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Wnioski z Zebrań Grup Członkowskich
3-12 czerwca 2003 roku
dr Roman Przed wojsk i

Zadania Grup Członkowskich opisane zostały szczegółowo w poprzednim numerze „Jarot". Tym razem przedstawione zostaną
do publicznej wiadomości wnioski, jakie na tych zebraniach uzyskały większość w głosowaniu ich uczestników. Żaden
z prezentowanych niżej wniosków nie został skierowany do Zebrania Przedstawicieli Członków, gdyż dotyczyły one poprawy
warunków bytowych bądź bezpieczeństwa naszych spółdzielców, co leży w kompetencjach Zarządu Spółdzielni. Jest to sytuacja
bardzo optymistyczna, gdyż dowodzi, że ogólne kierunki rozwoju Spółdzielni nie są kwestionowane albo że na obecnym etapie nie
wymagają korekty.
Spółdzielcy mają jednak wiele postulatów pod adresem Zarządu
w celu uczynienia warunków życia lepszymi, nawet jeżeli Zarząd ma
być tylko tubą przekazującą pewne dezyderaty kierowane faktycznie
pod adresem podmiotów zewnętrznych, a najczęściej pod adresem
gminy.
W poniższej tabelce podane zostaną także dane dotyczące
terytorium działania Grupy, liczebności uczestników oraz wymaganego ąiiorum. W tym miejscu należy przypomnieć, że nasz Statut
w § 92 ust. 6 stanowi, iż Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdoine
do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1 % uprawnionych członków, wchodzących w skład danej Grupy. Podanie
Informacji na temat tego minimum pozwaia ocenić więc, jakie
zainteresowanie towarzyszyło tym zebraniom oraz czy te zebrania
były prawomocne.
dokoóczenie na str. 2

Wyniki lustracji Spółdzielni Przetargi na remonty i usługi
Głównym zadaniem zaplanowanym do wykonania w bieżąza 2002 rok
Każda spółdzielnia mieszkaniowa jest jednostką, która w interesie swoich członków prowadzi wspóiną działalność organizacyjno-gospodarczą. Jest więc zrozumiałe, że członkowie
spółdzielni poddają jej działalność nieustannej ocenie. Oceny
te z reguły formułowane są przez członków w związku z jednostkowymi zdarzeniami (np. z powodu podwyżki opłat czynszowych, itp.) I nie są pozbawione emocjonalnego zabarwienia
zależnego od tego, czy dane zdarzenie miało dla członka skutek
pozytywny czy negatywny.
Ocena działalności spółdzielni jest również przedmiotem stałego
zainteresowania JBJ organów samorządowych, a w szczególności
Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych.
Momentem szczególnym, w którym dokonywana jest kompleksowa ocena działalności spółdzielni są coroczne Zebrania Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdania z działalności spółdzielni
i jej wyniki finansowe osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy.
Działalność spółdzielni podlega również ocenom zewnętrznym,
wśród których szczególne miejsce zajmuje lustracja wykonywana
przez związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych lub Krajową
Radę Spółdzielczą.
Ustawa Prawo spółdzielcze w art. 91 przewiduje, że każda
spółdzielnia obowiązana jest raz na trzy lata poddać się badaniu
dąg dalszy na str. 7

cym roku jest termomodernizacja 43 budynków mieszkalnych
wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej {plan remontów na 2003 r. szczegółowo omówiono w piśmie „Jaroty" nr
2/2003).
Realizując to zadanie, w okresie od 12 do 28 maja br. został
przeprowadzony przetarg nieograniczony na termomodemlzacje budynków oraz naprawę i malowanie 11 pawilonów użytkowych. Spośród 17 oferentów, którzy złożyli oferty na wykonanie tych robót, do realizacji zostało wybranych 9 wykonawców,
a łączny koszt robót termomodernizacyjnych wraz z robotami
towarzyszącymi, według cen uzyskanych w postępowaniu
przetargowym wyniósł 8.759.215 zł.
Prace termomodernizacyjne budynków, polegające na ociepleniu
strapodachów, ociepleniu ścian podłużnych i stropów piwnic wraz
z robotami ogólnobudowlanymi zostały już rozpoczęte. Termin zakończenia ocieplania budynków określony został na dzień 30 września br. Etapem rozpoczynającym przygotowanie tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie w okresie od 22 stycznia do 4 lutego br.
przetargu na sporządzenie audytów energetycznych budynków.
Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry
techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodemizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności
z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz
dąg dalszy na str. 10-11
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Wnioski z Zebrań Grup Członkowskich 3-12 czerwca 2003 roku
Nr
grupy

Zasięg terytorialny

Liczba
uczestników

Wymagane

uprawnionych

Treść wniosków

quorum

I

Osiedle Nagórki. ulice:
Murzyn owakiego, Orłowi cza

48

21

Brak wniosków

II

Osiedle Nagórki, ulice:
Barcza, Wańkowicza

35

15

1. Wyznaczyć konkretny termin wywozu spod śmietników art. typu: meble,
okna. kuchnie, itp.
2. Zwiększyć ilość estetycznych pojemników na śmieci przed budynkami.
3. Podjąć działania zmuszające Zarząd Miasta do wykonania chodnika,
łączącego budynek Barcza 8, garaż piętrowy, kościół, sklep „Duet".
4. Położyć chodnik (obok wieżowca) Barcza 10-14.
5. Zamontować szyby w wymiennikowni przy Wańkowtcza 16.
6. Wyremontować boisko do siatkówki pomiędzy Wańkowicza 10 i 14.
7. Wykonać odwodnienie placu zabaw przy Barcza 5.
8. Zwiększyć dozór przeprowadzanych przez PGM dezynfekcji pojemników na śmieci.
9, Założyć trawnik przy ul. Wańkowicza 6 od strony klatki schodowej.
10. Postawić lampę oświetleniową przy budynku Wańkowtcza 6.
11. Poszerzyć drogę dojazdową poprzez poszerzenie miejsc postojowych
przy ul. Barcza 39-45.
12. Naprawić chodnik przy Barcza 3.
13. Przenieść lokal użytkowy z budynku Barcza 9 — lecznica zwierząt.
14. Umieścić w gazetce „Jaroty" numery telefonów, gdzie lokator może
zgłosić informacje dot. przekazania używanych mebli, sprzętu itp.,
nadające się do użytku.

III

Osiedle Plcczcwo

42

27

1 Wystąpić do Rady Miasta o umieszczenie w planie budżetowym na 2004
r, remontu całej ulicy Gębika: poszerzenie jezdni, umieszczenie trawników, budowę zatok postojowych, wymianę płytek chodnikowych. Wyznaczyć jedno bezpieczne przejście dla pieszych (w trosce o dzieci
chodzące do SP nr 32 i 34). W tym celu nawiązać współpracę z radnymi
miejskimi z tego okręgu.

IV

Część osiedla Jaroty, ulice:
Kanta, Herdera 7,9.11.15,17,
19, 21; Wilczynskiego od 6A
do6F;Janowiezaa,4,10;Boenigka 11, 13. 15, 17,19, 28 do
54.

38

18

1. Uwzględnić w planie remontów na 2004 r. wyposażenie kompleksu
budynków przy ul. Wilczyńskiego 6A-6F w tawki i kosze na śmieci,
urządzenie terenu zielonego przy ww. budynkach, wymianę tynku na
klatkach budynku 6C.
2. Uzupełnić nasadzenie na trawnikach przy Kanta 9 (od podwórka),
zlikwidować trawnik przy śmietniku i uzupełnić twardą nawierzchnią.
3. Urządzić miejsca parkingowe przy ul. Janowicza 2,4,1C, wymienić płytki
chodnikowe, ustawić kosze na śmieci, wymalować Uafld schodowe
i wymienić drzwi wejściowe.
4. Dokonać przeglądu klatek schodowych i wiatrołapów, wyeliminować
kosze przenośne, zamontować kosze na stale, zamontować zabawki na
placu zabaw przy ul. Kanta 54-52-48, poprawić chodnik przy ul. Mroza
{k. budynku na Kanta 36).
5. Zrobić zatokę parkingową przy ul. Kanta 36, zwiększyć oświetlenie na
placu zabaw przy Kanta 36 (oświetlić część centralną placu zabaw),
odgrzybić północną stronę budynku przy Kanta 36.
6. Zagospodarować zniszczone trawniki przy Boenigka 32-30.
7 Wybrać delegatów na Zebranie Przedstawicieli z ul. Janowicza 2, 4, 10.
8. Przeprowadzić badania termowizyine wszystkich budynków byłej SM
„Sami-Swoi", urządzić tereny zielone przy budynkach na ul. Janowicza 2,
4, 10, urządzić boisko dla starszych dzieci przy ul. Janowicza.

V

Część osiedla Jarały, ulice:
Mroza, Flisa, Pioirowskiego,
Janowicza 19, 21, 22, 24, 26;
Pieczewska, Leyka, Jaroszyka, Hanowskiego, Malewskie90-

37

19

1. Rozwiązać problem parkowania i ruchu kołowego na części ul. Malewskiego, pomiędzy budynkiem nr 6 a żłobkiem.
2. Wprowadzić ruch jednokierunkowy na ww. odcinku ul. Matewskiego.
3. Ustawić znak zakazu parkowania na chodnikach ul. Pioirowskiego oraz
na ul. Pieczewskiej.
4. Zrealizować oświetlenie ul. Piotrowsktego.
5. Poprawić nawierzchnię ulic: Jareckiej, Leyka i Pieczewskiej.
6. Poprawić bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach ulic Janowicza
z Flisa, Witosa z Wilczyńskiego i Sikorskiego z Wilczyńskiego.
7. Przywrócić odpłatne sprzątanie klaiek schodowych na os, Jaroty,
8. Przedłużyć umowę z firmą ochroniarską do końca roku z możfiwością
rozszerzenia zakresu usług i zwiększenia ilości patroli.
9. Wykonać azyle da psów i kotów.

VI

Część osiedla Jarały, ulice:
Herdera1,2,4,E,8,14,1E,1B,
20,22,24,26; Burskiego, Boenigka: 1s 2,3,4. 6,8,10,12,14,
18, 18, 20, 22, 26, 1A, 24A,
24B; Wiecherta.

29

18

1. Wystąpić do Urzędu Miasta o wykonanie dodatkowych zatok parkingowych przy ul. Wiecherta w okolicy sklepu „Elmor" i zespołu małych
sklepików.
2. Wykonać zatoki parkingowe przy ul. Herdera 6 i 8 na placu zabaw
(częściowe ograniczenie tego placu).

VII

Członkowie oczekujący

5

9

Brak quorum
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Wnioski z Zebrań Grup Członkowskich 3-12 czerwca 2003 roku
Nr
grupy

Zasięg terytorialny

Liczba
uczestników

Wymagane

uprawnionych

Treść wniosków

quorum

I

Osiedle Nagórki. ulice:
Murzyn owakiego, Orłowi cza

48

21

Brak wniosków

II

Osiedle Nagórki, ulice:
Barcza, Wańkowicza

35

15

1. Wyznaczyć konkretny termin wywozu spod śmietników art. typu: meble,
okna. kuchnie, itp.
2. Zwiększyć ilość estetycznych pojemników na śmieci przed budynkami.
3. Podjąć działania zmuszające Zarząd Miasta do wykonania chodnika,
łączącego budynek Barcza 8, garaż piętrowy, kościół, sklep „Duet".
4. Położyć chodnik (obok wieżowca) Barcza 10-14.
5. Zamontować szyby w wymiennikowni przy Wańkowtcza 16.
6. Wyremontować boisko do siatkówki pomiędzy Wańkowicza 10 i 14.
7. Wykonać odwodnienie placu zabaw przy Barcza 5.
8. Zwiększyć dozór przeprowadzanych przez PGM dezynfekcji pojemników na śmieci.
9, Założyć trawnik przy ul. Wańkowicza 6 od strony klatki schodowej.
10. Postawić lampę oświetleniową przy budynku Wańkowtcza 6.
11. Poszerzyć drogę dojazdową poprzez poszerzenie miejsc postojowych
przy ul. Barcza 39-45.
12. Naprawić chodnik przy Barcza 3.
13. Przenieść lokal użytkowy z budynku Barcza 9 — lecznica zwierząt.
14. Umieścić w gazetce „Jaroty" numery telefonów, gdzie lokator może
zgłosić informacje dot. przekazania używanych mebli, sprzętu itp.,
nadające się do użytku.

III

Osiedle Plcczcwo

42

27

1 Wystąpić do Rady Miasta o umieszczenie w planie budżetowym na 2004
r, remontu całej ulicy Gębika: poszerzenie jezdni, umieszczenie trawników, budowę zatok postojowych, wymianę płytek chodnikowych. Wyznaczyć jedno bezpieczne przejście dla pieszych (w trosce o dzieci
chodzące do SP nr 32 i 34). W tym celu nawiązać współpracę z radnymi
miejskimi z tego okręgu.

IV

Część osiedla Jaroty, ulice:
Kanta, Herdera 7,9.11.15,17,
19, 21; Wilczynskiego od 6A
do6F;Janowiezaa,4,10;Boenigka 11, 13. 15, 17,19, 28 do
54.

38

18

1. Uwzględnić w planie remontów na 2004 r. wyposażenie kompleksu
budynków przy ul. Wilczyńskiego 6A-6F w tawki i kosze na śmieci,
urządzenie terenu zielonego przy ww. budynkach, wymianę tynku na
klatkach budynku 6C.
2. Uzupełnić nasadzenie na trawnikach przy Kanta 9 (od podwórka),
zlikwidować trawnik przy śmietniku i uzupełnić twardą nawierzchnią.
3. Urządzić miejsca parkingowe przy ul. Janowicza 2,4,1C, wymienić płytki
chodnikowe, ustawić kosze na śmieci, wymalować Uafld schodowe
i wymienić drzwi wejściowe.
4. Dokonać przeglądu klatek schodowych i wiatrołapów, wyeliminować
kosze przenośne, zamontować kosze na stale, zamontować zabawki na
placu zabaw przy ul. Kanta 54-52-48, poprawić chodnik przy ul. Mroza
{k. budynku na Kanta 36).
5. Zrobić zatokę parkingową przy ul. Kanta 36, zwiększyć oświetlenie na
placu zabaw przy Kanta 36 (oświetlić część centralną placu zabaw),
odgrzybić północną stronę budynku przy Kanta 36.
6. Zagospodarować zniszczone trawniki przy Boenigka 32-30.
7 Wybrać delegatów na Zebranie Przedstawicieli z ul. Janowicza 2, 4, 10.
8. Przeprowadzić badania termowizyine wszystkich budynków byłej SM
„Sami-Swoi", urządzić tereny zielone przy budynkach na ul. Janowicza 2,
4, 10, urządzić boisko dla starszych dzieci przy ul. Janowicza.

V

Część osiedla Jarały, ulice:
Mroza, Flisa, Pioirowskiego,
Janowicza 19, 21, 22, 24, 26;
Pieczewska, Leyka, Jaroszyka, Hanowskiego, Malewskie90-

37

19

1. Rozwiązać problem parkowania i ruchu kołowego na części ul. Malewskiego, pomiędzy budynkiem nr 6 a żłobkiem.
2. Wprowadzić ruch jednokierunkowy na ww. odcinku ul. Matewskiego.
3. Ustawić znak zakazu parkowania na chodnikach ul. Pioirowskiego oraz
na ul. Pieczewskiej.
4. Zrealizować oświetlenie ul. Piotrowsktego.
5. Poprawić nawierzchnię ulic: Jareckiej, Leyka i Pieczewskiej.
6. Poprawić bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach ulic Janowicza
z Flisa, Witosa z Wilczyńskiego i Sikorskiego z Wilczyńskiego.
7. Przywrócić odpłatne sprzątanie klaiek schodowych na os, Jaroty,
8. Przedłużyć umowę z firmą ochroniarską do końca roku z możfiwością
rozszerzenia zakresu usług i zwiększenia ilości patroli.
9. Wykonać azyle da psów i kotów.

VI

Część osiedla Jarały, ulice:
Herdera1,2,4,E,8,14,1E,1B,
20,22,24,26; Burskiego, Boenigka: 1s 2,3,4. 6,8,10,12,14,
18, 18, 20, 22, 26, 1A, 24A,
24B; Wiecherta.

29

18

1. Wystąpić do Urzędu Miasta o wykonanie dodatkowych zatok parkingowych przy ul. Wiecherta w okolicy sklepu „Elmor" i zespołu małych
sklepików.
2. Wykonać zatoki parkingowe przy ul. Herdera 6 i 8 na placu zabaw
(częściowe ograniczenie tego placu).

VII

Członkowie oczekujący

5

9

Brak quorum
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Czy pomimo oszczędzania
opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę stale rosną?
Od roku 1994, czyli od 9 lat, w naszej Spółdzielni istnieje podzielnikowy system rozliczania ciepła, który przez wiele lat, tj. do 2002 roku
współistniał z wcześniejszym, ryczałtowym sposobem rozliczania. Wprowadzeniu systemu podzielnikawego towarzyszyła nadzieja na
sprawiedliwe podzielenie kosztów energii cieplnej, uzależnione wyłącznie stopniem jej zużycia, Jest to obraz nieco wyidealizowany, gdyż
zgodnie z jego założeniami mamy faktycznie wpływ tylko na 60% tej energii I bez mała 0% wpływu na zachowanie się sąsiadów
nieopomiarowanych lub na przykład na jakość wykonania budynku. Wśród wielu osób pokutuje także pogląd, że obecność podzielników
spowoduje automatycznie potanienie energii cieplnej, a prawda jest taka, że taniej będzie tylko wtedy, gdy będzie mniejsze zużycie ciepła.
Z uwagi na wiele obiektywnych okoliczności, ale także
z uwagi na dotychczasowe przyzwyczajenia spółdzielców co
do komfortu cieplnego mieszkań, nie zawsze pamięta się
o konieczności oszczędzania ciepła, by mieć nadzieję na
zmniejszenie kosztów. Stąd już stosunkowo krótka droga do
wygłaszania poglądów, że pomimo oszczędzania I wielomilionowych nakładów na termomodernizację, nasze opłaty
za energię cieplną rosną z roku na rok.
Trudno przyjmować bezkrytycznie takie sądy, tym bardziej
że przeczą temu dane będące w naszym posiadaniu. Najlepszym przykładem będzie rys. 1, na którym przedstawiono
Porównanie zużycia I kosztów energii cieplnej na cele ogizewania mieszkań
w budynku przy ul. Boenigka 2 pned I po ociepleniu ścian

Koszty ograawuiia

zużycie i koszty energii cieplnej na
przestrzeni ostatnich 4 lat {1999-2002).
Widać wyraźnie, że spadkowi zużycia towarzyszy równoległy spadek kosztów, ale najważniejsza jest wznosząca się linia czerwona, która pokazuje,
że na przestrzeni lat 1999-2002 płacilibyśmy o 28% więcej, gdyby nie prowadzone działania termomodernlzacyjne,
które dodatkowo wywołały 8-procentowy spadek kosztów.
Oczywiście, że możliwość ograniczenia kosztów energii cieplnej to nie
tylko sprawa podzielników, ale wielu
działań dokonywanych na sieci w budynku i poza jego obrębem. Warto je tu
wymienić dla przypomnienia:
— ocieplanie szczytów budynków;
— montaż liczników ciepła w budynkach i węzłach grupowych;
— montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych;
— montaż zaworów termostatycznych podpionowych w instalacji ciepłej
wody;
— montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji ciepłej wody;
— montaż zaworów regulacji rozpływu ciepłej wody;
— montaż izolacji na sieci co.
i cw.u. w obrębie budynków.
Dopiero suma działań tych czynników przyniosą wyżej wymienione
oszczędności.
Wysoki udział energii cieplnej w kosztach utrzymania każdego mieszkania powoduje, że ciągle poszukuje się
sposobów dalszego obniżania kosztów
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i dlatego w roku 2002 rozpoczęto 8-letni cykl prac ociepleniowych. Chodzi tu
o ocieplenie wszystkich ścian budynków warstwą styropianu pogrubioną
do 12 cm.
Chcąc zapoznać Czytelników z pierwszymi efektami ociepleń, wybrano do
prezentacji po jednym budynku z każdego osiedla. Kolejne trzy rysunki
przedstawiają zmniejszenie mocy zamówionej, zużycia energii i kosztów
ogrzewania w efekcie wykonanych
prac termomodernizacyjnych. Na ich
podstawie można powiedzieć, iż pomimo pewnych różnic odnośnie obniżania mocy zamówionej i zużycia energii
we wszystkich przypadkach koszty
ogrzewania, jako ostateczny rezultat
prowadzonych prac, uległy obniżeniu
o kolejne 20%.

Rys. 4.

W przypadku osiedla Nagórki od ubiegłego roku rozpoczęta została także modernizacja systemu zasilania w ciepło.
Prace te rozpoczęto od Nagórek z uwagi na najgorszy stan
sieci cieplnej, a polegają one na likwidacji węzłów grupowych. Dotychczasowe orurowanie zasilające centralne
ogrzewanie i ciepłą wodę zostaje zastąpione na koszt MPEC
nowymi rurami prefzolowanymi, natomiast w poszczególnych
budynkach, na koszt Spółdzielni, montowane są węzły komPorównanie kosztów dostawy ciepła na cele ogrzewania m
wody w budynkach przy ul. Murzynowsklego 2,4,6, S, 1 0 , 1 '
przed I po modernizacji systemu zasilania
Koszty dostawy cięgła
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paktowe, w których m.in. tworzona jest ciepła woda. Zabiegom tym towarzyszy likwidacja bardzo kosztownych hydroforni, w miejsce których, w przypadku budynków wysokich,
montowane są małe hydrofory budynkowe, a w pozostałych
przypadkach przechodzi się na ciśnienie miejskie.
Rysunek nr 5 przedstawia korzyści wypływające z tak
zrealizowanej modernizacji sieci.
W sześciu budynkach położonych przy ul. Murzynowskiego udało się w ten sposób uzyskać prawie 26% oszczędności na dostawie ciepła na cele c o . i c.w.u. Inwestycja ta
•kazała się bardzo efektywna nie tylko poprzez kolejną
oszczędność, ale także z uwagi na bardzo krótki okres
zwrotu, wynoszący 2,5 roku.
Przedstawiony wyżej materiał udowadnia, iż teza głoszona
przez niektórych mieszkańców jakoby z roku na rok pfacono
coraz więcej za energię cieplną, jest po prostu nieprawdziwa.
Żeby jednak definitywnie rozstrzygnąć tę sprawę, przypomniane zostaną (z uwagi na zawodność pamięci) wysokości
zaliczek na c o . i c.w.u.:
Wysokość zaliczek za energię cieplną
w latach 1999-2003
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Zaliczka
na
c o . (zł/m2):
- opomiarowanl
- nleopomiarowani
Zaliczka
na
c.w.u. (zł/osobę)

1999

2000

2,00

2,00

1,80

1,95

1,95

2,41

2,41

2,20

2,37

2,37

16,03

16,03

19,00

19,00

19,00

2001

2002

2003

2 kolei ten materiał wskazuje na to, że zaliczki ustalane są
na podstawie oceny relacji kosztów energii do wpływów
uzyskanych w roku poprzednim. W przypadku nadwyżki
wpływów, zaliczki w okresie następnym spadają, ale gdy
bilans się nie zamyka, muszą wzrosnąć.
dr Roman Przedwojski
Prezes SM „Jaroty"
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Badanie rocznego sprawozdania finansowego
przez biegłego rewidenta
Jednym z punktów porządku obrad najtęższego Zebrania Przedstawicieli będzie
podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2002 r.
Zgodnie z postanowieniami art. BBa § 1 i § 2 ustawy Prawo spółdzielcze roczne
sprawozdanie finansowe Spółdzielni przed zatwierdzeniem przez Zebranie Przedstawicieli winno być zbadane pod względem rzetelności i prawidłowości przez
niezależnego biegłego rewidenta
Badanie prawidłowości sprawozdania finansowego naszej Spółdzielni za 2002 r.
przeprowadzone zostało w marcj i kwietniu br. przez biegłego rewidenta mgr inż.

Halinę Ledwińską z Bartoszyc. Poniżej publikujemy opinię biegłego rewidenta
opracowaną dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
Informujemy jednocześnie, że roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni,
łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wyłożone jest
w biurze Spółdzielni (sekretariat) w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z jego treścią.
mgr Jan Okureki
Wiceprezes SM „Jarały"

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej SM „Jaroty" w Olsztynie

HALINA LEDWIŃSKĄ
1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania
Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób,
aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie niezafinansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY" z siedzibą
leżnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejw Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, za rok obrotowy 2002, na które
mowało w szczególności sprawdzenie poprawności zastosowanych
składa się:
przez Spółdzielnię przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
szacunków, sprawdzenie, w przeważającej mierze w sposób wyryw2) bilans sporządzony na dzień 31.12,2002 roku, który po stronie
kowy, dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
aktywowi pasywów zamyka się sumą489.282.793,13zł,
z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu
3) rachunek zysków 1 strat za rok obrotowy od dnia 01.01. do dnia
finansowym, jak i całościową ocenę tego sprawozdania. Uważamy,
31.12.2002 foku wykazujący zysk netto w kwocie 2.252.361,78 zł,
że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę do wyrażenia
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od
miarodajnej opinii o przedmiotowym sprawozdaniu.
dnia 01.01. do dnia 31.12.2002 roku wykazujące wzrost funduszu
3. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, zawłasnego o kwotę 35.837.802,21 zł,
wierające
dane liczbowe i objaśnienia pisemne:
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia
1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla
01.01. do dnia31.12.2002 roku wykazujący zmniejszenie stanu środoceny
sytuacji
majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień
ków pieniężnych o kwotę 2.768.847,31 zł,
31.12.2002 TDku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
6} dodatkowe informacje i objaśnienia.
dnia 01 .01.2002 roku do 31.12.2002 roku,
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowia2) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach,
da Zarząd Spółdzielni. Naszym zadaniem było zbadanie I wyrazgodnie z określonymi w podanej wyżej ustawie zasadami (polityką)
żenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności przedmiotorachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
wego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości doworachunkowych,
dów księgowych i ksiąg rachunkowych stanowiących podsta3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finanwę jego sporządzenia.
sowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.
2. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy
4. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne
stosownie do postanowień;
i zgodne z postanowieniami art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
1} rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachuna zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawokowości (Dz.U. Nr 12, poz, 591, z późniejszymi zmianami), norm
zdania finansowego, zgodne są z tym sprawozdaniem.
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów {Biuletyn Nr 53 KIBR),
Biegły rewident
2} statutu Spółdzielni.
mgr inż. Halina Ledwlńska

RADY NADZORCZEJ
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej — Krzysztof lwulski.
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 w pokoju 108.
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury według harmonogramu ustalonego przez RN:
21 lipca 2003 r. dyżur pełnić będzie Andrzej Taźbierski.

DYŻURY
ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojskl, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jan Okorskl 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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Wyniki lustracji Spółdzielni za 2002 rok
ciąg dalszy ra slr. 1
lustracyjnemu legalności gospodarności i rzetelności całości jej
Ocena legalności działania spółdzielni ma na celu ustalenie
zgodności podejmowanych działań i decyzji organów samorządowych i służb etatowych spółdzielni z obowiązującym porządkiem
prawnym.
Ocena rzetelności powinna mieć na celu ustalenie stopnia wykorzystania wszystkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych dla realizacji celów spółdzielni, sprawności
obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych.
Ocena gospodarności spółdzielni polega na porównaniu relacji
między wielkością nakładów ponoszonych przez spółdzielnię a uzyskiwanymi efektami ilościowymi i jakościowymi. Jest to więc ocena
efektywności ekonomicznej spółdzielni obejmująca nie tylko wewnętrzne działania gospodarcze, ale również współpracę spółdzielni
z zewnętrznymi kontrahentami gospodarczymi, a w szczególności
jednostkami świadczącymi usługi komunalne na rzecz mieszkańców

Nasza Spółdzielnia zrzeszona jest w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, do którego należy ponad 600 spółdzielni mieszkaniowych.
W okresie ostatnich 8 lat Związek Rewizyjny już trzy razy przeprowadzał lustracje pełne działalności naszej Spółdzielni. Ostatnia
lustracja przeprowadzona w okresie od 12 lutego do 14 kwietnia
2003 r. dotyczyła działalności Spółdzielni za rok ubiegły. Protokół
z lustracji zawierający 160 stron znajduje się do wglądu w biurze
Spółdzielni.
Po zakończeniu lustracji Związek Rewizyjny wystosował do Spółdzielni w dniu 29 kwietnia 2003 r. list polustracyjny, zawierający
ocenę działalności Spółdzielni w 2002 r. oraz wnioski, które zgodnie
z art. 93 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze winny być przedstawione na
najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
Chcąc zapoznać wszystkich członków naszej Spółdzielni z ocBną
i wnioskami polustracyjny mi treść listu polustracyjnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP publikujemy poniżej.
mgr Jan Okorski
Wiceprezes SM „ J a r o t y '

ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
Warszawa, dnia 29.04.2003 r.
W wyniku umowy zawartej w dniu 20 stycznia 2003 roku między
Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty" w Olsztynie, w dniach
od 12.02.2003 roku do 01.04.2003 roku została przeprowadzona
przez Związek lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od
01.01. 2002 roku do 31.12.2002 roku. Przedmiotem lustracji były
następujące zagadnienia:
1. Organizacja Spółdzielni.
— statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów),
— działalność organów spółdzielni,
— struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.
2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania).
3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokatami.
4. Działalność inwestycyjna:
— potrzeby mieszkaniowe a program inwestycji,
— pozyskanie terenów budowlanych,
— tryb doboru wykonawców inwestycji, treść zawartych umów
oraz ich realizacja,
— nadzór Inwestorski,
— system finansowania inwestycji,
— rozliczenie kosztów i ustalenie wartości początkowej lokali.
5. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
— stan ilościowy oraz estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia,
— koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za
używanie lokali,
— gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych,
— terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni,
— treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanallzacyjne, wywóz śmieci, ciepło).
6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:

— nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych,
— akumulacja środków finansowych na remonty,
— tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych
umów i ich realizacja.
7. Gospodarka finansowa:
— stan funduszów, wielkość woinych środków finansowych
i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innycti
podmiotach gospodarczych,
— rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
— obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
— terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS, PFRON),
— dochodzenie należności Spółdzielni, w tym dotacji budżetowych,
— rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.
Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktów na podstawie przedłożonych lustratorowi dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez pracowników Spółdzielni. W szczególności ustaleniom
lustracji służyły:
— statut i inne uregulowania wewnętrzne,
— uchwały i decyzje organów samorządowych, w tym protokoły
z posiedzeń,
— dokumenty członkowskie,
— dokumentacja przygotowania i realizacji inwestycji,
— dokumenty finansowo-księgowe,
— piany gospodarczc-finansowe.
Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokóle lustracji, który
łącznie z niniejszym listem polustracyjnym stanowi integralną całość.
Protokół lustracji został podpisany bez zastrzeżeń przez Zarząd
Spółdzielni.
Z ustaleń lustracji wynika, iż w badanym okresie Spółdzielnia
działała w oparciu o statut dostosowany do wymogów obowiązujące«:ij|}j dalszj nu str. 10
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Ojciec w rodzinie
V Warminsko-Mazurskie Dni Rodziny odbywały się pod hasłem „Ojciec w rodzinie".
Początkowo byłam zdziwiona powyższym hasłem, bo przecież rodzina to również,
a może przede wszystkim — mama, a niejednokrotnie wspólnie zamieszkująca babcia
czy dziadek. Po głębszym zastanowieniu się I zapoznaniu z Biuletynem ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyznałam głównym organizatorom rację co
do trafności i sensu dokonanego w y b o r u , j a k ż e dziś trudno wypracować koncepcję
modelu rodziny, gdzie ojciec i matka wspólnie wychowują dzieci, dzieląc pomiędzy
sobą troski i radości z bycia ojcem-matką. Jak piszą redaktorzy wspomnianego
biuletynu „coraz częściej przychodzą na świat, dorastają osoby, które nie doznały
ojcostwa na co dzień".
Mając tak wiele tego przykładów, nauczyciele Zespołu Szkół Powszechnych wspólnie
z Radą Osiedla Pieczewo i Jaroty, włączyli się do organizacji V Warmlńsko-Mazurskich Dni
Rodziny w okresie 26-31maja.
Szkoła Podstawowa nr 33 przez cały tydzień po południu prowadziła ciąg spotkań dia
rodziców: czytanie przez tatę przygód Mikołajka i wspólne tworzenie obrazów dotyczących
treści książki, były zajęcia otwarte pod hasłem „Tato popatrz jak się uczę", były imprezy
z okazji Święta Matki i Ojca, popołudnie „Tańczę z Mamą, tańczę z Tatą". Muszę powiedzieć,
że o ite chętnie przychodziły z dziBĆmi mamy i wspólnie się bawiły, o tyle tatusiów było mało.
Nauczycielki i dzieci musiały wkładać wiele wysiłku do zachęcenia taty, by uczestniczył we
wspólnej zabawie. Dzieciom towarzyszyła ogromna radość, ich roześmiane buzie aż
promieniały, całym swoim zaangażowaniem pokazywały płynącą przyjemność, kiedy wspólnie z mamą i tatą miały wykonać jakieś zadanie.
Uwieńczeniem tygodniowych spotkań był Festyn Rodzinny (31 maja) zorganizowany
przez Gimnazjum 13 I Tumiej Rodzin zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 33,
oczywiście przy współpracy i głównym sponsorowaniu wspomnianych Rad Osiedla. Atrakcji
było bardzo dużo. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Młodzież z Gimnazjum 13 przygotowała różne konkursy (jak: fantastyczna fryzura, rozgrywki sportowe, karaoke), kiermasz ciast,
występy artystyczne, koło teatralne wystawiło sztukę „Miejsce rzeczy zapomnianych".
Ponadto były pokazy tresury psów policyjnych, przejażdżki konne, pokaz Państwowej Straży
Pożarnej.
Nie mogę pominąć warsztatów dla rodziców prowadzonych przez pedagoga oraz możliwość zdobycia karty rowerowej podczas festynu.
Dużym zainteresowaniem cieszył się Tumiej Rodzin zorganizowany z humorem, a prowadzony przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 33. Uczestniczyło sześć rodzin (tata, mama
I dziecko). Wymienię tylko nieliczne, np.: „Bieg szalonej gospodyń?— zbieranie do kosza
różnych rekwizytów przez wszystkich uczestników z drużyny, „Rzuty do celu"— kaloszem,
beretem, wypełnioną skarpetą, „Głodny tata" — dziecko karmi ojca butelką ze smoczkiem.
Było komponowanie stroju i makijażu dla mamy na dyskotekę, dyskoteka rodzinna, przeciąganie liny, tor przeszkód na wesoło i inne. Uczniowie klas l-lll przygotowali pokaz mody
ekologicznej i jak zawsze pamiętali o loterii — dochód ze swoich prac przeznaczają na
organizację placu zabaw przy szkole, Jak już wcześniej wspomniałam, podczas festynu
każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Grupy młodzieży z rodzicami i goście
przemieszczali się z miejsca na miejsce, bowiem zainteresowanie było bardzo duże,
a i atrakcji nie brakowało. Okazało się, że można wspólnie, z całą rodziną wesoło spędzić
czas. Opowiadania i wspomnienia nie miały końca podczas zebrań z rodzicami, bowiem
prawie z wszystkich klas, były rodziny uczestniczące w festynie.
Grażyna Rudnicka
Dyrektor Zespołu Szkół Powszechnych
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Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia:
czułość do tego, kim ono jest omz szacunek do tego,
kim może zostać w przyszłości.
L. Pasteur
Czytanie i pisanie nałeżą do najistotniejszych form komunikacji międzyludzkiej. Wzrastająca technizacja życia stawia
przed człowiekiem nowe zadania, wymagające podwyższonego
wykształcenia. Nie tylko musimy umieć czytać, ale musimy
robić to coraz sprawniej.

Co to jest dysleksja?
Obserwacja uczniów z trudnościami w nauce pozwala na wyłonienie grupy o prawidłowym rozwoju umysłowym, która z powodu
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu nie osiąga należytych
sukcesów w procesie edukacyjnym.
Profesjonalna diagnoza przeprowadzona w poradniach psychologtczno-pedagogicznych określa ten typ trudności mianem dysleksji. Termin rozumiany jako trudności w czytaniu, najczęściej połączone z trudnościami w pisaniu. Znane jest również zjawisko dysortografii oraz dysgraf ii. O pierwszym mówimy, gdy występują trudności z opanowaniem poprawnej pisowni pod względem ortograficznym. Niski poziom graficzny pisma to ostatnie ze zjawisk. Powyższe
trudności mogą występować jednorodnie lub w różnych konfiguracjach.
Badania nad specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
mają stuletnią tradycję. Co do przyczyn występowania zjawiska
specjaliści toczą spór. Ścierają się bądź uzupełniają koncepcje:
biologiczna, psychologiczna oraz pedagogiczna.
Przyjmując stanowisko wyrażone przez Polskie Towarzystwo
Dysieksji należy uznać, iż dysleksja, dysgrafia czy dysortografia
(zwane popularnie dysleksja}: „spowodowane są zaburzeniami rozwoju niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej)". Zaburzone są głównie funkcje językowe oraz spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, dotykowo-kinestetyczne, motoryka. Również uwaga, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni.
Rozszerzający się zakres zjawiska dysieksji narzuca konieczność
zwiększenia liczby pedagogów pracujących z uczniami dyslektycznymi oraz wymusza konieczność reorganizacji systemu ich edukacji.
Gimnazjum Nr 13 (ZSP — ul. Jeziołowicza 2) oferuje uczniom
i ich rodzicom konkretną propozycję edukacyjną. W roku szkolnym 2003/04 powstaną klasy dla uczniów, którzy w sposób profesjonalny zamierzają w okresie nauki w gimnazjum pracować nad
swoją dysleksją. Przy pełnej realizacji programu nauki, w okresie
13-16 roku życia (kiedy odnotowuje się wysoki wskaźnik usprawnienia i wyćwiczenia funkcji) uczniowie zostaną przygotowani do
egzaminów po trzeciej klasie oraz nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
Realizując obowiązek szkolny w nowo powstałych klasach, dzięki
indywidualizacji pracy, uczniowie osiągną wiele korzyści natury
dydaktycznej oraz psychologicznej. Jest realna szansa, że odniosą
sukces, gdyż będą pracować zgodnie ze swoimi możliwościami.
W wielu przypadkach przełamią barierę niechęci do nauki, inaczej
spojrzą na siebie oraz swoją dalszą karierę szkolną.
Jestem przekonana, że nasza szkoła (współpracując ściśle z Poradnią Psychoiogiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Olsztynie) wypełni
pustkę edukacyjną w zakresie pracy z uczniem dyslektycźnym.
W klasach młodszych zapewnia się im zajęcia terapeutyczne, na
sprawdzianie w klasie VI oraz na egzaminie w III klasie gimnazjum
tworzy się odpowiednie warunki. Jednak wciąż tylko nieliczni uczniowie mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy
terapeutycznej w poradniach lub prywatnych gabinetach, więc czas,
by temu zaradzić.
Grażyna Rudnicka
Dyrektor ZSP Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie
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ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Przetargi na remonty i usługi

ciąg dalszy ix slr. 7

ciąg dalszy ze slr. 1

go Prawa spółdzielczego oraz komplet wynikających ze statutu i jej
potrzeb unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym,
których poprawność merytoryczna nie budzi zastrzeżeń.
Zmiany statutu uwzględniające postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały uchwalone przez Zebranie Przedstawicieli Członków w kwietniu 2002 roku i terminowo złożone
w sądzie celem rejestracji.
Do czasu zakończenia lustracji nie zostało wydane postanowienie
0 zarejestrowaniu zmian z uwagi na złożenie przez Krajowy Związek
Lokatorów i Spółdzielców, Warmińsko-Mazurski Zarząd Regionainy
w Olsztynie — wniosku o dopuszczenie go do udziału jako uczestnika w postępowaniu rejestracyjnym i trwającą procedurę odwoławczą od postanowienia sądu I instancji oddalającego wniosek.
W listopadzie 2002 roku Zebranie Przedstawicieli uchwaliło kolejne zmiany statutu, które zostały złożone w sądzie celem rejestracji.
Lustracja nie wykazała uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, terminowości i sposobu zwołania Zebrań
Przedstawicieli Członków, które zostały poprzedzone Zebraniami
Grup Członkowskich poza Zebraniem z dnia 6 kwietnia 2002 roku,
przed którym nie zwołano Zebrania Grupy Członków Oczekujących.
Złożone przez członka oczekującego powództwo o uchylenie
podjętej przez to ZPCz. uchwały w sprawie nowelizacji statutu
w związku z (aktem uniemożliwienia członkom oczekującym wypowiedzenia się w sprawie proponowanych zmian zostało przez Sąd
Okręgowy w Olsztynie oddalone.
Przedmiotem postępowania sądowego jest również ważność wyborów przedstawicieli na ZPCz oraz członków Rady Osiedla przeprowadzonych na zebraniu jednej z Grup Członkowskich w maju
2002 roku, w związku z zarzutem naruszenia zasad tajnego głosowania.
Od wyroku Sądu Okręgowego uwzględniającego pozew Spółdzielnia wniosła apelację, która do czasu zakończenia lustracji nie
została rozpatrzona. (Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał w dniu
8 maja 2003 r. wyrok uwzględniający apelację Spółdzielni i oddali!
powództwo członka Spółdzielni, zasądzając jednocześnis na rzBCZ
Spółdzielni koszty procesu — przyp. red). Dokumentacja Zebrań
Grup Członkowskich oraz Zebrań Przedstawicieli Członków jest
kompletna i właściwie przechowywana.
W badanym okresie Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich
kompetencji zajmowała się najistotniejszymi sprawami związanymi
z bieżącą działalnością Spółdzielni prowadząc także skuteczny
nadzór nad realizacją zadań nałożonych na Zarząd.
Zastrzeżeń nie budzi takżB działalność Rad Osiedli oraz sposób
Jej dokumentowania.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w działalności Zarządu,
a dokumentacja pracy tego organu Jest kompletna i prowadzona
właściwie.
Spółdzielnia posiada unormowaną decyzją Rady Nadzorczej strukturę organizacyjną zapewniającą warunki prawidłowej realizacji
zadań Spółdzielni jako podmiotu gospodarczego.
Kontrola akt pracowniczych wykazała, iż są one kompletne i prowadzone w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku.
Zastrzeżeń nie budzi także kompletność i poprawność merytoryczna wymaganych kodeksem pracy regulaminów normujących organizację pracy, oraz zasady kształtowania wynagrodzeń określone
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, zarejestrowanym we
właściwym Inspektoracie Pracy.
Na pozytywną ocenę zasługuje szeroki zakres prowadzonej przez
Spółdzielnię działalności społeczno-kulturalnej, finansowanej w ramach opłat członków za używanie lokali, wynikających z planu
gospodarczo-finansowego.

oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Otrzymanie audytów energetycznych dało nam
podstawę, na mocy ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998r. (Dz.U. nr 162 poz. 1121 z późn.
zm.), do ubiegania się o premię termomodernizacyjną. Premia
termomodemśzacyjna to spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na termomodernizację.
W celu uzyskania tej premii przeprowadzone zostało kolejne
postępowanie przetargowe na wybór banku kredytującego. Najkorzystniejszą ofertę na udzielenie Spółdzielni kredytu na realizację
przedsięwzięć termomodernizacyjnych przedłożył Bank Ochrony
Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie.
Według wcześniejszych założeń, uzyskanie audytów energetycznych miało być wystarczającą podstawą do uruchomienia w drugiej
połowie marca br. przetargu na wykonanie termomodernizacji. Jednak były czynione sugestie przez niektórych spółdzielców, że system
ociepleń CERESIT, który został przewidziany do zastosowania przy
ociepleniach w bieżącym roku, jest nieodpowiedni. Dlatego podjęta
została decyzja o przeprowadzeniu dodatkowego przetargu na wybór bezspoinowego systemu ociepleń z zastosowaniem styropianu.
Do przetargu, który ogłoszono w prasie ogólnokrajowej przystąpiło 15 oferentów. Wybrane w tym postępowaniu przetargowym
trzy systemy ociepleń wskazane zostały do wyboru przez wykonawców w przetargu na wykonanie robót termomodernizacyjnych.
Ostatecznie to wykonawcy, którzy wygrali przetarg na termomodemizację budynków dokonali wyboru systemu ociepleń CEREStT, potwierdzając tym samym, że stosowany od wieiu lat w naszej
Spółdzielni ten system ociepleń jest nadal konkurencyjny. Jednak,
aby można się było o tym przekonać, przeprowadzone dodatkowe
postępowanie przetargowe w konsekwencji opóźniło rozpoczęcie
robót termomodernizacyjnych.
Pozostałe informacje o przetargach na roboty remontowe i usługi
przedstawia zamieszczona na stronie obok tabela.
Z tabeli wynika, że w okresie od 22 stycznia do 11 czerwca 2003r.
przeprowadziliśmy 13 postępowań przetargowych, na łączną wartość robót 11.822.980 zł. Do udziału w tych przetargach złożyły
oferty 74 firmy, a do realizacji wyszczególnionych zadań zostało
wybranych 34 wykonawców.

dokończenie na slr. 14

inz. Piotr Wałecki
Wiceprezes SM „Jaroty"

KOMUNIKAT
Informujemy, że niebawem rozpoczynamy prace termomodernizacyjne w budynkach przy ulicy:
Orłowicza: 1, 3, 5, 7, 9 , 1 3 , 1 5 , 2 1 , 23;
Boenigka: 1, 1A, 3 , 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 7 , 1 9 , 22, 28, 30, 32, 34A,
34B, 36, 38, 40, 42, 44;
Malewskiego: 6;
Jeziołowicza: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 , 1 3 , 1 5 , 20, 22;
Soboeińskiego: 1;
Stramkowskiej: 1 1 ;
Zurawskiego: 18.
Jednym z elementów robót termomodernizacyjnych jest docieplenie stopów piwnic. W związku z powyższym prosimy
mieszkańców wymienionych budynków o współpracę z firmami
budowlanymi i administracjami osiedli w zakresie udostępniania
pomieszczeń piwnicznych i ogólnego użytku, w celu sprawnego
wykonania robót.
O konkretnych terminach poinformujemy Państwa poprzez
informacje, umieszczane na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych.
Państwa pomoc przyspieszy realizację prac E zapewni
dotrzymanie terminów umownych.
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INFORMACJA O PRZETARGACH NA ROBOTY REMONTOWE I USŁUGI
LP-

Wyszczególnienie robót

Termin
przetargu

Ilość
złożonych
ofert

Ilość

Wartość
zł

Termin
realizacji

TERMOMODERNI ACJA BUDYNKG W I ROBOTY TO tfARZYSZĄCE
1.

Wykonanie audytów energetycznych

22.01.2003 r.
-4.02.2003 r.

3

3

73261

WYKONANO

2.

Wybór banku kredytującego przedsięwzięcia termo modernizacyjne

1B.04.2003 r.
-25.04.2003 r.

5

1

X

WYKONANO

3.

Wybór systemu odepleń budynków

16.04.2003 r.
-22.04.2003 r.

15

3

X

WYKONANO

4.

Wykonanie term o modernizacji 43 budynków:
- opracowanie dokumentacji;
- ocieplenie ścian;
- ocieplenie stropodachów;
- ocieplenie stropów piwnic;
- roboty towarzyszące;
- remont elewacji 11 pawilonów.

12.05.2003 r.
-28.05.2003 r.

17

9

8.759.215

30.09.2003 r.

5.

Wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę
systemu zasilania w cjepło 14 budynków mieszkalnych w osiedlu NAGORKI

6.

Wykonanie modernizacji

MODERNIZAC JA SYSTEMU ZA JLANIA W Clt-PŁ O I WODĘ
10.04.2003 r.
-11.04.2003 r.

2

1

85.354

WYKONANO

12.06,2003 r.
- otwarcie ofert

X

X

X

15.09.2003 r.

3

1

55.830

WYKONANO

2

1

64.786

WYKONANO

INNE ROBOTY F EMONTOWE
7.

Malowanie klatek schodowych
Remont klubu Leyka 17

11.03.2003 r.
-13.03.2003 r.

Remont klubu Kanta 11

8.

brak

*

x

Remont Jaroszyka 14

brak

X

X

X

1

1

100.198

WYKONANO

1

1

78.366

30.062003 r.

2

1

860.741

31.07.2003 r.

2

1

442.931

20.102003 r.

Remont schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Wańkowicza 9

28.03.2003 r.
-2.04.2003 r.

Remont Jaroszyka 14
9.

Unieważniono

3

Remont schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych Wańkowicza 9

Adaptacja budynku po wymiennikowni MurzynowsldegoU

17.03.2003 r.
-14.04.2003 r.

Modernizacja piwnic Wańkowicza 9

x

10.

Zagospodarowanie terenów zielonych ul. Boenigka2-10; 12-18

17.04.2003 r.
-12.05.2003 r.

3

2

76.737

30.062003 r.

11.

Zagospodarowanie 30 placów zabaw

17.04.2003 r.
-5.05.2003 r.

5

3

156.754

30.062003 r.

12.

Wykonanie nowych chodników, przełożenie istniejących, remont schodów terenowych, remont jezdni, wykonanie zatoki postojowej

5.05.3003 r.
-15.05.2003 r.

6

4

358.420

15.072003 r.

13.

Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego

23.06.2003 r.

X

X

X

30.072003 r.

Wymiana drzwi wejściowych do budynków

X

X

X

30.09.2003 r.

Wymiana drzwi do pomieszczeń technicznych

X

X

X

30.09.2003 r.

Modernizacja instalacji domofonowej

X

X

X

30.09.2003 r.

Remont klubu Kanta 11

X

X

X

15.0B2003 r.

Wykonanie odwodnienia Barcza 16

X

X

X

30.09.2003 r.

x

X

X

15.11.2003 r.

14.

Zagospodarowanie terenów zielonych ul. Orłowicza 3-18, Boenigka 20-26

Ogłoszenie
przetargu do
15.08.2003 r.

15.

Wymiana liczników ciepła

Ogłoszenie
przetargu do
30.06.2003 r.

X

X

X

15.102003 r.

16.

Wymiana instalacji sterowniczej 7 dźwigów osobowych Murzynowskiego 10, Barcza 18

3.06.2003 r.
-11.06.2003 r.

2

1

183.505

15.102003 r.

1

526.882

30.112003 r.

EKSPLOATACJA BUDYNKÓW
17.

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektów zgodnie z ustawą Prawo budowlane

10.04,2003 r.
-7.05.2003 r.

2
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Co się działo w Klubach?

Z rodziną na Majówkę

W ramach V Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny spod Klubu Akanl 31 maja br. wyruszył rodzinny rajd pieszy—„Czarnym Szlakiem" nad Jeziorem Krzywym.
Na uczestników rajdu czekało wiele atrakcji, m.in, przejażdżki konne, wojskowa grochówka, gry i zabawy sportowe.

To tytuł imprezy z okazji Dnia Matki i Dni Ojca, która odbyła się 27 maja br. w Klubie /kant". Swoje umiejętności przed rodzicami prezentowały dzieci
z poszczególnych kół zainteresowań.
Rodzice mieli również okazję obejrzeć pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu par tanecznych KTT „MUZA", „Małych Czarodziejów z Klubu Małego
Iluzjonisty oraz mistrza Tadeusza Szalachę, pokazu baletu klasycznego z Klubu „Na Górce".
Piosenki dla swoich rodziców zaśpiewały najmłodsze dzieci uczęszczające na rytmikę, a dzieci z sekcji instrumentów klawiszowych dały popis swotch
umiejętności,
Mamy oirzymaiy czerwone róże, a Tatusiowie — lizaka.

I Rankingowy Turniej Tańca Towarzyskiego
3 kwietnia 2003 roku w sali Klubu Kultury „Akanf odbył się i Rankingowy Turniej Tańca Towarzyskiego - MUZA '2003.
W turnieju wzięło udział 13 par z grupy naborowej KTT „Muza", trenujących od września 2002 r. w Klubie „Na Górce" (trenerzy: Paweł Włodzimierz i Konrad
Orobotko) i Klubie ,Akant" (trener Krzysztof Dąbkowski).
Nuta rywalizacji, wspaniały doping licznej publiczności sprawiły, że atmosfera na parkiecie była naprawdę gorąca, co motywowało pary do jeszcze iepszego
występu.
Werdykt komisji sędziowskiej był następujący: I miejsce — Paweł Dąbkowski, Paulina Tamkun — 50 pkt; II miejsce — Paweł Rymkiewicz, Agata
Budziłek - 40 pkt; III - Kamila Lipko, Marysia Rakowska - 35 pkt.
Kolejne punkty pary będą miały szansę zdobyć w następujących dwóch turniejach, dzięki którym wyłonimy najlepszą parę 2002/2003 roku w tej kategorii
(iekowej.
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„Komórka podstawową jednostką ciała zwierząt i roślin"
... to tytuł spektaklu, którego premiera odbyła się 28 kwietnia 2003
roku w Klubie „Na Górce".
Spektakl przygotowała młodzież zrzeszona w Teatrze Amatorskim „Koniec... c.d.n. n , Mora również była pomysłodawcą tej sztuki.
Zespół prezentował się równiBŻ na Przeglądzie Teatrów Amatorskich „BAKCYL" w Bartoszycach.

DYKTANDO 2003
W siedzibie Osiedlowego Domu Kultury SH „Jaroty" - AKANT
9 maja 2003 roku odbył się konkurs ortograficzny, przeprowadzany
wśród chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zorganizowany przez Klub Kultury „17". Zmagania ucznów oceniało jury
w składzie: dr Joanna Chłosta-Zielonka — przewodnicząca, dr Joanna
Szydłowska — członkini, dr Małgorzata Żarczyńska — członkini.
Wśród 52 uczniów w kategorii szkół podstawowych zwyciężyli: I miejsce — Patrycja Kurowska, kl. Vc, SP 25, opiekun Anna Róg; II miejsce
ex aequo - Wloleta Czelejewska, kl. VI b, SP 27, opiekun Krystyna
Chodor; - Łukasz Zbyszynskf, kl, Via, SP 27, opiekun Krystyna
Chodor.
W kategorii gimnazjów wzięto udział 15 uczniów, a zwyciężyli: I miejsce - Martyna Bienlek, kl. lilii, G-8, opiekun Elżbieta Welik; II miejsce
- Marta Słabogórska, kl. Ula, G-8, opiekun Małgorzata Stolarczyk; lit
miejsce - Agnieszka Wyskiel, kl. Ile, G-13, opiekun Hanna Pacyga.
Zwycięzcom nagrody ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Jaroty" wręczyła przewodnicząca Komisji Kultury Rady Nadzorczej Elżbieta Sieminska. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Radość".

Już po raz szósty odbył się konkurs recytatorski pn. Turniej Jednego Wiersza. Finaliści konkursu walczyli o miejsca 31 maja
2003 roku w Klubie „Na Górce", w swoich kategoriach wiekowych.
W konkursie wzięto udział 131 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów
i średnich. Najliczniejsze grupy wystawiły Szkoły Podstawowe nr 25, 30, 33
i 34. W ocenie jurorów dzieci i młodzież były przygotowane bardzo dobrze.
Poziom konkursu był wysoki, wlec jury w składzie: Iwona Łazlcka Pawiak
- przewdonicząca, Ewa Senibińska-Sobczak i Marta Wodynska miały nie

r

lada zadanie, by przyznać zasłużone nagradzane miejsca oraz wyróżnienia.
W kategorii dzieci kl. MII I miejsce zajął - Jakub Jastrzębski, SP nr 25
i Ola Rebelińska, SP 34; II miejsca jury przyznało Dariuszowi Sontowskiemu,
SP 25, Magdalenie Błaszkiewicz, SP 33, Grzegorzowi Szymborskiemu, SP 25,
Mateuszowi Prusinowskiemu, SP 34 i Karolinie Antoszewskiej, SP 27. III
zajęła Oktawia Ziółkowska, SP25 i Małgorzata Iwanowska, SP 25. Wyróż-

nienia przyznano: Pawłowi Gabrielowi Niedzielskiemu, SP 34, Kamilowi Hryno^ ^ ^ M wieckiemu, SP 33, Radosławowi Matheosowi, SP 25 i Oskarowi Pałejko, SP 30.
_ ^ ^ f ^ ^
W kategorii dzieci kl. IV-VII miejsce zajął Piotr Cymcyk, SP 30 i Jaonna
j ^ ^ H • I
Cicnowska, SP 27, II miejsce Ola Kopacka, SP 30, Filip Kozłowski, SP 34,
' ^ ^ ™
"
Joanna Gardocka, SP34, Klaudia Kupis, SP 25; III miejsce Paweł Błaziak, SP
27. Karolina Gadomska, SP 25.Uarta Petka, SP 27; natomiast wyróżnienia
otrzymali: Ewelina Gutkowska, SP 30, Mateusz Iwanowski, SP 25, Natalia
Piełoch, SP 30 i Katarzyna Niewińska, SP 30.
W kategorii gimnazjów; I miejsce Justyna Hrywniak, G-13; II Anna
Patrosz, G-13; III Anna Janasz, G-Katolickie. Wyróżnienie zdobyła Maria
Mikołajczak, G-Katolickie.
W kategorii szkół średnich; I miejsce Michał Meina, LO V, II Andrzej
Łojkowski, LO II.
Kierownik ODK
mgr Krystyna LJcznerska
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ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP
dokończenie ze slr. 10
W świetle ustaleń lustracji stan prawny gruntów pozostających we
władaniu Spółdzielni jest w pełni uregulowany, co umożliwia prowadzenie przez Zarząd niezbędnych czynności mających na celu
określenie przedmiotu odrębnej własności lokali, stosownie do wymogów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Badania dotyczące spraw cztonkowsko-mieszkaniowych wykazały prawidłowość działań Spółdzielni w tym zakresie, a dokumentacja
członkowska oraz określone Prawem spółdzielczym rejestry są
kompletne i prowadzone właściwie.
W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, w badanym
okresie Spółdzielnia zrealizowała dwa budynki mieszkalne o 69
lokalach oraz 10 garaży.
Inwestycja ta sfinansowana została w całości środkami przyszłych użytkowników, z którymi zawarto stosowne umowy.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w działaniach Spółdzielni w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego oraz jego
realizacji.
Wykonawcy prac projektowych oraz robót inwestycyjnych wyłonieni zostali w drodze przetargów, zawarte z nimi umowy zapewniały
ochronę interesów Spółdzielni, a postanowienia tych umów były
przez strony respektowane.
Zastrzeżeń nie budzi także sposób prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz kompletność dokumentacji związanej z prowadzoną
budową.
Sposób prowadzenia ewidencji księgowej nakładów inwestycyjnych pozwała na wyodrębnienie wszystkich grup kosztów, co umożliwiło dokonanie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy zgodnie
z obowiązującymi w Spółdzielni unormowaniami.
W zrealizowanych budynkach Spółdzielnia określiła przedmiot
odrębnej własności lokali, zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przeprowadzony w czasie lustracji selektywny przegląd zasobów
mieszkaniowych wykazał, iż są utrzymane w czystości i właściwym
stanie estetyczno-porządkowym oraz technicznym, niemniej jednak
Stwierdzono opisane w protokóle usterki wymagające usunięcia.
W 2002 roku działalność Spółdzielni w zakresie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi zamknęła się niedoborem przychodów
w stosunku do poniesionych kosztów wynoszącym 928.371 zł, który
został całkowicie sfinansowany nadwyżką przychodów z lat ubiegłych.
Na koniec 2002 roku saldo rozliczeń międzyokresowych gzm było
dodatnie i wyniosło 6.536.260 zł.
Według stanu na dzień 31.12.2002 roku zaległości w opłatach za
używanie lokali wynosiły 5.560.457 zł, co stanowiło 11,6% rocznego
wymiaru opłat od tych lokali (lokale mieszkalne — 11,5%, lokale
użytkowe — 1 2 , 4 % ) .
Poziom tych zadłużeń jest wprawdzie zbliżony do przeciętnego
w spółdzielniach, jednak utrzymujący się na stosunkowo wysokim
poziomie udział zaległości długoterminowych (ok. 75% — lokale
mieszkalne i ok. 58% — lokale użytkowe) wskazuje na konieczność
zintensyfikowania prowadzonych działań windykacyjnych.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w prowadzeniu przez
Spółdzielnię gospodarki lokalami użytkowymi, a zawarte umowy
najmu zabezpieczają jej interesy.
Z ustaleń lustracji wynika, iż umowy zawarte z dostawcami usług
komunalnych należycie zabezpieczają interesy Spółdzielni, poza
umową na usługi wodno — kanalizacyjne, która wymaga aktualizacji, a umowa na dostawę ciepła jest przedmiotem negocjacji między
Spółdzielnią i MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia przeprowadziła okresowe przeglądy stanu technicznego zasobów pod kątem ustalenia
potrzeb remontowych i sporządzenia rocznego, rzeczowo-finansowego planu remontów.

Przeprowadzono także, wynikające z art. 62 Prawa budowlanego,
kontrole stanu technicznej sprawności instalacji budynków, a książki
obiektu budowlanego spełniają wymogi określone Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.10.1998
roku.
Poniesione w 2002 roku nakłady na roboty remontowe w wysokości 12.962.973 zł sfinansowane zostały środkami zakumulowanymi
na funduszu remontowym, którego stan na dzień 31.12.2002 r,
wyniósł 770.589 zł.
Roboty remontowe w zasobach Spółdzielni realizowane były
przez własne służby oraz obcych wykonawców, wyłanianych zgodnie z obowiązującymi unormowaniami, a umowy zawarte z tymi
wykonawcami należycie zabezpieczały interesy Spółdzielni. Nie
stwierdzono także nieprawidłowości w dokumentowaniu i rozliczaniu
robót realizowanych siłami własnymi Spółdzielni.
Pozytywnie należy ocenić realizację przez Spółdzielnię programu
działań energooszczędnych, w ramach którego do końca badanego
okresu wykonano:
— całkowite ocieplenie ścian zewnętrznych 73 budynków,
— ocieplenie ścian szczytowych w 315 budynkach,
— opomiarowanie zużycia ciepła i wody w całych zasobach,
— indywidualne opomiarowanie zużycia ciepła w 9 4 % lokali
mieszkalnych,
— indywidualne opomiarowanie zużycia wody w 99% lokali
mieszkalnych.
Poniesione w 2002 roku nakłady na roboty dociepleniowe, wymianę i montaż liczników ciepła, usprawnienie zasilania budynków
w ciepło oraz wymianę stolarki okiennej klatek schodowych w łącznej kwocie 7.313.460 zł sfinansowane zostały środkami funduszu
remontowego.
Ewidencja księgowa Spółdzielni w badanym okresie prowadzona
była na bieżąco w oparciu o Zakładowy Plan Kont spełniający
wymogi ustawy o rachunkowości, a także terminowo i prawidłowo
sporządzone zostało sprawozdanie finansowe, które było poddane
badaniu przez uprawniony podmiot.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w zakresie prowadzenia
przez Spółdzielnię gospodarki kasowej oraz zgodności rozliczeń
kosztów ogólnych Spółdzielni z wymogami ustawy o rachunkowości.
Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Zobowiązania o charakterze publicznoprawnym oraz wobec dostawców robót i usług regulowane były na
bieżąco, a wolne środki ulokowane na terminowych lokatach bankowych przysporzyły Spółdzielni dodatkowych przychodów z tytułu
oprocentowania w kwocie 2.380.197 zł. Stan tych środków na dzień
31.12.2002 roku wynosił 24.297.035 zł.
Na tle ustaleń zawartych w protokóle lustracji oraz oceny niniejszego listu polustracyjnego pożądane byłoby, aby organy statutowe
Spółdzielni rozważyły podjęcie następujących działań:
1. Dokonać analizy unormowań wewnętrznych o charakterze
regulaminowym pod kątem dostosowania ich postanowień do wymogów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i znowelizowanego na
jej podstawie statutu Spółdzielni po zarejestrowaniu go przez sąd.
2. Usunąć wykazane w protokóle z przeglądu usterki w zakresie
estetycznego i technicznego utrzymania zasobów,
3. Kontynuować przewidziane prawem działania windykacyjne
w CBIU obniżenia poziomu zadłużeń w opłatach za używanie lokali
mieszkalnych i użytkowych.
4. Podjąć działania w celu dostosowania umowy na dostawę
usług wodno-kanalizacyjnych do wymogów obowiązującego prawa
z należytym zabezpieczeniem interesów Spółdzielni oraz kontynuować działania zmierzające do zawarcia umowy na dostawę ciepła.
Przedstawiając powyższe, Związek informuje, iż zgodnie Z art. 93
§ 4 Prawa spółdzielczego, wnioski z przeprowadzonej lustracji winny
być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Zebraniu
Przedstawicieli Członków.
Uprzejmie prosimy o powiadomienie Związku o sposobie realizacji ww. wniosków.
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OBRONA CYWILNA - TWOJĄ OBRONĄ I OCHRONĄ
LATO — CZAS NA ZDROWIE
Pory roku jakoś nam się ostatnio dziwnie przeplatają, zacierają się
granice między nimi, ale mamy wreszcie lato i coraz to większy (aż (So
jesieni) dostatek warzyw, owoców i ziół, zarówno pozyskanych w naturze
(oby z czystego — znanego miejsca), jak i taniej kupowanych.
Korzystajmy z tego, nasze organizmy wymagają regeneracji — „doładowania akumulatorów" witaminami, mikroelementami i wszelkimi dobrami
natury. Czas to również dobry, aby zadbać o zdrowie, coś w sobie zmienić,
poprawić czy odbudować Itd.
Wymyślono wiele diet i metod leczenia, ba cudów i rewelacji, prawda
bywa często jednak nieco Inna: mądrzej i naturalniej żyć i jeść, walczyć
z używkami i korzystać ze skarbów przyrody.
Cholesterol, trójglicerydy i nadciśnienie, cukrzyca, nadwaga i choroba
wieńcowa — groźba zawału czy wylewu, wstydliwy cellulitis i wiele, wiele
innych dolegliwości od drobnycłi, a bardzo uciążliwych, do poważnych,
choć możliwych do złagodzenia, a często mimo złych rokowań do za- czy
wyleczenia — to smutna prawda dnia dzisiejszego.
To jednak tylko jedna z prawd, druga dla wielu bezrobotnych i bezdomnych, chorych i żyjących w niedostatku czy wręcz biedzie, często nie
z własnej winy, to problemy zaspokojenia podstawowych potrzeb organizmu.
Wszystkim: zdrowym i chorym, bogatym i niezamożnym potrzeba do
życia; białka, tłuszczów i węglowodanów, witamin i składników mineralnych, błonnika i wody, a dla zdrowia powinno to być dostarczane organizmowi w odpowiednie] ilości i proporcji.
Ważne jest, abyśmy byli świadomi potrzeb i wymogów naszego
organizmu, zarówno zagrożeń, jak i możliwości samopomocy sobie
i innym, a przynajmniej zmniejszenia zakresu szkodzenia.
Teraz latem I później, aż do jesieni - korzystanie z darów natury,

KONKURS

na najbardziej zadbana klatkę schodową
w osiedlu Jaroty
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Rada Osiedla Jaroty przy współpracy Zarządu Spółdzi elni.
2. Konkurs dotyczy:. klatek schodowych w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ,Jaroty"; • klatek schodowych, których mieszkańcy zgłoszą do Administracji
Osiedla Jaroty swoją chęć uczestniczenia w knnkiirsiB.
3. Ocena zgłoszonych klatek schodowych będzie dokonana przez wszystkich członków
Rady Osiedla Jaroty na podstawie dokumentacji fotograficznej.
4. Wyróżnione klatki schodowe będą nagradzane proporcjonalnie do wkładu pracy mieszkańców.
5. Ocenie podlega cały pion klatki schodowej z uwzględnieniem: • pomysłowości;
• dekoracji; • estetyki,
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią bieżącego roku.
7. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca 2003 r.
8. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej. Muszą się w nim znaleźć: akceptacja
wszystkich mieszkańców klatki schodowej; wskazanie reprezentanta mieszkańców klatki
schodowej.
9. Interpretacja powyższego regularmu należy wyłącznie do Rady Osiedla Jaroty,
ZGŁOSZENIE powinno zawierać adres, dane osoby reprezentującej daną klatkę
schodową, z podaniem numeru mieszkania oraz listę mieszkańców zgłaszających swój
udział w konkursie, z podaniem imienia i nazwiska, numerem mieszkania i własnym

mnogości owoców i warzyw, ziół i tańszej żywności może być dobrodziejstwem samoistnym lub towarzyszącym sezonowemu zatrudnieniu.
Nie zapominajmy jednak o zaleceniach lekarskich. Jeśli mamy
jakieś kłopoty ze zdrowiem, nie przesadzajmy również wówczas, gdy
nic nam nie dolega. Zawsze i wszędzie trzeba zachować umiar.
Nie ulegajmy modzie, tzw, dobrym radom i nie leczmy się sami, nawet
darami natury, a porada i dobra informacja lekarza czy farmaceuty zawsze
jest wskazana; nie wiedzieć i zapytać, to nie wstyd, ale zaszkodzić
sobie z powodu niewiedzy I wstydu zasięgnięcia informacji, to
głupota.
Nie przesadzajmy z dietami, a jeśli to stosujmy je w konsultacji
z facnowcami, korzystając z darów natury, z prostych, a zdrowych
produktów, których teraz jest i będzie coraz to więcej — różnorodnych
i albo za darmo albo tańszych. Pamiętajmy jednak, że tu żyjemy i to, co
nas otacza, z nami żyje — służyło i służy nam najlepiej — ostrożnie ze
„światowymi hitami".
Prace sezonowe, dłuższe i dorywcze, wczasy i wypady do lasu czy nad
jezioro, góry i morze, wszędzie korzystajmy ze stońca, ale pamiętajmy
o ochronie skóry przed poparzeniem i szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym.
Powietrze, woda, zarówno do picia czy kąpieli i ta zwykła, ale czysta,
bądź źródlana i mineralna, to darmowe niezastąpione dary przyrody, ale
dbajmy o bezpieczeństwo, swoje i innych, a zwłaszcza dzieci.
Praca w polu, wypoczynek w lesie czy nad wodą — wszędzie mogą
nam zagrażać różne niespodzianki: pszczoły, osy i mrćwki, żmije, kleszcze i anomalie klimatyczno-pogodowe.
Przewidujmy zagrożenia, bądźmy na nie przygotowani i właściwie
wyposażeni na każdą ewentualność. Niech lato da nam zdrowie I wypoczynek — to też element naszej indywidualnej obrony cywilnej
ł powszechnej samoobrony.
cdn.
Inspektor OC Marek Krysimricz

Ogłoszenia mieszkaniowe
M-6 (86 m2) — 5 pokoi — zamienię na dwa mniejsze lub
sprzedam. Tei. 0-504 157-584
Lokatorskie M-3 (48,1 m 2 ) — spłacony kredyt, IV piętro (środkowe) — zamienię na większe 3-pokojowe w zasobach SM Jaraty"
(I piętro lub parter, z balkonem). Tel. 541-41-81.
M-3 o pow. 47 m2 — wykończenie standard w bloku dwuletnim
— zamienię na M-4 lub M-5 (Jaroty, Pieczewo}. Tel. 535-47-81, po
godz. 16.00.
Mieszkanie o pow. 15 m2 — zamienię n
zadłużone. Tel. 0-510 040-946.

większe, może być

W ł a s n o ś c i o w e M-3 w M i k o ł a j k a c h (widok na jezioro, III piętro,
w s p ó l n o t a mieszkaniowa) — zamienię na mieszkanie 3- lub 4-pokoj o w e , ewentualnie 2-pokojowe — bez zadłużenia lub ze spłatą
zadłużenia do kwoty 10 tys. zt. Tef. 0-692 155-454.
K u p i ę m i e s z k a n i e o k o ł o 2 5 m 3 . T e l . 0-607 8 4 7 - 3 6 1 .

Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić
bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje dział członkowsko-mieszkaniowy SM „Jaroty",
ul. Wańkowlcza 9, pek. 24.

Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty", 10-684 Olsztyn, ul. Wankowicza 9, tel. 543-55-00; Redaguje Rada Programowa: Danuta Jamiotkowska,
Jadwiga Piiarek, Tamara Jesionowska. Zbigniew Karpiński. Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska, Skład, przygotowalnia offsetowa I <Jruk: Studio Poligrafii Komputerowej nSQL" s.c, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax (0-89) 542-87-66, 542-03-39.
Redakcja nie odpowiada za treść i nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywania skrótów w publikowanych listach
i nadestenych materiałach.
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Efekty działalności
Agencji Ochrony EFEKT WAR-MA
Od lutego br. Spółdzielnia ma podpisaną umowę z firmą ochroniarską
EFEKT WAR-MA. Celem tej umowy by In poprawa bezpieczeństwa osób
i mienia na terenie naszych osiedli. Te zamierzenia planowano zrealizować poprzez:
— ochronę przed dewastacją budynków (malowanie ścian itp.), urządzeń i terenu (place zabaw, urządzenia itp.);
— interweniowanie w celu przywrócenia ładu i porządku;
— zawiadamianie odpowiednich służb (Policja, Straż Miejska) w przypadku przyjęcia wiadomości o naruszeniu porządku i bezpieczeństwa
mieszkańców;
— ustalania tożsamości sprawców wykroczeń lub ich zatrzymania do
czasu przybycia odpowiednich służb;
— sporządzania pisemnych notatek z przebiegu dyżurów w książce
służby.
Środkami umożliwiającymi wykonanie zleceń miał być dwuosobowy
patrol, mający do dyspozycji samochód oraz środki bezpośredniego
przymusu.
Ustalono, że usługi ochroniarskie wykonywane będą w godzinach

nocnych (21.00-7.00) w okresie od piątku do poniedziałku. Obszary
szczególnie chronione lub niebezpieczne będą dodatkowo patrolowane
pieszo, a każdej nocy wykonywane będądwa przejazdy na terenie trzech
osiedli oraz dodatkowo na każde wezwanie. W tym celu do dyspozycji
mieszkańców oddane zostały dwa numery telefonów: 523-53-22 oraz
0-604 269-554.
Analiza działalności grupy ochroniarskiej przeprowadzona na 2 tygodnie przed zakończeniem terminu umowy (umowę zawarto do 30 czerwca 2D03 roku) pozwoliła na stwierdzenie, że w okresie swej działalności
firma podjęła następujące interwencje:
• porządkowe (pijani, zaśmiecający teren) — 20-krotnie;
• związane z niszczeniem mienia — 3-krotnle;
• dotyczące uniemożliwienia kradzieży samochodu — 1-krainie;
• dotyczące uniemożliwienia okradzenia placówki handlowej — 1-krotnie.
Dyskusje przeprowadzone z mieszkańcami na Zebraniach Grup
Członkowskich oraz z działaczami samorządowymi Spółdzielni wskazują
na potrzebę kontynuacji współpracy z firmą ochroniarską, przynajmniej
do końca bieżącego roku, nawet z ewentualnością rozszerzenia współpracy na większą liczbę dni w tygodniu.
dr Roman Przedwojski
Prezes SM „Jaroty"

Wycieczki emerytów z Nagórek
Żyjemy w ustawicznym pośpiechu, w coraz bardziej zagęszczonych, zadymionych i hałaśliwych miastach, oderwani od
przyrody I jej regenerującego wpływu. Bardzo często nie potrafimy właściwie, czyli aktywnie wypoczywać, tak, aby uspokoić
i rozładować negatywne stany emocjonalne.
W tym celu został opracowany przez Zarząd Koła Nr 10 „Nagórki" PZEiR program imprez, by w najpiękniejszym miesiącu
— maju pozwolić sobie na więcej troski o własne zdrowie i właściwy tryb życia. Dla ludzi w podeszłym wieku aktywny odpoczynek
ma istotne znaczenie dla zdrowia i utrzymania dobrego samopoczucia.
Na Warmii i Mazurach znajduje się wiele przeuroczych kompleksów
łeśnych, jezior, rzek, dolin. Przebywanie na łonie natury sprawia wiele przyjemności i dostarcza wielu wzruszeń.
7 maja br. wycieczka emerytów i rencistów udała się cło gospodarstwa
agroturystycznago JANCZARY", położonego w malowniczym krajobrazie
jezior i tet 'w leśnych, otoczonych licznymi wzgórzami morenowymi, wśród
h uurokliwymi zakątkami ciągną się przeurocze ścieżki spacerowe. Koktórych
jąc z gościnności gospodarzy, Danuty i Mirosława Olejników, można
było skorzystać z przejażdżek konnymi tramwajami po lesie, zwiedzić gospodarstwo, spędzić mile czas przy ognisku i grillu z grajkiem ludowym,
biesiadować w sali kominkowej, spożywać mazurskie jadło (garniec smalcu ze
skwarkami i chlebem).
Nasi uczestnicy byli pod dużym wrażeniem zorganizowanej imprezy i bawili
się do późnych godzin wieczornych.
Następnym punktem majowego programu była pielgrzymka do Stoczka
Klasztornego w dniu 15 maja br. Poprzedziła ją Droga Krzyżowa w Giotowie,
gdzie w głębokiej ciszy i zadumie rozważano Stacje Męki Pańskiej. Glotowo
jest dziś miejscem kultu, przyciągającym pielgrzymów z różnych stron Polski.
W XIV wieku wybudowano tu kościół ku czci Najświętszego Sakramentu,
a Drogę Krzyżową— Kalwarię w latach 1878-1894.
Następnym etapem był Stoczek — miejsce kultu Matki Bożej. Założenie
kościoła wiąże się z niezwykłym odnalezieniem w okresie średniowiecza
figurki Matki Bożej. W Stoczku miało miejsce wiele cudów, głównie uzdrowień.
Po przybyciu naszej pielgrzymki, gościnnie i serdecznie zostaliśmy przyjęci
przez ks. Tomasza ze Zgromadzenia Księży Marianów, którym powierzono
troskę o sanktuarium.
Ojciec Tomasz szczegółowo opowiedział nam o historii sanktuarium i Izbie
Pamięci, poświęconej czci Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki skorzystali z planowanego
odpoczynku w zajeździe „U RYCHA". Pogoda wyjątkowo sprzyjała, toteż
humory i nastroje uczestników były wyśmienite.
Zgodnie z programem odbyła się jeszcze jedna wycieczka autokarowa
— do Fromborka, gdzie znajduje się wspaniała gotycka katedra. Tutaj również
znajduje się morskie przejście graniczne z Rosją. Uczestnicy wycieczki
skorzystali z przejażdżki statkiem „Helena" z Fromborka do Swieiłyj. Podziwialiśmy wspaniałe widoki Zalewu Wiślanego. Było miło i uroczo. Na mały
poczęstunek zatrzymaliśmy się w drodze powrotnej w Dworku w Bisniaszach.
gdzie przy kawie, herbacie i muzyce mechanicznej trwała zabawa taneczna.

Program ten mógł być zrealizowany dzięki naszym sponsorom: Radzie
Osiedla Nagórki, masarni Pana Wieczorka i Piekarni Tyrolskiej. Wszystkim ofiarodawcom emeryci i renciści pragną serdecznie podziękować za
możliwość uczestnictwa w tak wspaniałej imprezie.
Jan Lech

