobawić się w młodego naukowca w klubie Młodego Odkrywcy „Bystrzaki”, uczestniczyć w kreatywnych zabawach

Jak co roku dopisała Straż Pożarna i Policja. Uczniowie mogli
siąść na policyjnym motocyklu, wejść do wozu strażackiego. Swoje
stoisko miała też Grupa Pomocy Humanitarnej PCK. Wolontariusze oswajali uczniów z sytuacjami, kiedy trzeba w sposób fachowy
udzielić pierwszej pomocy, żeby uratować komuś życie.
Po raz pierwszy przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęcali do oddawania krwi, by darować komuś zdrowie. Można było to zrobić w trakcie festynu.
Po godzinie 13.00 pani Dyrektor podziękowała wszystkim za
udział w festynie i pożegnała gości. Zaprosiła również na kolejny
w przyszłym roku.
Alicja Dobrzeniecka-Zapał, Dorota Staszewska

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 189 tys. zł do negocjacji. Tel. 530 808 600.
Sprzedam M-3 o pow. 35,9 m², 2 pokoje, po remoncie, I piętro, os. Jaroty.
Cena 180 tys. zł. Tel. 513 404 353.
Kupię mieszkanie 3- lub 4-pokojowe, o pow. 48 m², 60 m² lub o większym metrażu, w Olsztynie. Tel. 570 535 454.
Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 61 m², osiedle Pieczewo, I piętro, duży
balkon – zamienię na mieszkanie mniejsze z dopłatą. Tel. 500 071 441.
Kupię M-5 o pow. 72,2 m², przy ul. Wiecherta, na parterze, I lub II piętrze.
Tel. 660 774 870.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o pow. 60,2 m², II/IV, ul. Leyka.
Tel. 503 716 915.
Kawalerkę w Kętrzynie zamienię na Olsztyn lub sprzedam. Cena
160 tys. zł. Możliwość dopłaty lub spłaty zadłużenia. Tel. 504 593 203.
Mieszkanie 2-pokojowe na Nagórkach, o pow. 37 m², po kapitalnym remoncie – zamienię na większe, 3-pokojowe, na I lub II piętrze, za dopłatą
lub do remontu, na osiedlu Nagórki, Jaroty lub Pieczewo. Tel. 506 138 519.
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 87 m²/39 m², II poziomy,
ul. Mazowiecka, cena 239 tys. zł. Tel. 570 535 454.
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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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.

10

JAROTY ∙

NR 6/2017

