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SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2017 rok
I. Informacje ogólne
W roku 2017 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 52 protokołowane posiedzenia. 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 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.
ciąg dalszy na str. 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczęła się 10 czerwca 2016 r. z chwilą wyboru na LIII Walnym Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza została wybrana na 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 przedstawiał się następująco:
Prezydium Rady Nadzorczej: 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.
Członkowie Rady Nadzorczej: Piotr Andrzejczuk, Władysław
Bystry, Barbara Dmochowska-Dyżlą, Małgorzata Sztąberska, Zofia
Wysokińska.
Skład Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2017 r. zmienił się na
skutek zrzeczenia się przez Pana Władysława Bystrego mandatu.
Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 82/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. stwierdziła utratę mandatu.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła trzynaście posiedzeń.
Odbyło się również: trzynaście posiedzeń Prezydium RN, dziesięć
posiedzeń Komisji Rewizyjnej, dwanaście posiedzeń Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, dwa posiedzenia Komisji Kultury, Sportu
i Rekreacji, sześć posiedzeń 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 są po uprzednim wnikliwym
zapoznaniu się członków z materiałami oraz po zaopiniowaniu przez
komisje problemowe. Pozwala to na dokładne rozpatrzenie spraw,
umożliwia członkom Rady podejmowanie decyzji dających gwarancję, iż sprawy były rozstrzygane rzetelnie, kompetentnie i obiektywnie.
dokończenie na str. 2
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Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
Zgodnie ze Statutem decyzje Rady Nadzorczej podejmowane
były w formie uchwał, których podjęto 96.
Uchwały, które podejmowała Rada Nadzorcza w roku 2017
sprawozdawczym to m.in.:
• uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2017 r.,
• uchwalenie korekty do planu gospodarczo-finansowego na 2017 r.,
• uchwalenie założeń do planu gospodarczo-finansowego na
2018 r.,
• podjęcie uchwały w/s aneksu do uchwały RN z dn. 12 września
2017 r. w/s założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2018 r.,
• uchwalenie planu remontów na 2017 r.,
• uchwalenie korekty do planu remontów na 2017 r.,
• zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu remontów na 2016 r.
wraz z rozliczeniem wydatków z funduszu remontowego w 2016 r.,
• podjęcie uchwały o wyborze przedmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018,
• podjęcie uchwały o zatwierdzeniu programu działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej w okresie I – VIII i od IX – XII 2017 r.
w Osiedlowym Domu Kultury SM „Jaroty”,
• uchwalenie zmian w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
• podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali
oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
• podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w SM „Jaroty”,
• podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie określającym zasady
rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów
budowlanych,
• podjęcie uchwały w/s zasad wnoszenia opłat za wymianę wodomierzy,
• ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa,
• ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa Operator przy
ul. Flisa.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykreśleniu 67 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 2017 r., informację o przeprowadzonych przetargach
w Spółdzielni za 2017 r.
Rada Nadzorcza spotkała się z lustratorem, który przeprowadzał lustrację problemową obejmującą działalność inwestycyjną
Spółdzielni prowadzoną w okresie od 1. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 roku.
Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym stwierdził, że w badanym
okresie działalność inwestycyjna Spółdzielni prowadzona była prawidłowo i Związek nie formułuje żadnych wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą na LV Walnym Zgromadzeniu Członków
w dniu 30 maja 2018 r.
Rada Nadzorcza spotkała się również z biegłym rewidentem,
który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
Przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni zostało przyjęte i ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie.
W 2017 r. Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik na działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości: 1. 832. 424 zł.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do
LV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2017 rok,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
3) udzielenie absolutorium za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.
Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „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

SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2017 rok

ciąg dalszy ze str. 1

II. Stan organizacyjny Spółdzielni
L.p.

Rodzaj lokalu

I
1.

MIESZKANIA
Odrębna własność

2.
3.

Własnościowe
Lokatorskie

4.

Najem

5.

Bez tytułu prawnego

II

GARAŻE

Liczba
W tym należących
lokali
do:
w
zasobach nieczłon- członków
ków
Spółdzielni
12. 379
6. 111

1. 613
1. 394

10. 766
4. 717

5. 868
302

121
0

5. 747
302

53

53

0

45

45

0

240

26

214

1.

Odrębna własność

151

26

125

2.
III

Własnościowe
LOKALE UŻYTKOWE

89
350
52

0
246
10

89
104
42

62

0

62

226
10

226
10

0
0

1.

Odrębna własność

2.

Własnościowe

3.
4.

Najem
Pustostan

Poszczególne typy własności lokali prezentuje tabela obok,
z której wynika, że 11. 084 lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31. 12. 2017 r. Spółdzielnia liczyła 13.531 członków.
W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż
jeden lokal każdej kategorii (mieszkalny, użytkowy, garaż) lub posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny.
III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31. 12. 2017 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
– 12. 379 mieszkań o pow. użytkowej 671. 399,24 m2
– 350 lokali użytkowych o pow. 39. 279,42 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 2017 r. wynosiła 719. 208,99 m2. Na dzień
31. 12. 2017 r. zgłoszonych do zamieszkania w mieszkaniach było
25. 258 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa
zmniejszeniu o 498 osób.
Według stanu na dzień 31. 12 2017 r. Spółdzielnia posiadała 84,0085 ha gruntów, z czego: 33,7827 ha stanowią grunty, do
których przysługuje prawo własności, 50,2258 ha stanowią grunty
w wieczystym użytkowaniu. Spółdzielnia sprawuje również zarząd
powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w odniesieniu do 33,9497 ha gruntów, do których
prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do
mieszkańców posiadających odrębną własność.
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2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017 r. (bilans sporządzony na 31. 12. 2017 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2017 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Przychody

Koszty

Wynik

Eksploatacja lokali mieszkalnych

34. 038. 444

36. 991. 533

- 2. 953. 089

– osiedle Nagórki

10. 442. 266

11. 515. 054

- 1. 072. 788

– osiedle Jaroty

16. 332. 654

17. 406. 784

- 1. 074. 130

7. 263. 524

8. 069. 695

- 806. 171

464. 120

460. 036

+ 4. 084

– osiedle Pieczewo
I

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

42. 333

33. 808

+ 8. 525

377. 256

389. 769

- 12. 513

44. 531

36. 459

+ 8. 072

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

34. 502. 564

37. 451. 569

- 2. 949. 005

II

Energia cieplna – lokale mieszkalne

20. 937. 621

21. 160. 037

- 222. 416

III

Działalność kulturalno-oświatowa
Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
Dzierżawa terenów
Sprzedaż usług wykonawstwa własnego

IV

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

1. 004. 767

- 262. 998

3. 643. 301
1. 801. 087
1. 353. 128
489. 086
187. 636

+ 1. 122. 006
+ 948. 201
+ 95. 960
+ 77. 845
+ 271. 590

35. 389

38. 360

- 2. 971

22

59

- 37

13. 665

4. 258

+ 9. 407

51

-

+ 51

Przychody i koszty finansowe

994. 715

332

+ 994. 383

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

349. 644

452. 915

- 103. 271

-

547. 494

- 547. 494

Podatek dochodowy

V

741. 769
4. 765. 307
2. 749. 288
1. 449. 088
566. 931
459. 226

Pożytki z nieruchomości wspólnych

52. 646

-

+ 52. 646

Energia cieplna – lokale użytkowe

752. 314

716. 200

+ 36. 114

7. 422. 979

5. 590. 555

1. 832. 424

Razem działalność gospodarcza

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. 2017 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 2. 949. 005 zł
i dotyczy wyniku na lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną
własnością.
Ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest
konsekwencją wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w latach 2016–2017 spowodowanego głównie podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia. Miało to znaczny wpływ na
koszty wszystkich usług świadczonych przez firmy zewnętrzne. Jednocześnie zmiana (wzrost) stawek eksploatacyjnych uwzględniająca
przewidywane koszty danego roku, a obowiązująca od 1 lipca danego roku powoduje powstanie niedoboru z tytułu niższych opłat wnoszonych przez mieszkańców w okresie pierwszego półrocza. Jest to
niedobór planowany, uwzględniający przesunięcie w czasie naliczeń
w porównaniu z ponoszonymi kosztami.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych
nieruchomości za 2017 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2018 i zostały częściowo uwzględnione w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą,
które będą obowiązywały od 1. 07. 2018 r.;
– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2017 r.
w wysokości 262. 998 zł jest konsekwencją utrzymania staw-

ki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego oraz zmniejszeniem się powierzchni lokali należącej do
członków w okresie pierwszych trzech kwartałów i w związku
z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec 2017 r. wystąpił niedobór
w wysokości 262. 998 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2017 r.
– energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali
mieszkalnych.
Niedobór przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniósł (-) 222. 416 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. 832. 424 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje
Walne Zgromadzenie.
IV. Gospodarka remontowa w okresie 1. 01.–31. 12. 2017 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2017 r. prezentuje tabela na str. 4.
ciąg dalszy na str. 4
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SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2017 rok
Wyszczególnienie

I. Środki funduszu remontowego z roku ubiegłego
w tym:
– na nieruch. bud. mieszkalnych
– na mieniu Spółdzielni
II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
w tym:
– na pokrycie kosztów remontu nieruchomości
– na pokrycie kosztów remontów mienia Sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
w tym:
– na pokrycie kosztów remontu nieruchomości
– na pokrycie kosztów remontów mienia Sp-ni
3. Pozostałe wpływy
4. Wpłaty za wodomierze
III. Koszty ogółem
w tym:
1) docieplenia budynków
2) remonty dachów
3) remont klatek schodowych
4) remont tarasów i balkonów
5) remont armat. steruj. węzłów kompaktow.
6) remonty ulic
7) legalizacja ciepłomierzy
8) remont kanaliz. sanit. i wodociągowych
9) wykonanie nowych chodników
10) wykonanie zatok postojowych
11) roboty elektryczne
12) zagospodarowanie terenów zielonych
13) modernizacja zasilania bud. w ciepło
14) remonty dźwigów
15) uzupełnienie urządzeń na placach zabaw
16) remont osłon śmietnikowych
17) wymiana kaset domofonowych
18) wymiana drzwi wejściowych
19) montaż liczników ciepła
20) izolacj. ścian piwn. z drenaż. opaskowym
21) przełożenie istniejących chodników
22) wymiana drzwi
23) wymiana wodomierzy
24) wywieszenie gazomierzy na zewnątrz
25) pozostałe remonty
Saldo środków funduszu remontowego na 31.12.2017 r.

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Razem Sp-nia

718.455,21

9.228.438,17

2.536.565,18

12.483.458,56

- 2.441.515,33
3.159.970,54

5.891.436,91
3.337.001,26

1.107.794,41
1.428.770,77

4.557.715,99
7.925.742,57

2.907.332,97

4.180.882,01

1.898.805,11

8.987.020,09

2.513.317,95

3.813.252,93

1.785.703,27

8.112.274,15

2.277.630,92
235.687,03

3.417.559,47
395.693,46

1.607.132,86
178.570,41

7.302.323,25
809.950,90

357.171,50

354.748,91

112.305,84

824.226,25

339.342,56
17.828,94
–
36.843,52

334.282,24
20.466,67
6.780,00
6.100,17

107.247,77
5.058,07
–
796,00

780.872,57
43.353,68
6.780,00
43.739,69

3.975.736,43

4.661.503,06

1.633.823,17

10.271.062,66

1.620,00
1.783,50
1.660.087,80
368.900,00
7.196,35
2.997,76
7.035,00
224.302,81
2.500,00
16.360,00
66.198,47
47.399,23
706.642,45
172.116.86
148.915,60
1.753,43
31.050,00
2.544,00
–
–
–
–
304.152,12
–
202.181,05

232.873,62
501.319,08
1.930.826,79
242.999,99
20.189,29
–
5.895,00
34.653,67
1.880,00
50.981,00
38.518,56
127.588,10
684.227,41
–
112.796,00
209.442,00
40.986,00
–
2.475,99
55.240,00
110.581,00
2.095,00
33.312,70
4.700,00
217.921,86

–
19.320,00
531.900,00
17.000,00
–
–
–
15.020,00
23.592,84
16.934,64
20.338,05
80.254,84
785.242,83
–
16.539,00
–
11.178,00
–
–
639,60
–
–
72.830,34
–
23.033,03

234.493,62
522.422,58
4.122.814,59
628.899,99
27.385,64
2.997,76
12.930,00
273.976,48
27.972,84
84.275,64
125.055,08
255.242,17
2.176.112,96
172.116,86
278.250,60
211.195,43
83.214,00
2.544,00
2.475,99
55.879,60
110.581,00
2.095,00
410.295,16
4.700,00
443.135,94
11.199.415,99

Przy planowaniu robót remontowych w poszczególnych nieruchomościach na 2017 r. uwzględniono stan środków funduszu remontowego na 31. 12. 2016 r. oraz planowane naliczenia odpisu na
fundusz remontowy w 2017 r. Ogólnie przyjęto zasadę planowania
robót w nieruchomościach, w których zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi do końca 2018 r.
Na realizację robót remontowych w 2017 r. wydatkowano łącznie 10. 271.062,66 zł, z czego 8. 423.108,20 zł na remonty w nie-

ruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz 1. 437.659,30 zł
na remonty na mieniu Spółdzielni. Na przejściowe finansowanie wymiany wodomierzy zaangażowano kwotę 410. 295,16 zł.
Wydatki ogółem na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych w poszczególnych osiedlach wyniosły:
– osiedle Nagórki 	
3. 204.847,19 zł
– osiedle Jaroty 	
3. 888.460,54 zł
– osiedle Pieczewo 	
1. 329.800,47 zł.
dokończenie na str. 6
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Migawki z półkolonii w Klubach Kultury
„Na Górce” i „Akant”

2 lipca br. rozpoczął się I turnus półkolonii organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jaroty” dla dzieci (członków Spółdzielni)
w wieku 7 – 12 lat.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” dzieci wysłuchały pogadanki Grażyny Dziubani z Sanepidu dotyczącej żywienia oraz zachowania
w lesie i parku (grzyby, kleszcze) oraz st. sierż. Katarzyny Brzezińskiej i st. sierż. Marleny Gortatowskiej, które omówiły i pokazały, jak bronić
się przed atakiem psa, bezpiecznie przejść przez ulicę itp.

W pracowni plastycznej pod kierunkiem instruktora artysty plastyka Mirosławy Smerek-Bieleckiej poznawały kompozycję i działanie kolorem.

Następnego dnia dzieci bawiły się w kręgielni.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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dokończenie ze str. 4

SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2017 rok

wymiany wodomierzy. Utrzymujący się niedobór na osiedlu Nagórki
Wydatki na remonty na mieniu Spółdzielni w poszczególnych
w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych wynika z zaangaosiedlach wyniosły:
żowania środków na realizację programów unijnych, niespłaconych
– osiedle Nagórki 	
464. 193,12 zł
kosztów dociepleń i zmiany systemu zasilania w ciepło.
– osiedle Jaroty 	
742. 273,82 zł
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2017 r.
– osiedle Pieczewo 	
231. 192,36 zł.
zostaną wykorzystane na szeroki zakres robót zatwierdzony przez
Saldo funduszu remontowego na 31. 12. 2017 r. ogółem wynioRadę Nadzorczą do wykonania w 2018 r.
sło 11. 199. 415,99 zł, z czego:
– osiedle Nagórki – (-) 347. 404,25 zł, w tym: (-) 3. 368.056,84 zł
V. Zaległości w opłatach za użytkowanie lokali
w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz
Saldo zaległości w opłatach za użytkowanie lokali na koniec
(+) 3. 287.961,19 zł na mieniu Spółdzielni.
2017 r. wynosiło 4. 882. 528 zł i było o 40. 902 zł wyższe w porówna– osiedle Jaroty – (+) 8. 745.273,12 zł, w tym: (+) 5. 521.3016,12 zł
niu do początku roku.
w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz
Na ogólną liczbę 12. 379 mieszkań zaległości czynszowe po(+) 3. 251.179,53 zł na mieniu Spółdzielni.
wyżej 1 miesiąca obciążały 834 lokale i było to o 27 lokali więcej niż
– osiedle Pieczewo – (+) 2. 801.547,12 zł, w tym: (+) 1. 391.429,68 zł
w roku poprzednim.
w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku
(+) 1. 482. 151,78 zł na mieniu Spółdzielni.
do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 7,78 % (na
Salda funduszu remontowego ogółem na poszczególnych
koniec 2016 r. wynosił 7,84 %) i jest to najniższy od wielu lat wskaźnik zaległości.
osiedlach uwzględniają kwoty z tytułu przejściowego finansowania
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2014 – 2017
Wyszczególnienie
1. Liczba mieszkań w  Spółdzielni
2. Liczba dłużników na 31 XII
w tym zalegających za ponad 1 m-c
3. % zadłużonych mieszkań ogółem
w tym zalegających za ponad 1 m-c
4. Naliczone opłaty za użytkowanie lokali za rok
5. Kwota zaległości w opłatach na 31 XII
6. % zaległości w  opłatach na 31 XII
7. Wzrost zaległości w opłatach za użytkowanie lokali w ciągu roku
8. % wzrostu zaległości w opłatach
9. Liczba dłużników zalegających za ponad 12 miesięcy
– suma zadłużenia – zł
Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych obrazuje stan tych zaległości na
31. 12. 2017 r. i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco,
obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2017 r. struktura zaległości w opłatach przedstawiała
się następująco:
–– zadłużenie od 1 do 3 m-cy miało 5. 918 rodzin na sumę 1.673. 930 zł
–– zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 134 rodziny na sumę 1.312. 396 zł
–– zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 66 rodzin na sumę 290. 791 zł
–– zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 159 rodzin na sumę
2. 605. 411 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, 53,36 % ogólnej sumy
zadłużeń w opłatach dotyczy 159 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 2015 była to kwota 3. 163. 180 zł, w 2016 – 2. 869. 400 zł). W 2017 r. nastąpił znaczny spadek sumy zadłużeń osób zalegających powyżej 12 m-cy
(o 263. 989 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2017 wysłano do
dłużników 1. 052 przedsądowe wezwania do zapłaty, skierowano 286
pozwów do sądu i uzyskano 215 prawomocnych nakazów zapłaty.
Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 160 nakazów
zapłaty. W 2017 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników
120 wniosków o egzekucję zadłużenia z prawa do lokalu. Uzyskano
2 wyroki eksmisyjne. W 2017 r. wszczęto jedno postępowanie eksmisyjne.
Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również
Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników posia-

2014
12. 258
5. 919
852
48,28 %
6,95 %
60. 920. 316
5. 261. 051
8,64 %
x
x
203
3. 156. 532

2015
12. 378
5. 877
879
47,48 %
7,10 %
60. 878. 662
5. 294. 924
8,70 %
+ 33. 873
+0,06 %
201
3. 163. 180

2016
12. 379
5. 805
807
46,89 %
6,52 %
61. 725. 233
4. 841. 626
7,84 %
x
x
185
2. 869. 400

2017
12. 379
6. 277
834
50,71 %
6,74 %
62. 732. 489
4. 882. 528
7,78 %
+ 40. 902
+ 0,06 %
159
2. 605. 411

dających zadłużenie nieprzekraczające wymiaru 3-miesięcznych
opłat. Efektem tych spotkań jest przede wszystkim uświadomienie
możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego, który niejednokrotnie w znaczny sposób obniża koszty utrzymania lokalu osób
posiadających niskie dochody i spełniających warunki do przyznania
takiego dodatku.
Część dłużników posiada wyroki eksmisyjne wydane w latach
poprzednich. Po uzyskaniu od Gminy mieszkań socjalnych osoby
te zostaną wyeksmitowane z zasobów Spółdzielni, a ich zadłużenie
pokryte środkami uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach lokali
dotychczas przez nich zajmowanych. Na koniec 2017 r. Spółdzielnia posiadała 37 niezrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych,
z czego w stosunku do 32 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2017 od dłużników wyegzekwowano 336. 569 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali
mieszkalnych i garaży.
VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2018 r.
W 2017 r. Spółdzielnia kontynuowała budowę dwóch budynków
mieszkalnych przy ulicy Flisa, w których znajduje się 65 lokali mieszkalnych i 36 garaży.
Inwestycja w całości jest finansowana ze środków własnych
przyszłych użytkowników lokali. Planowane zasiedlanie budynków
rozpocznie się w sierpniu 2018 r. Zgodnie z zatwierdzonym planem
remontów na 2018 r. wydatki ogółem na prace remontowe określono
w kwocie 14. 623. 890 zł, z czego 12. 040. 491 zł na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych i 2. 583. 399 zł na remonty
mienia Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Bezpieczne lato
Letnie miesiące poza urokami i wypoczynkiem niosą ze sobą wiele zagrożeń, dlatego że częściej urlopujemy i więcej bywamy na łonie przyrody.
To okres często zwiększonej aktywności, nas dorosłych, a przede wszystkim
dzieci, które prawie całe dni przebywają teraz na świeżym powietrzu.
Aby zapewnić i nam, i dzieciom bezpieczeństwo trzeba zachować środki
ostrożności, bo lato sprawia, że mamy więcej okazji do wypoczynku, ale i do
wypadków, zatruć czy chorób zakaźnych.
Urlopy i wycieczki, często jazda samochodem czy też autokarem itp. –
aby uniknąć choroby lokomocyjnej w autobusie i pociągu lepiej siadać przodem do kierunku jazdy, na statku – pośrodku, a w samolocie przy prawym
skrzydle. Warto wiedzieć, że oprócz odpowiednich leków często pomaga
ssanie kwaśnego cukierka lub żucie gumy.
Rozbawieni i rozleniwieni letnią kanikułą bywa, że zapuszczamy się na
wycieczki w tzw. dzikie tereny i tu uwaga - lepiej zostawić w spokoju napotkane dzikie zwierzęta, a nawet nieznane obce psy czy przymilające się koty –
mogą być agresywne, chore, a nawet wściekłe. W Polsce tylko żmija zygzakowata jest jadowita, choć niebezpieczne też są szerszenie, a w przypadku
osób uczulonych na jad nawet pojedyncze użądlenia pszczół lub ukłucie os
bywa problemem.
Jak zawsze latem rozkoszujemy się jedzeniem na świeżym powietrzu
podczas grillowania, pływaniem w morzu, rzece czy jeziorze w upalny dzień,
długimi spacerami po lesie. No bo kto nie kocha lata – cieszmy się nim, bo
lato krótkie, ale niesie też ono ze sobą określone zagrożenia, które postaram
się przypomnieć w skrócie.
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:
zachowujmy zdrowy rozsądek.
Kiedy w prognozie pogody zapowiadają burze, wichury i ulewne deszcze, lepiej nie planować wycieczki po lesie czy pobytu nad wodą. Kiedy
słyszysz grzmoty, szybko szukaj schronienia pod dachem i nie stój pod
wysokimi drzewami, bowiem zwłaszcza podczas letnich gwałtownych burz
dochodzi do wypadków na skutek uderzenia pioruna.
Najwięcej zatruć żywnością zdarza się w miesiącach letnich, gdy wyższe temperatury powodują szybszy rozwój bakterii. Dlatego latem lepiej nie
spożywać potraw niewiadomego pochodzenia i należy wyrzucać resztki pozostałego jedzenia, 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.
Latem bywamy też w cieplejszych krajach – mamy tam większy zakres
zagrożeń: węże, wije, pająki, parzące meduzy, jadowite ślimaki morskie,

Ogłoszenia mieszkaniowe
Poszukuję mieszkania w Olsztynie. Gotówka. Tel. 782 002 728.
Kupię mieszkanie za gotówkę na osiedlu Nagórki, Jaroty lub Pieczewo.
Tel. 661 962 216.
Zamienię M-4 – osiedle Jaroty na domek jednorodzinny.  Tel. 795 707 681.
Kupię mieszkanie ok. 30-40 m² na Nagórkach lub Jarotach.   Tel. 664
627 168.
Mieszkanie o pow. 50 m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka, dwa przedpokoje,
balkon „na słupie”, Pieczewo – zamienię na mniejsze do 40 m², może być
do remontu. Tel. 505 410 662
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

ryby itp. Sporą uciążliwością w czasie lata są różne owady: muchy i meszki,
komary itp. Starajmy się zabezpieczyć przed ukąszeniami, miejmy ze sobą
specjalne środki odstraszające i na ukąszenia, a jest ich teraz wiele.
Komary, muchy, meszki i kleszcze można odstraszyć specjalnymi preparatami, ale dodatkowo zabezpieczy nas ubiór – długie rękawy i nogawki oraz
czapka. Większość z nas zna pospolite zatrucia pokarmowe turystów, kończące się często wymiotami czy biegunką – wybierajmy, przewidujmy i raczej
nie korzystajmy z oferty ulicznych handlarzy i podejrzanych jadłodajni, bywa
bowiem, że nawet lód w drinkach przygotowany ze zwykłej kranówy może
być zdradliwy.
Lepiej pić wodę i napoje chłodzące znanych wytwórni z butelek, które
sami otworzyliśmy. Z doświadczenia powiem, że w tropikach nawet zęby lepiej myć wodą butelkowaną. Kiedy już mowa o tropikach pamiętajmy, że wielu chorobom można zapobiec dzięki wcześniejszemu zaszczepieniu, dotyczy
to zwłaszcza chorób tropikalnych w rodzaju żółtej febry oraz występujących
także u nas wirusowych zapaleń wątroby typu A i B oraz wielu innych zalecanych przez SANEPID – kiedy zgłosimy się tam mówiąc, gdzie i na jaki okres
się wybieramy, dodam, że w przypadku niektórych krajów szczepienie jest
obowiązkowe. Żyjemy w zintegrowanej Europie, prosty i łatwy jest obecnie
dostęp do wyjazdów w rozmaite zakątki świata, ale musimy bacznie przyglądać się, co, gdzie się dzieje i jakie ma tendencje. Nie narażajmy się na
niebezpieczeństwa wyjeżdżając do rejonów objętych konfliktami, nawet jeśli
są one lokalne, a oficjalne komunikaty uspokajają potencjalnych turystów.
Sprawdzajmy wiarygodność firm przewozowych oraz biur podróży i to
ważne – przed wyborem miejsca, do którego się wybieramy zapoznajmy się
z jego historią, kulturą i zwyczajami, ba, geografią i występującymi zagrożeniami. Przewidujmy i bezpiecznie wypoczywajmy.
Co roku latem do szpitali 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 spożycia 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 czy zielarek, które 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 już wcześniej szczególnie niebezpieczny barszcz Sosnowskiego. O zatruciach i skażeniach często pisałem, bo to ważne i zawsze może się przydarzyć, zwłaszcza
latem – przypomnijmy sobie zasady pierwszej pomocy, wiele razy podawałem je w „JAROTACH”, a gdyby trzeba było wzywać fachową pomoc, nie
panikujmy, lecz spokojnie telefonujmy 999 lub 112 i podajemy:
1. Imię i nazwisko, miejsce zdarzenia (ulica i numer domu, instytucji,
w której doszło do zdarzenia).
2. Co się stało, liczba poszkodowanych i ich stan (przytomni, oddychają
– udzielana pomoc itd.).
Nigdy od razu nie odkładajmy słuchawki, możemy dopiero uczynić to
wtedy i tylko wtedy, gdy dyspozytor powie: „Dziękuję, przyjąłem zgłoszenie”.
Gdy dyspozytor udzieli nam jakiś wskazówek, dostosujmy się do nich i spokojnie oczekujmy na pomoc.
Życzę bezpiecznego lata, pięknej pogody i miłych wspomnień.  Cdn.
Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

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: 20 sierpnia 2018 roku – pełni Teresa Biała

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 1000 egz.
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Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego ‘2018

W sobotę 16 czerwca 2018 roku, w piękną, słoneczną pogodę, samorządowa Rada Osiedla „Jaroty” i spółdzielcza Rada SM
„Jaroty” w Olsztynie zorganizowały – już po raz dziewiąty – 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 pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej w Olsztynie.
W dniu Święta Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego w kościele pw. Bł. Franciszki Siedliskiej tradycyjnie o godzinie 10.00 odprawiona
została Msza święta w intencji mieszkańców
osiedla Jaroty, a w szczególności mieszkańców
ulicy biskupa Tomasza Wilczyńskiego. Proboszcz parafii, ks. kanonik Romuald Zapadka,
rozpoczynając homilię zaznaczył, iż tegoroczne
święto zbiega się z 100. rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę. Jest to wydarzenie
szczególne, tym bardziej że samemu biskupowi
Wilczyńskiemu nie dane było obchodzenie takich
rocznic. Jednak na kilka miesięcy przed śmiercią,
w 1965 roku, biskup Wilczyński urządził 20-lecie
powrotu Warmii i Mazur do Polski. Pragnął przez
te uroczystości jubileuszowe odnowić ducha patriotyzmu wśród mieszkańców na tej ziemi, dokąd przecież przybyły osoby z różnych stron, np.
z Kresów.
Wielkim pragnieniem biskupa Wilczyńskiego, jak wspomniał obecny podczas obchodów
w 1965 roku ks. proboszcz, było przekazanie tym
ludziom, że na polskiej ziemi są jednością.
Wracając do tegorocznych obchodów,
ksiądz proboszcz przypomniał zebranym o głoszonym przez biskupa Józefa Górzyńskiego haśle: „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”. Jest ono
istotne, gdyż jedną z przyczyn utraty wolności było właśnie to, iż
niejeden Polak tę wewnętrzną wolność od grzechu, uzależnień i łamania przykazań utracił. Zwracając uwagę na istotne w kontekście
czytanej Ewangelii ósme przykazanie, ksiądz proboszcz podkreślił,
że „dar mowy to wielki dar”, ale należy mówić rzeczy dobre i życzliwe. Czy to w ojczyźnie, czy też w sąsiedztwie, powinny to być słowa
pełne miłości. Sam biskup Wilczyński, jak wspominał ks. proboszcz,
był znakomitym mówcą, był mistrzem słowa. Ksiądz proboszcz
podkreślił, że zanosiliśmy te piękne słowa modlitwy za wszystkich
bliskich, sąsiadów i mieszkańców naszego osiedla. Życzył, abyśmy
także, na wzór biskupa Wilczyńskiego, umieli chwalić Boga i zachęcać innych, aby używali słowa „ku dobremu”. „Byśmy słowami
budowali przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny”, powiedział ks.
proboszcz Romuald Zapadka, kończąc homilię.
Honorowy patronat nad obchodami Święta Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi: doradca Prezydenta
Olsztyna Bogusław Żmijewski, radni Monika Rogińska-Stanulewicz,
Andrzej Ryński, zastępca komendanta Straży Miejskiej Urszula
Kania i st. insp. Adam Kaczyński, przewodnicząca RN SM „Jaroty”
Bogumiła Gadziała, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Nadzorczej SM „Jaroty” Jarosław Prawdzik, dyrektor
SP 34 Marek Wąsik, dyrektor Biura Rady Miasta Marta Kilanowska-Lebiedzińska, Biuro Rady Miasta Danuta Maksymowicz, proboszcz
Parafii pw. bł. Franciszki Siedliskiej ks. kanonik Romuald Zapadka,
kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, kierownik Osiedlowego
Domu Kultury Krystyna Licznerska, przewodnicząca RO „Pieczewo”
Halina Mikulska, Piotr Romanowski - Remondis.
Media reprezentowały: Małgorzata Gieczewska – redaktor
naczelna miesięcznika „Jaroty”, a także portal Olsztyn24 – Wacław Brudek i „Gazeta Olsztyńska”. Przewodniczący rad Lucyna
Jaczewska (rada samorządowa) i Jerzy Krasowski (spółdzielcza) przywitali publiczność i zaprosili do wspólnej zabawy. Po
przemówieniach olsztyński trębacz Daniel Rupiński zagrał hymn
„O Warmio moja miła”.
Na scenie przepięknie zaprezentowały się następujące grupy: Szkoła Podstawowa Nr 34, DECYBELE i soliści, Osiedlowy

Dom Klub SM „Jaroty”, Przedszkole Jacek i Agatka, Fitness Club
PALESTRA, Szkoła Muzyczna Yamaha, Szkoła Tańca i Wdzięku
Przemienieccy, Środowiskowy Dom Samopomocy DEDAL, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Przedszkole ART School,
AIKIDO, Przedszkole Miejskie Nr 9. Gwiazdą imprezy był owacyjnie
przyjęty zespół cygański GAJA. Wspaniała pogoda sprzyjała frekwencji, a licznie przybyli rodzice z dziećmi mogli korzystać z takich
atrakcji, jak: malowanie buziek, konkursy, zabawy, gry, przejażdżka
na konikach (Ośrodek Jeździecki AMBER z Ostrzeszewa).
Odwiedzający mogli korzystać z oferty stoisk z żywnością, kosmetycznych, zdrowotnych (np. można było bezpłatnie zbadać wzrok
u przedstawicieli optyka Doktor Marchewka), ubezpieczeń, zabawek, upominków, waty cukrowej. Szczególne zainteresowanie budziły stanowiska Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratowniczego, Strzeleckie z Ligii Obrony Kraju, a także sprzętu
do czyszczenia ulic. Dla gości organizatorzy przygotowali pyszny
poczęstunek, jakim była grochówka, chleb ze smalcem i ogórkiem,
a także słodycze i napoje. Święto Ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego odbyło się na boisku Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Józefa
Malewskiego, sąsiadującej z ulicą biskupa Tomasza Wilczyńskiego.
Pokaz ratownictwa drogowego przygotowano przy wsparciu:
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie oraz FALCK Medycyna
w Olsztynie. Sprzętu do pokazu (samochodu) nieodpłatnie użyczył
właściciel Skupu Złomu przy ulicy Stalowej 3 w Olsztynie.
Nagrody na liczne konkursy ufundowały następujące firmy
(sponsorzy): Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego,
Ośrodek Jezdziecki Amber Ostrzeszewo, Avon (konkursy przy namiocie), Pracownia Jubilerska Wiesław Jędrzejczyk, Fitness Club
Palestra, Zakład Fryzjerski ESA, Figlolandia, Zakład Mięsny Podlasie, Restauracja „Na Rogu Czasu’’, Stadnina Janusza Kojrysa,
Zakład Fryzjerski „Capri”, Firma Handlowa Mariola Iwanowska, Studio Tańca i Formy „Fitneska”, Oxford Academy – Szkoła Języków
Obcych, Junior Academy – Niepubliczne Przedszkole, Przedszkole
Art School (konkursy przy namiocie).
Rady Osiedlowe – samorządowa i spółdzielcza – serdecznie
dziękują i zapraszają za rok.
Barbara Kozińska

