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Sprawozdanie z działalności SM „Jaroty”
w Olsztynie za 2016 rok
I Informacje ogólne
W roku 2016 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie obejmującym następujące osoby: dr Roman Przedwojski – prezes
Zarządu, inż. Piotr Wałecki – wiceprezes Zarządu ds. technicznych, 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 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,
– działalności inwestycyjnej.
II Stan organizacyjny Spółdzielni
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
III
1.
2.
3.

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

Liczba lokali
W tym należących do:
w zasobach
nieczłonków
członków
Spółdzielni
12.379
3.804
8.575
6.052
1.313
4.739
5.912
2.395
3.517
314
0
314
50
45
5
51
51
0
240
30
210
125
13
112
115
17
98
350
34
81
48
9
39
67
25
42
235
–
–
ciąg dalszy na str. 2

Konkurs „Balkony i ogródki w kwiatach ‘2017”
Corocznie wielu mieszkańców naszych osiedli podejmuje trud ukwiecenia swoich balkonów i ogródków przydomowych. Ma
to niebagatelne znaczenie, bowiem przebywanie wśród kwiatów i zielonych roślin zapewnia odprężenie i wpływa na nasze lepsze
samopoczucie.
Tegoroczne emisje konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogródek już trwają od czerwca. Przypominamy, iż jury konkursowe, składające się z członków poszczególnych Rad Osiedla, tj. Nagórek, Jarot i Pieczewa, ocenia dobór i kompozycję roślin, systematyczność ich pielęgnowania, efekt estetyczny i oryginalność zagospodarowania. Założeniem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatyw
mieszkańców w zwiększaniu dbałości o środowisko i wykształcenie poczucia współodpowiedzialności za swoje i najbliższe otoczenie. Wyniki
konkursu poznamy we wrześniu br., o wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie, a ich nazwiska opublikujemy w miesięczniku „Jaroty” w październikowej edycji. 
(MG)
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Sprawozdanie z działalności SM „Jaroty”
w Olsztynie za 2016 rok

Poszczególne typy własności lokali prezentuje zamieszczona na stronie 1 tabela, z której wynika, że 8.866 lokali należy do członków
Spółdzielni. Ogółem na 31.12. 2016 r. Spółdzielnia liczyła 9.117 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż
jedno mieszkanie (520), współmałżonkowie będący członkami (463) oraz 42 osoby posiadające lokale wyłącznie we wspólnotach mieszkaniowych, które nie zrezygnowały z członkostwa. Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12. 2016 roku
było 205 i były to głównie osoby, które utraciły prawo do lokalu z różnych przyczyn i nie wypowiedziały członkostwa.

III Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12. 2016 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12.379 mieszkań o pow. użytkowej 671.713,33 m2,
– 350 lokali użytkowych o pow. 39.455,37 m2,
– 240 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 2016 r. wynosiła 719.699,03 m2.
Na dzień 31.12. 2016 r. w mieszkaniach zameldowanych było 25.756 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 417 osób.
Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Spółdzielnia posiadała 84,68 ha gruntów, z czego:
– 34,10 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo własności,
– 50,58 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu
do 33,70 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną
własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2016 r. (bilans sporządzony na 31. 12. 2016 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2016 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Wynik

Eksploatacja lokali mieszkalnych

33.872.087

35.057.657

- 1.185.570

10.331.236

10.819.900

- 488.664

– osiedle Jaroty

16.377.318

16.643.275

- 265.957

7.163.533

7.594.482

- 430.949

469.520

464.833

+ 4.687

43.144

33.607

+ 9.537

379.252

393.002

- 13.750

47.124

38.224

+ 8.900

34.341.607

35.522.490

- 1.180.883

20.158.716

20.223.899

- 65.183

753.328

995.449

- 242.121

4.799.377

3.685.116

+ 1.114.261

2.711.770
1.489.808
597.799

1.817.269
1.375.794
492.053

+ 894.501
+ 114.014
+ 105.746

463.155

191.381

+ 271.774

36.401

39.916

- 3.515

917

1.427

- 510

13.665

4.389

+ 9.276

Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiących odrębną własność
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

II Energia cieplna – lokale mieszkalne
Działalność kulturalno-oświatowa
Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Dzierżawa terenów
Sprzedaż usług wykonawstwa własnego
III

Koszty

– osiedle Nagórki
– osiedle Pieczewo
I

Przychody

Sprzedaż pozostałych usług
Przychody z zarządu nieruch. wspóln.
Pozostałe przychody i pożytki

115

–

+ 115

Przychody i koszty finansowe

1.228.674

30

+ 1.228.644

900.931

1.121.298

- 220.367

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Podatek dochodowy
Pożytki z nieruchomości wspólnych
Energia cieplna – lokale użytkowe
IV Razem działalność gospodarcza

–

557.402

- 557.402

47.059

–

+ 47.059

699.809

699.735

+ 74

8.190.103

6.300.694

1.889.409
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W tabeli wykazany jest odrębnie wynik na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem
lub z odrębną własnością oraz na lokalach użytkowych wynajmowanych, które stanowią własność SM „Jaroty”.
Z postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12. 2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222)
wynika konieczność ustalenia wyników odrębnie z następujących tytułów:
–	 eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień 31. 12. 2016 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 1.180.883 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 2016 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2017 i zostały uwzględnione w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały
od 1. 07. 2017 r.;
– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2016 r. w wysokości 242.121 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego oraz systematycznego zmniejszania się powierzchni lokali należącej do członków
(w 2016 r. o 8.521,14 m2 w porównaniu do stanu na 31.12. 2015 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec 2016 r. wystąpił niedobór w wysokości 242.121 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej
wygospodarowanej w 2016 r.;
– energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych;
Niedobór przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniósł (-) 65.183 zł.
Ujemne saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych
nieruchomości. Nadwyżka kosztów ponad wniesione zaliczki podlega 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
wyniosła 1.889.409 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.

IV Gospodarka remontowa w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2016 r. prezentuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego z roku
ubiegłego
w tym:
– na nieruchom. bud. mieszk.
– na mieniu Spółdzielni
II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążaj. lokale mieszkalne
w tym:
– na pokrycie koszt. remont. nieruch.
– na pokrycie koszt. rem. mienia Sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
w tym:
– na pokrycie koszt. rem. nieruch.
– na pokr. koszt. rem. mienia Sp-ni
3. pozostałe wpływy
III. Koszty ogółem
w tym:
1) docieplenie budynków
2) remont klatek schodowych
3) wymiana drzwi wejść. do bud.
4) remont tarasów i balkonów
5) remont armatury steruj. węzł. kompak.
6) remont stolarki okiennej
7) remont ulic
8) legaliz. ciepłom. i wym. ukł.
9) remont kanaliz. sanit. i wodociąg.
10) roboty elektryczne
11) zagospodarow. teren. zielonych
12) modern. zasil. bud. w ciepło
13) remont dźwigów
14) uzupełnienie urządz. na pl. zabaw
15) remont osłon śmietnikowych
16) wykonanie schodów
17) wymiana kaset domofonowych
18) remonty dachów
19) montaż liczników ciepła
20) izol. ścian piwnic z drenażem opask.
21) przełoż. istniej. chodników
22) wykonanie zatok postojowych
23) wykonanie nowych chodników
24) pozostałe remonty
Saldo śr. fund. rem. na 31. 12. 2016 r.

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Razem Spółdzielnia

450.097,02

8.797.722,14

3.658.434,82

12.906.253,98

- 3.062.143,05
3.512.240,07
2.856.182,99

4.999.762,92
3.797.959,22
4.191.368,28

1.557.031,91
2.101.402,91
1.895.515,07

3.494.651,78
9.411.602,20
8.943.066,34

2.509.837,16

3.817.143,24

1.785.875,52

8.112.855,92

2.274.174,70
235.662,46
346.345,83

3.421.475,44
395.667,80
364.384,01

1.607.287,90
178.587,62
109.639,55

7.302.938,04
809.917,88
820.369,39

329.063,92
17.281,91
–
2.587.824,80

343.430,81
20.953,20
9.841,03
3.760.652,25

104.676,11
4.963,44
–
3.017.384,71

777.170,84
43.198,55
9.841,03
9.365.861,76

265.137,03
1.137.686,02
43.239,96
68.960,38
10.514,20
11.916,40
4.000,00
2.839,00
38.744,00
196.084,29
59.643,41
694,50
154.001,88
240.025,23
1.993,05
29.977,20
22.356,00
–
–
–
–
–
–
300.012,25
718.455,21

176.722,80
1.313.841,50
42.919,32
43.990,00
2.525,19
108.315,29
42.570,30
2.245,90
83.350,34
9.718,41
203.473,93
505.015,15
–
288.747,84
157.394,00
19.889,56
36.579,02
993,60
5.734,26
130.489,27
140.924,84
164.252,00
–
280.959,73
9.228.438,17

160.663,01
340.300,00
–
25.500,00
–
97.654,34
–
621,95
324.261,07
79.581,74
39.726,54
1.272.589,42
1.296,00
228.966,00
6.600,00
–
–
–
1.865,91
329.265,97
40.166,36
18.545,00
49.781,40
2.536.565,18

602.522,84
2.791.827,52
86.159,28
138.450,38
13.039,39
217.886,03
46.570,30
5.706,85
446.355,41
285.384,44
302.843,88
1.778.299,07
155.297,88
757.739,07
165.987,05
49.866,76
58.935,02
993,60
7.600,17
130.489,27
470.190,81
204.418,36
18.545,00
630.753,38
12.483.458,56
dokończenie na str. 4
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Przy planowaniu robót remontowych w poszczególnych nieruchomościach na 2016 r. uwzględniono stan środków funduszu remontowego na 31. 12. 2015 r.
oraz planowane naliczenia odpisu na fundusz remontowy w 2016 r. Ogólnie przyjęto zasadę planowania robót w nieruchomościach, w których zrównoważenie
wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi do końca 2017 r.
W związku z powyższym saldo środków funduszu remontowego na koniec każdego roku powinno być dodatnie i będzie przede wszystkim sumą środków
zgromadzonych na poszczególnych nieruchomościach na wykonanie planowanych w następnych okresach robót remontowych.
Na realizację robót remontowych w 2016 r. wydatkowano łącznie 9.365.861,76 zł, z czego 6.351.603,50 zł na remonty w nieruchomościach budynkowych
mieszkalnych oraz 3.014.258,26 zł na remonty na mieniu Spółdzielni.
Wydatki ogółem na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych w poszczególnych osiedlach wyniosły:
– osiedle Nagórki – 1.656.695,06 zł;
– osiedle Jaroty – 2.631.660,76 zł;
– osiedle Pieczewo – 2.063.247,68 zł.
Wydatki na remonty na mieniu Spółdzielni w poszczególnych osiedlach wyniosły:
– osiedle Nagórki – 931.129,74 zł;
– osiedle Jaroty – 1.128.991,49 zł;
– osiedle Pieczewo – 954.137,03 zł.
Saldo funduszu remontowego na 31.12. 2016 r. ogółem wyniosło 12.483.458,56 zł, z czego:
– osiedle Nagórki – 718.455,21 zł, w tym: (–) 2.441.515,33 zł w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz (+) 3.159.970,54 zł na mieniu Spółdzielni.
– osiedle Jaroty – 9.228.438,17 zł, w tym: (+) 5.891.436,91 zł w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz (+) 3.337.001,26 zł na mieniu Spółdzielni.
– osiedle Pieczewo – 2.536.565,18 zł, w tym: (+) 1.107.794,41 zł w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz (+) 1.428.770,77 zł na mieniu Spółdzielni.
Utrzymujący się niedobór na osiedlu Nagórki w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych wynika z zaangażowania środków na realizację programów unijnych, niespłaconych kosztów dociepleń i zmiany systemu zasilania w ciepło.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2016 r. zostaną wykorzystane na szeroki zakres robót zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
do wykonania w 2017 r.

V Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2016 r. wynosiło 4.841.626 zł i było o 453.298 zł niższe w porównaniu do początku roku.
Na ogólną liczbę 12.379 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 807 lokali i było to o 72 lokale mniej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 7,84 % (na koniec 2015 r. wynosił
8,70 %) i jest to najniższy od wielu lat wskaźnik zaległości.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2013 – 2016

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
12.258
12.258
12.378
12.379
2. Liczba dłużników na 31 XII
5.398
5.919
5.877
5.877
921
852
879
807
w tym zalegających za ponad 1 m-c
3. % zadłużonych mieszkań ogółem
44,04%
48,28%
47,48%
46,89%
7,51%
6,95%
7,10%
6,52%
w tym zalegających za ponad 1 m-c
4. Naliczone opłaty czynszowe za rok
61.721.382
60.920.316
60.878.662
61.725.233
5. Kwota zaległości czynszowych na 31 XII
5.733.228
5.261.051
5.294.924
4.841.626
6. % zaległości czynszowych na 31 XII
9,29%
8,64%
8,70%
7,84%
7. Wzrost zaległości czynszowych w ciągu roku
x
x
+33.873
x
8. % wzrostu zaległości czynszowych
x
x
+0,06%
x
9. Liczba dłużników zalegających za ponad 12 miesięcy
220
203
201
185
3.519.543
3.156.532
3.163.180
2.869.400
– suma zadłużenia – zł
Podana w pozycji 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31. 12. 2016 r. i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2016 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
– zadłużenie od 1 do 3 miesięcy miały 5.422 rodziny na sumę 1.384.668 zł
– zadłużenie od 4 do 6 miesięcy miało 118 rodzin na sumę 252.429 zł;
– zadłużenie od 7 do 12 miesięcy miało 80 rodzin na sumę 335.129 zł;
– zadłużenie powyżej 12 miesięcy miało 185 rodzin na sumę 2.869.400 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, 59,3% ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 185 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
2013 była to kwota 3.519.543 zł, w 2014 r. – 3.156.532 zł, w 2015 r. – 3.163.180 zł). W 2016 r. nastąpił znaczny spadek sumy zadłużeń osób zalegających
powyżej 12 miesięcy (o 293.780 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2016 wysłano do dłużników 1.266 wezwań do zapłaty, skierowano 230 pozwów do sądu i uzyskano 206 prawomocnych nakazów zapłaty.
W 2016 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 105 wniosków o egzekucję zadłużenia z prawa do lokalu. Uzyskano 1 wyrok eksmisyjny.
W 2016 r. przeprowadzono ogółem 2 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 zostanie pokryte środkami uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach lokali dotychczas przez nich zajmowanych. Na koniec 2016 r. Spółdzielnia posiadała 38 niezrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych, z czego w stosunku do 32 orzeczono prawo do lokalu
socjalnego.
W roku 2016 od dłużników wyegzekwowano 423.785,79 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.
VI Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2017 r.
W 2016 r. Spółdzielnia rozpoczęła budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Flisa, w których znajduje się 65 lokali mieszkalnych i 36 garaży.
Inwestycja w całości będzie finansowana ze środków własnych przyszłych użytkowników lokali.
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. Umowa o dofinansowanie
projektu została podpisana w dniu 19 października 2016 r., a zakończenie finansowe realizacji ustalono na 30 listopada 2017 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Migawki z półkolonii w ODK SM „Jaroty”
Wraz z wakacjami w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczęły się półkolonie w Klubach Kultury „Na
Górce” i „Akant”, w których uczestniczy 60 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Poniżej zamieszczone zdjęcia przedstawiają zajęcia z pierwszych
dwóch dni trwania półkolonii, które rozpoczęły się pogadanką na temat „Bezpieczne wakacje”, a poprowadziły ją Grażyna Dziubanii z Sanepidu i Lidia Cynt z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. 
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

Lody w cukierni.

Uczestnicy półkolonii z Klubu „Na Górce”

Pogadanka na temat „Bezpieczne wakacje”

Gry i zabawy na placu zabaw

„Żółwik” – obrona przed atakiem psa

6
Patroni naszych ulic
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Urodził się 20 kwietnia 1893 r. w Rawie Ruskiej (woj. lwowskie) w rodzinie Juliana D. i Pauliny z domu Świątkiewicz. W 1911
roku ukończył gimnazjum we Lwowie i – kontynuując rodzinną tradycję (dwóch braci matki i dwóch ich synów było lekarzami, lekarzem był także ojciec Juliana) – wstąpił na lwowski uniwersytet, na medycynę. Równocześnie uczęszczał prywatnie na lekcje malarstwa do profesorów lwowskiej ASP: Stanisława Kaczor-Batowskiego, Iwana Trusza oraz rzeźby – do pracowni prof. Luny Drexler.
W 1913 roku przeniósł się na ASP w Krakowie, gdzie studiował u prof. Wojciecha Weissa. W 1918 roku wystawiał swoje prace w lwowskim Pałacu Sztuki. Jednakże w tamtych czasach – jak
sam wspominał – kiedy to pokolenia Polaków czekały na odzyskanie
niepodległości i kiedy wreszcie tę upragnioną niepodległość odzyskano, ambicją każdego młodego człowieka była służba Ojczyźnie.
Julian Dadlez, który walczył podczas pierwszej wojny światowej
w szeregach armii austriackiej, wstąpił do Wojska Polskiego i do
roku 1939 był komendantem garnizonu w rodzinnej Rawie Ruskiej.
Z wojska odszedł w 1945 roku, w 1946 roku przyjechał na Warmię
i osiadł nad Dadajem, gdzie pracował w charakterze kierownika finansowego PGR (domyślam się, że chciał w ten sposób zniknąć
z pola widzenia, gdyż w ówczesnych czasach nie miałby łatwego
życia jako „sanacyjny” oficer).
Piękno nowej ziemi urzekło Juliana Dadleza, który wszak ze
swojego pierwszego wykształcenia był malarzem, a nie ekonomistą.
Pochodził zresztą z rodziny niezwykle uzdolnionej artystycznie; brat
matki, który zmarł nie dożywszy 30 lat, był świetnym akwarelistą,
dziadek ze strony ojca, artysta-amator, był portrecistą wysokiej klasy, jego młodszy brat Paweł, absolwent ASP w Krakowie, był także
malarzem.
Źródło: Julian Dadelz, „Warmia i Mazury”,
1976, nr 6, s. 8.

Ulica Juliana Dadleza

W 1952 roku Dadlez przeniósł się do Olsztyna i poświęcił się
wyłącznie pracy artystycznej i organizacyjnej w młodym jeszcze środowisku artystycznym Olsztyna. Był wieloletnim sekretarzem, a także prezesem olsztyńskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, zorganizował w Olsztynie Biuro Wystaw Artystycznych i był
jego pierwszym kierownikiem (1958 – 1964). A oprócz tego wszystkiego malował. „Tatko”, bo tak nazywano go w środowisku olsztyńskich plastyków z racji wieku, tak naprawdę oddał się największej
pasji swojego życia, czyli malarstwu, mając 58 lat. Z wrażliwością
romantyka odkrywał piękno warmińskiego i mazurskiego pejzażu.

Rozległe krajobrazy pełne pagórków, pokrytych lasami, zabudowań
leżących w dolinach, lasy przeglądające się w mazurskich jeziorach
były jego ulubionym motywem.
Chętnie malował także portrety i autoportrety, a kiedy zdrowie
i wiek nie pozwalały mu już na wędrówki po lasach, coraz częściej w jego malarstwie zaczęły się pojawiać martwa natura i kwiaty.
W katalogu do wystawy (a miał ich wiele, zarówno indywidualnych,
jak i zbiorowych), urządzonej na rok przed śmiercią, w 1978 roku,
napisał: Kiedy wpatruję się w wiązankę kwiatów, chciałbym, aby te
kwiaty żyły. Żal mi umierających kwiatów. Żyją tak krótko…
Julian Dadlez zmarł w 1979 roku i jest pochowany na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.
W przypadku Juliana Dadleza łacińska maksyma non omnis
moriar (nie wszystek umrę) jest bardzo trafna. Pozostały jego piękne, subtelnie malowane obrazy, które znajdują się w zbiorach osób
prywatnych oraz zbiorach wielu olsztyńskich instytucji.
Danuta Jamiołkowska
PS. Przy pisaniu biogramu korzystałam z materiałów mgr Krystyny Koziełło-Poklewskiej, która zechciała mi je udostępnić ze swojego bogatego, domowego archiwum, za co składam Jej najserdeczniejsze podziękowania.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 60,4 m², ul. Orłowicza 13,
IV piętro, do remontu. Cena 209 tys. zł. Tel. 600 884 078.
Zamienię 2-pokojowe o pow. 48,9 m², II piętro, ul. Barcza, osiedle
Nagórki – na podobne na parterze. Tel. 507 923 840 lub 691 025 506.
Kupię kawalerkę do 30 m², chętnie na Nagórkach. Tel. 696 613 261.
Sprzedam mieszkanie o pow. 72,1 m², parter, Pieczewo. Tel. 696 568 368.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 48 m², przy ul. Mroza, III piętro, po kapitalnym remoncie. Cena 235 tys. zł. Tel. 666 782 792.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie o pow. 73 m² na VII piętrze przy
ul. Orłowicza 25 na mniejsze o pow. ok. 40 m² (parter, I piętro lub z windą).
Tel. 608 184 810.
M-3 2-pokojowe o pow. 50 m², w zasobach SM „Jaroty”, środkowe, wysoki parter – sprzedam lub zamienię na większe, na Jarotach lub Pieczewie,
do II piętra. Tel. 505 418 529.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 47 m², I piętro, przy ul. Janowicza. Tel. 669 951 399.
Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie o pow. 60,40 m², na parterze,
z dużym balkonem, ul. Barcza 37, stan bardzo dobry. Cena 240 tys. zł
– do negocjacji. Tel. 888 821 172.
Kupię dwupokojowe mieszkanie do 35 m², na parterze lub I piętrze,
na Jarotach lub Pieczewie. Tel. 507 570 130.
Kupię mieszkanie o pow. od 42 do 49 m², z dużym balkonem,
na I lub II piętrze, może być do niewielkiego remontu. Tel. 505 679 103

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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Lato, lato i zagrożenia
Jak co roku mamy lato, rozkosz jedzenia na świeżym powietrzu
podczas grillowania, pływanie w morzu, rzece czy jeziorze w upalny
dzień, długie spacery po lesie. No bo kto nie kocha lata, cieszmy się
nim, bo jest krótkie, ale niesie też ono ze sobą określone zagrożenia.
Niemal wszystkie kąpieliska publiczne mogą być siedliskiem bakterii, które powodują choroby: skóry, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, ucha, oka oraz zakażenia ran. Biegunka, zmiany skórne czy złe
samopoczucie to pierwsze objawy, nie lekceważmy ich, a po kąpieli obowiązkowo wykąpmy się pod prysznicem. Bakterie mogą żyć przez kilka dni
nawet w prawidłowo chlorowanych basenach. Pływanie w niestrzeżonych
kąpieliskach, korzystanie ze sprzętu wodnego bez kamizelek ratunkowych
oraz picie alkoholu nad wodą, w połączeniu z brawurą przy braku umiejętności pływackich, to najczęstsze przyczyny utonięć – wniosek jest prosty:
zachowajmy zdrowy rozsądek.
Kiedy w prognozie pogody zapowiadają burze, wichury i ulewne deszcze, lepiej nie planować wycieczki po lesie czy pobytu nad wodą. Kiedy słyszymy grzmoty, szybko szukajmy schronienia pod dachem i nie stójmy pod
wysokimi drzewami, bowiem zwłaszcza podczas letnich gwałtownych burz
dochodzi do wypadków na skutek uderzenia pioruna.
Najwięcej zatruć żywnością zdarza się w miesiącach letnich, gdyż wyższe temperatury powodują szybszy rozwój bakterii. Dlatego latem lepiej nie
spożywać potraw niewiadomego pochodzenia, resztki pozostałego jedzenia
wyrzucać, a przechowywane sprawdzać pod względem świeżości.
Słońce ma na nas dobroczynny wpływ, bo jest źródłem witaminy D, jednak również ze słońcem trzeba zachować umiar. Przed wyjściem na słońce,
używajmy kremów z odpowiednim dla rodzaju skóry filtrem przeciwsłonecznym. Szczególnie dbajmy o ochronę dzieci, zwłaszcza w godzinach południowych, a w upalne dni pamiętajmy o nakryciach głowy oraz okularach
przeciwsłonecznych. Nadmiar słońca grozi nam poparzeniem skóry, a nawet
udarem słonecznym.
Wypadki samochodowe zdarzają się zawsze i wszędzie, ale statystyki
podają, że najwięcej wypadków samochodowych ma miejsce w okresie wakacyjnym. Więcej i dalej podróżujemy i bywa, że częściej siadamy za kierownicą pod wpływem alkoholu. Zalecany jest rozsądek, odpoczywanie podczas
dłuższych eskapad, wyeliminowanie czynników przeszkadzających (telefon),
zapinanie pasów bezpieczeństwa, sprawdzanie stanu technicznego auta
przed wyjazdem na wakacje i jak zawsze przewidywanie zagrożeń.
Grillowanie, wiadomo w lecie na łonie przyrody − nie ma jednak grillowania bez ognia, a z ogniem nie ma żartów, można się poparzyć, a nawet
rozniecić pożar. Dlatego zachowujmy ostrożność przy rozpalaniu grilla i przebywaniu w jego pobliżu. Jednocześnie ostrzeżenie: nowe przepisy w sprawie
palenia ognisk obowiązują od kilku lat, a głównie sprowadzają się do tego,
że na ognisko trzeba posiadać zgodę właściciela terenu, na którym chcemy
palić ognisko i należy zachować przy tym szczególną ostrożność.
Lato to bardzo trudny czas dla osób uczulonych na jad owadów – m.in.
pszczoły, szerszenia, trzmiela, osy. Alergicy nie powinni chodzić boso po
łące. Owady ściąga odzież w jaskrawych kolorach, intensywne zapachy,

DYŻURY

owoce, słodycze, mięso. Dlatego nie należy przebywać blisko otwartych koszy na śmieci. Pożywienie, zwłaszcza poza domem, trzymajmy w szczelnie
zamykanych, próżniowych pojemnikach. Butelki należy zakręcać. Bardzo ryzykowne jest pozostawianie szklanek czy filiżanek wypełnionych płynem bez
nadzoru – może wpaść do nich owad, który trafi do naszego przełyku wraz
z napojem. To bardzo niebezpieczne! Zanim się napijemy, upewnijmy się, że
w naczyniu nie ma intruza.
Dla osób uczulonych na pyłki najtrudniejsza jest wiosna i jesień, ale latem również trzeba uważać – o tej porze roku pyli szczaw zwyczajny, pokrzywa, lipa, bylica, komosa, trawy, babka. Intensywnie pylą też grzyby. Dlatego
w okresie pylenia trzeba unikać długich spacerów po lasach, łąkach czy parkach, zalecane jest śledzenie komunikatów o stężeniu pyłków konkretnych
roślin (np. na stronach internetowych). Po powrocie do domu należy zmienić
ubranie i wziąć kąpiel.
Co roku latem do szpitala trafia wiele osób, które są ofiarami pięknie wyglądających grzybów lub owoców leśnych, tak naprawdę nienadających się
do spożycia. To, co daje nam przyroda, las czy łąka, nie zawsze nadaje się
do jedzenia czy kontaktu, aby cieszyć się tymi „darami”, należy się na nich
naprawdę dobrze znać. Przez niewiedzę można zatruć siebie i najbliższych.
Dotyczy to zwłaszcza grzybiarzy i zielarzy, którzy idą do lasu z książką.
Uważajmy i bądźmy rozsądni, niektóre rośliny są silnie toksyczne i choć wyglądają niewinnie wystarczy dotknięcie, by oparzyć skórę lub wywołać inne,
nieprzyjemne objawy zatrucia. Przypomnę tutaj opisywany w poprzednim
okresie letnim szczególnie niebezpieczny barszcz Sosnowskiego (poniżej
fotka rośliny i objawy oparzeń po kontakcie z rośliną). Życzę bezpiecznego
lata i udanego wypoczynku. Cdn.

Fot. Popadius/Wikipedia 

Źródło: Nowiny24.pl
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: 21 sierpnia 2017 roku – pełni Jarosław Prawdzik

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 6000 egz.
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Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego
10 czerwca 2017 roku, już po raz ósmy, spółdzielcza Rada Osiedla SM „Jaroty” oraz samorządowa Rada Osiedla „Jaroty”
w Olsztynie zorganizowały Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego. Współorganizatorami były: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jaroty”, OSiR w Olsztynie, Centrum Sportów Wodnych UKIEL, Miejski Ośrodek Kultury i Aquasfera Galeria Warmińska.
Uroczystości poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów na grobie Biskupa Tomasza Wilczyńskiego w Konkatedrze Św. Jakuba
w Olsztynie przez delegację mieszkańców osiedla Jaroty na czele
z ks. Romualdem Zapadką, proboszczem parafii pod wezwaniem
Błogosławionej Franciszki Siedliskiej w Olsztynie.
Władze samorządowe reprezentowali: Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz i przewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel.
Wśród pozostałych gości byli między innymi: prezes SM „Jaroty” Roman Przedwojski, radna Monika Rogińska-Stanulewicz, radny
Andrzej Ryński, radny Maciej Tobiszewski, dyrektor OSiR-u Jerzy
Litwiński, zastępca komendanta Straży Miejskiej Urszula Kania,
przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Jaroty” Bogusława Gadziała, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RN SM „Jaroty” Jarosław Prawdzik, przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”
Roman Szostek.
Po przemówieniach zaproszonych gości Daniel Rupiński –
znany olsztyński trębacz – odegrał hymn „O Warmio moja miła”. Na
scenie pięknie zaprezentowały się następujące grupy: Dom Kultury AKANT, Hufiec Warmiński ZHP, LA PUERTA Szkoła Języka Hiszpańskiego, Studio Tańca i Formy FITNESSKA, Środowiskowy
Dom Samopomocy DEDAL, Fitness Club PALESTRA, Przedszkole
Art School, Aikido, Pałac Młodzieży. Gromkimi brawami nagrodzono
młodych artystów, utalentowanych wokalnie i muzycznie. Publiczność mogła także podziwiać pokazy sztuk walki aikido.

Piękna, słoneczna pogoda zachęciła do udziału licznie przybyłych rodziców wraz z pociechami. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych atrakcjach, grach, konkursach i zabawach. Na boisku
usytuowano stoiska partnerów z watą cukrową, żywnością (owoce,
słodycze, wędliny), zabawkami i upominkami. Duże zainteresowanie
wzbudziły stanowiska ze sprzętem policji, straży pożarnej, sprzętem
do czyszczenia ulic, a także militariami. Dla licznie przybyłych gości organizatorzy przygotowali poczęstunek. Była grochówka, pajda
chleba ze smalcem oraz słodycze i napoje. Na zakończenie Święta
Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego wystąpił wokalista Tomasz
Sztaba (COVER DISCO POLO), który został entuzjastycznie przyjęty.
Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego odbyło się na
boisku Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Józefa Malewskiego, sąsiadującej z ulicą bpa Tomasza Wilczyńskiego. Imprezę prowadził
Krzysztof Kaszubski z Radia Olsztyn. Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent Olsztyna, a patronat medialny TVP 3 Olsztyn.

Rady Osiedlowe – samorządowa i spółdzielcza – serdecznie
dziękują partnerom, którymi byli: Przedszkole Art School, Pałac
Młodzieży, Studio Tańca i Formy „Fitnesska”, Fitness Club Palestra, Środowiskowy Dom Samopomocy „Dedal”, La Puerta
Szkoła Języka Hiszpańskiego, Zakład Mięsny „Podlasie”, Piekarnia „Cymes”, Pracownia Jubilerska Wiesław Jędrzejczyk,
Intermarche Super Market z własną wędzarnią, Centrum Gier
„Rubikon”, Zakład Fryzjerski „Esa”, Figlolandia, Firma Handlowa Mariola Iwanowska, Zakład Fryzjerski „Capri”, Firma Handlowo-Usługowa „Max-Farb”, Kwiaciarnia „U Miśka”, Stadnina
Janusza Kojrysa, Salon Mody Męskiej „New Men Style”, Hotel
Kopczyński – Dobre Miasto, Salony Optyczne Premium Tracewicz, Oxford Academy – Szkoła Języków Obcych, Junior Academy – niepubliczne przedszkole, Olsztyńskie Centrum Bowlingu,
Przedsiębiorstwo Usługowe Janusz Szarek, My Travel – Biuro
Podróży – Krasickiego, Skin Derm – Salon Kosmetyczny, Credit
Agricole Bank Polska SA, Restauracja „Na Rogu Czasu”.
Barbara Kozińska

