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XLVII Walne Zgromadzenie
3 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” zorganizowane w dniu 3 czerwca 2011 roku zgromadziło 268 osób,
tj. 2,6% uprawnionych.
Zgodnie z regulaminem obrad Walne Zgromadzenie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej mgr Krzysztof Iwulski, zarządzając
następnie wybór czteroosobowego Prezydium. W skład tego organu Walnego Zgromadzenia weszli: Jerzy Krasowski – przewodniczący,
Roman Szostek – zastępca przewodniczącego, Maria Szwejkowska – sekretarz, Danuta Burdyńska – asesor.
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O, Matko! To już jesteśmy we wspólnocie?

Z takim okrzykiem zdumienia, w dniu wejścia w życie zapowiadanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą się zerwać
z łóżek ci mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, dla których wizja zamiany ich spółdzielni na kilkadziesiąt lub kilkaset wspólnot
wcale nie jest tak atrakcyjna, jak dla posłanki Lidii Staroń.
A spółdzielcy mogą być zdumieni, gdyż o wspólnotę nie prosili, bo jakby jej chcieli, to mogli ją bez łaski utworzyć już poczynając od przełomu lat 2007 i 2008 na mocy dotychczasowych przepisów. Mogą być nawet przerażeni o ile wiedzą, że od przynależności
do wspólnoty nie będzie już odwrotu.
Wspólnota? A co to takiego?
W sensie socjologicznym wspólnota to rodzaj zbiorowości o silnej więzi wewnętrznej, mającej swe źródło np. w tradycji, wyznawanych wartościach, wspólnych interesach itp.
Przynależność do wspólnoty może być np. podyktowana okolicznościami obiektywnymi i to nawet bez konieczności dokonywania jakiegokolwiek wyboru (urodziłem się w Polsce z rodziców Polaków i tu się wychowałem, więc jestem Polakiem). Przynależność

np. do partii politycznej czy nawet do spółdzielni mieszkaniowej, to natomiast efekt świadomego i dobrowolnego wyboru. Wspólnota może
także powstawać z mocy prawa. Przewiduje to np. ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 1 ust. 1 – „Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”) albo
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 6 – „Ogół
właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową”).
O ile jednak wstępowanie do jakiejkolwiek wspólnoty jest
względnie łatwe, o tyle wyjście z niektórych może się wiązać z kłopotami, a czasem bywa wręcz niemożliwe, przynajmniej od strony
praktycznej. Oto parę przykładów:
– z partii politycznej lub spółdzielni mieszkaniowej występuje się
po złożeniu stosownego oświadczenia woli;
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– ze wspólnoty narodowej podobnie, choć wymaga to więcej czasu;
– ze wspólnoty terytorialnej (gminy) poprzez wymeldowanie się;
– ze wspólnoty mieszkaniowej w zasadzie brak takiej możliwości.
W tym ostatnim przypadku utrudnienie to jest ubocznym efektem ochrony własności i spokojnego jej posiadania, ale jednocześnie
skutkuje powstaniem współwłasności przymusowej (art. 3 ust. 1 zdanie drugie ustawy o własności lokali – „Nie można żądać zniesienia
współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali”). Praktycznie oznacza to, że w określonej nieruchomości
mieszkaniowej, gdzie jest przynajmniej dwóch właścicieli, dochodzi
do powstania współwłasności. Przykładem może być działka gruntu
lub wspólna ściana w domu bliźniaczym. Nie ma wtedy innego uwolnienia od współwłasności, jak tylko sprzedaż swojej własności.
Przez wiele lat zapis cytowanego art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali blokował inne niż sprzedaż uwolnienie się od współwłasności, czyli od wspólnoty. Zmieniło się to nieco po uchwale Sądu
Najwyższego z dnia 14 lipca 2006 r. Stwierdzono tam mianowicie,
że przepis art. 3 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali nie wyłącza dopuszczalności zniesienia przez sąd
odrębnej własności lokali w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, jeżeli możliwy jest fizyczny podział
budynku, w którym ustanowiono odrębną własność lokali.
Uchwała ta wprawdzie dała podstawy teoretyczne do zniesienia współwłasności, postawiła jednak warunek trudny w praktyce
do pokonania, a mianowicie istnienie możliwości fizycznego podziału
budynku. I w tym właśnie tkwi cała trudność przy znoszeniu współwłasności, czyli przy wychodzeniu ze wspólnoty. Poza tym o zniesieniu współwłasności i tak każdorazowo będzie orzekał sąd, a nie
zainteresowani.
Podsumowując należy stwierdzić, że decyzja o utworzeniu
wspólnoty mieszkaniowej, bardziej lub mniej świadoma co do istoty rzeczy, stanowi jednak wolę większości uczestników. Co jednak
powiedzieć o sytuacji, gdy ani większość, ani mniejszość uczestników potencjalnej wspólnoty nie ma zamiaru jej tworzyć, a i tak mogą
obudzić się któregoś ranka i być już w niej z mocy prawa? A przecież twórcy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wielokrotnie
nowelizowali ją, jak szumnie zapowiadali, tylko po to, by maksymalnie upodmiotowić członków. A teraz, co? Wyrzuci się to do kosza,
by ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych zastąpić ustawą o własności lokali? Wszystko na to wskazuje, natomiast członków nikt nie
będzie pytał, bo za długo się zastanawiają i zrobi im się wspólnoty
z mocy prawa.
Wady wspólnoty i zalety spółdzielni
Obraz przedstawiony jak w powyższym podtytule z pewnością
nie pokazuje całej rzeczywistości, gdyż wszędzie obok wad występują także zalety. Nie trzeba się jednak tym przejmować, gdyż uzupełnienie obrazu znaleźć można w mediach. Tam pisze się wyłącznie
o zaletach wspólnot i wadach spółdzielni. Czytelnik może to sobie
poskładać i układanka będzie gotowa.
1. Podstawową wadą wspólnoty według lansowanego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest jej powstanie z mocy
prawa bez możliwości powrotu do spółdzielni lub przekształcenie
się w cokolwiek innego.
2. Wspólnoty, jako autonomiczne jednostki organizacyjne,
są wprawdzie samorządne, ale działają w izolacji nawet w stosunku do najbliższych wspólnot. Brak tu mechanizmu solidaryzmu występującego w spółdzielniach.
3. Wspólnoty, inaczej niż spółdzielnie, nie mają obowiązku tworzenia funduszu remontowego. W przypadku chęci lub potrzeby
przeprowadzenia remontów występuje tam konieczność ponoszenia dużych jednostkowo wydatków. Jeżeli część członków
wspólnoty, nawet z obiektywnych powodów, nie dokona wpłaty,
to będą to musieli zrobić pozostali, jeżeli będą chcieli żyć normalnie. Poza tym we wspólnotach, w których nawet odkładają na fundusz remontowy i tak istnieje silna tendencja do minimalizowania
jego wysokości. Przegłosowują to zarówno gorzej uposażeni, jak
i starsi mieszkańcy, którzy nie widzą uzasadnienia dla groma-

dzenia funduszu z odleglejszą perspektywą realizacji. Udaje im
się to zazwyczaj pod groźbą zaprzestania płacenia, a skuteczna
windykacja zadłużenia, to zwykle sprawa kolejnych kosztów.
4. Wspólnoty nie są partnerem do negocjacji z dostawcami mediów
i usług, gdyż tylko duży może więcej, a mały co najwyżej będzie
piękny, ale nie dłużej niż do pierwszej, większej potrzeby remontowej, bo o modernizacji to raczej należy zapomnieć.
5. Wspólnoty w trakcie zleconych prac remontowych będą całkowicie uzależnione od dobrej woli wykonawcy, gdyż nie przygotują
odpowiednio chroniącej umowy, nie zorganizują dobrze przetargu, nie będą w stanie zatrudnić profesjonalnego inspektora nadzoru ani adwokata, gdy sprawy pójdą gorzej niż się początkowo
wydawało. Tak będzie się działo, gdy będą to robić tanio. Jeżeli
zmienią podejście i położą nacisk na profesjonalizm, to niczym
nie będą się różnić od spółdzielni.
6. Wspólnoty chcące skorzystać z dobrodziejstwa ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów muszą jak wszyscy zaciągnąć kredyt, by uzyskać 20%
premii od wykorzystanego kredytu. Problem polega tu jednak
na sposobie zabezpieczenia. W zależności od wymagań banku kredytującego, zabezpieczeniem będzie gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (za to trzeba zapłacić), hipoteka na nieruchomości, ubezpieczenie kredytu przez
jakąś firmę ubezpieczającą (za to też trzeba zapłacić) oraz
weksel. Ponieważ wspólnoty mieszkaniowe nie mają zdolności
wekslowej, więc zobowiązanie wekslowe musi być podpisane
wyłącznie przez członków wspólnoty. Z praktycznego punktu
widzenia hipoteka i weksel są jednak na tyle ryzykownymi rozwiązaniami, że praktycznie pozostają inne, ale dosyć kosztowne.
W przypadku, gdy kredyt nie przekracza np. 500.000 zł zabezpieczeniem może być nieograniczony dostęp do rachunku wspólnoty, o ile prowadzony jest w banku kredytującym.
7. We wspólnotach tylko zarządca będzie miał wystarczającą wiedzę na temat efektywnego zarządzania, ale ponieważ wybierany jest najtańszy, więc będzie zachowywał się proporcjonalnie
do pobieranego wynagrodzenia. Nie jest przecież kontrolowany
przez radę nadzorczą, związek rewizyjny czy jakiegokolwiek ministra.
8. Zastąpienie spółdzielni mieszkaniowych wspólnotami usunie
z rynku budownictwa mieszkaniowego ostatnią przeszkodę hamującą deweloperów przed dalszym windowaniem cen.
9. Wspólnota stanie natychmiast przed problemem braku miejsc
parkingowych. Swoje samochody postawią pod samymi oknami, by po ogrodzeniu posesji uniemożliwić innym parkowanie.
Wspólnota nie zawrze przecież umowy partycypacyjnej z gminą
na wspólną inwestycję tworzącą parking na terenie gminy, choćby z uwagi na brak realnego zabezpieczenia płatności swego
udziału.
10. Wspólnota nie będzie prowadziła działalności oświatowo-kulturalnej.
Tworzenie wspólnot ma jednak jeden pozytywny aspekt,
wprawdzie nie dla ludzi, ale dla budżetu. Mianowicie Ministerstwo
Infrastruktury przygotowuje nowelizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatki zostaną tylko dla najemców, osób pozbawionych
tytułu prawnego do lokalu oraz tych, którzy mają mieszkania spółdzielcze lokatorskie.
Pozbawieni dodatków zostaną właściciele mieszkań oraz
uprawnieni do spółdzielczych mieszkań własnościowych. Oznacza
to zwiększenie liczby dłużników i w spółdzielniach mieszkaniowych,
i we wspólnotach. Zresztą we wspólnotach udział zaległości przeterminowanych (przekraczających 3 miesiące) w stosunku do zaległości ogółem w roku 2009 był w skali kraju o 8 punktów procentowych
wyższy niż w spółdzielniach mieszkaniowych, więc całkowita likwidacja dodatków do końca 2015 roku jeszcze ten problem pogłębi. A jak
już wszyscy będziemy właścicielami, to wprowadzony zostanie nam
podatek katastralny (podatek od wartości własności) i to mamy jak
w banku.
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Przewodniczący Prezydium, przejmujący prowadzenie obrad,
przeprowadził kilka głosowań, w wyniku których przyjęto porządek
obrad oraz dokonano wyboru czterech komisji w następujących składach:
1. Komisja wyborcza: Jarosław Prawdzik – przewodniczący, Zofia Wysokińska i Stanisław Opiela – członkowie.
2. K
 omisja statutowa: Czesław Ragin – przewodniczący, Henryk
Maniakowski, Ryszard Cichowicz, Jerzy Czaplejewicz i Kazimierz Stępień – członkowie.
3. Komisja wnioskowa: Roman Rudnik – przewodniczący, Jadwiga Gazda i Mieczysława Żulewska – członkowie.
4. Komisja mandatowo-skrutacyjna: Antoni Gierszewski – przewodniczący, Zofia Krawczuk, Krystyna Pułym, Maria Chmielewska i Barbara Grabowska – członkowie.
Po zakończeniu części organizacyjnej zebrani przystąpili do realizacji programu Walnego Zgromadzenia, w wyniku czego:
1. Rozpatrzono 3 odwołania członków od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia ich z grona członków ze względu
na znaczne zadłużenie w opłatach za używanie mieszkania.
Z uwagi na całkowitą spłatę zadłużenia Walne Zgromadzenie
uchyliło uchwałę Rady Nadzorczej w stosunku do jednej osoby;
2. Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni
oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010;
3. Podjęto uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej
za rok 2010 w ten sposób, że kwotę 126.724,56 zł przeznaczono
na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej, natomiast kwotę 3.317.517,03 zł przeznaczono na pokrycie wydatków
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków;
4. Nie udzielono zgody na takie rozliczenie kwot wpłaconych przez
członków z tytułu przekształcenia lokatorskich praw do mieszkania po 23 kwietnia 2001 r. na własnościowe prawo do mieszkania lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu, by wpłacone
przez nich kwoty zostały wpisane na poczet przyszłych wpłat
na fundusz remontowy przypadający od tych osób;
5. Na wniosek dziesięciorga założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jasna”,
dotychczasowych
członków
naszej
Spółdzielni,
posiadających
spółdzielcze
własnościowe prawa do 6 lokali użytkowych, położonych
na terenie tzw. Smerfowa (osiedle Pieczewo) uchwalono podział
naszej Spółdzielni na podstawie art. 108b Prawa spółdzielczego.
Przyjęty podział wygląda w ten sposób, że z majątku ogólnospółdzielczego, przy zastosowaniu kryterium powierzchniowego nowej Spółdzielni, przypadła ta część majątku Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, która jest wyodrębniona i związana
z prawami i obowiązkami członków występujących z żądaniem
podziału Spółdzielni, tj. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej sześciu działek gruntu o łącznej powierzchni 631 m² wraz z posadowionymi na nich budynkami oraz 6/17
udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntu działki nr 70,
stanowiącej drogę wewnętrzną o powierzchni 314 m². Pozostałe rozliczenie z nowo utworzoną spółdzielnią nastąpi w formie
pieniężnej. Łączna kwota środków do przekazania według stanu na datę podziału, tj. 31 grudnia 2010 r. wynosi 37.069,35 zł.

Na kwotę tę składają się m. in. udziały członkowskie wniesione
do Spółdzielni, część funduszu zasobowego finansującego majątek Spółdzielni, udział w nadwyżce bilansowej za 2010 r. oraz
niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.
6. Przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku
2010 oraz zapoznano się z listem polustracyjnym, dotyczącym
inwestycji mieszkaniowych Spółdzielni w roku 2010. Działalność
ta prowadzona była w ocenie lustratora i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie bez zarzutu
i w związku z tym Związek Rewizyjny nie skierował pod adresem
Spółdzielni jakichkolwiek uwag.
7. Dokonano wyboru uzupełniającego członka Rady Osiedla „Pieczewo” (sprzedaż mieszkania przez jednego z członków Rady)
poprzez wybór Bogumiły Gadziały.
8. Dokonano 7 zmian w Statucie dotyczących m. in. przyjmowania
nowych członków, doprecyzowania momentu rozpoczęcia wnoszenia opłat po ustanowieniu prawa własności do nowo budowanego mieszkania oraz podziału funduszu remontowego na fundusz przeznaczony na remonty mienia Spółdzielni i na remonty
poszczególnych nieruchomości.
9. Udzielono absolutorium z działalności w roku 2010 wszystkim
członkom Zarządu.
10. Uchwalono zgodę na zbycie nieruchomości (była wymiennikownia), położonej przy ul. Wańkowicza 16A.
11. Przyznano, na podstawie wniosku Rady Nadzorczej, tytuł „Chorąży SM „Jaroty” w Olsztynie” 282 osobom, które przez minimum rok we wszystkie święta państwowe wywieszały flagi narodowe.
12. Przyjęto sprawozdanie komisji wnioskowej, która przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami członków. W wyniku
głosowania przyjęto do realizacji trzy wnioski skierowane do Zarządu:
a) wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie
o zmianę organizacji ruchu pomiędzy ulicami Boenigka i Malewskiego, poprzez wydłużenie o kilkanaście metrów tzw.
alejki spacerowej łączącej Nagórki z Jarotami i wyłączenie
tego odcinka z ruchu kołowego;
b) wystąpić z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Olsztynie o powiększenie zatok postojowych przy ul. Boenigka na odcinku pomiędzy blokami nr 42 i 44 a 46–52, bądź
w ramach środków własnych wybudować na gruncie Spółdzielni dodatkowy parking;
c) powiększyć parking przy ul. Wańkowicza 10.
13. W punkcie „Wolne wnioski” zgłoszono zastrzeżenia pod adresem firmy ochroniarskiej „Efekt – War-Ma”, zarzucając jej małą
skuteczność działania. W tej sprawie Zarząd planuje spotkanie
wnioskującego o poprawę skuteczności firmy z jej przedstawicielami w celu rozwiązania zgłoszonego problemu.
Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni zamknięte
zostało jeszcze w dniu jego rozpoczęcia, czyli kilka minut przed godziną 24.00.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
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Szanowni Czytelnicy, warto zapoznać się nawet z tą niepełną
listą wad wspólnot mieszkaniowych, bo nie znajdziecie tego w żadnych mediach, a zwłaszcza w żadnym biurze poselskim, nawet tym
najbardziej ulubionym.
Kłamstwa za darmo, prawda za pieniądze
W dniu 8 czerwca br. zadzwonił do Spółdzielni telefon z redakcji pewnej wielkonakładowej gazety. Rozmówca, przedstawiając
się jako dziennikarz jednego z dodatków do ww. gazety, zaoferował współpracę polegającą na możliwości opublikowania prawdy
na temat skutków zapowiadanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Używał przy tym określeń wskazujących jednoznacznie na swój negatywny stosunek do ww. projektu oraz mówił o konieczności dania odporu licznym niedomówieniom, przemilczeniom
i wręcz kłamstwom, jakie od dłuższego czasu towarzyszą w mediach
jednostronnie przedstawianemu, sielankowemu obrazowi wspólnot,
mających zastąpić spółdzielnie mieszkaniowe. Przy omawianiu
warunków współpracy padła wreszcie kilkutysięczna kwota (zależna od zadysponowanej powierzchni druku), którą należało uiścić
za przedstawienie prawdy.
Oferta nie została przyjęta właśnie dlatego, że kłamstwa, o których dziennikarz mówił, drukuje się tam za darmo. Dziennikarze
w tej i innych gazetach, tak zazwyczaj czujni i dociekliwi, bez zmrużenia oka publikują wypowiedzi pełne demagogii i powierzchownej
argumentacji. To tak wygląda, jakby przed władzą chcieli się wykazać, że także i oni przyłączyli się do chóru krytyków spółdzielczości,
a z drugiej strony u ofiar napaści poszukują dodatkowego zarobku.
Mit o niskich czynszach we wspólnotach
W „Rzeczpospolitej” z dnia 9 czerwca 2011 r. posłanka Lidia Staroń wypowiedziała się w tej kwestii autorytatywnie: „Nierzadko w spółdzielni płaci się za mieszkanie dużo więcej (nawet ponad dwukrotnie) niż we wspólnocie. Tam bowiem właściciele mają wpływ
na to, kto zarządza i jak wydaje ich pieniądze”. Podobną w treści
wypowiedź zaprezentowała w Radiu Olsztyn, opisując to zjawisko bardzo obrazowo, jak to po jednej stronie ulicy leży budynek wspólnoty,
zaś po drugiej stronie tej samej ulicy znajduje się budynek spółdzielni,
a czynsze różnią się dwukrotnie, oczywiście z korzyścią dla mieszkańców wspólnoty. Dziennikarze znowu nie byli dociekliwi, posłanka jak
zwykle nie podała żadnych danych – sielanka, jak we wspólnotach.
Po zapoznaniu się z takimi wypowiedziami jednakże nie sposób zadać pytania, czy dla dobra mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, których pomyślność niewątpliwie leży na sercu posłanki,
nie taniej by było wysłać po naukę wszystkich prezesów? Przecież
wielu z nich to licencjonowani zarządcy i w mig by pojęli, co zrobić,
by w spółdzielniach mieć czynsze także dwukrotnie niższe albo i lepiej, a posłankę sami by nominowali do Nobla z ekonomii. Ładna
wizja, prawda? Szkoda, że to tylko bajka.
Patrząc jednak realnie wiemy, że ludzie we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych zachowują się przecież podobnie, więc
także ponoszą podobne koszty za podobną ilość zużytej wody, ciepła, gazu czy prądu. Różnica może wynikać np. z odmiennej wysokości funduszu remontowego, ale ta odpowiada aktualnym potrzebom nieruchomości, po zrealizowaniu których znowu może stać
się porównywalna. Wprawdzie w spółdzielniach mieszkaniowych,
w odróżnieniu od wspólnot, występują koszty funkcjonowania organów samorządowych, lustracji i przynależności do ogólnokrajowych
związków rewizyjnych, ale są to koszty bezpieczeństwa funkcjonowania spółdzielni i bezpieczeństwa ich członków, a nie ma pewności, czy brak tych kosztów w dłuższej perspektywie daje powody
do zadowolenia. Porównywanie więc wspólnoty i spółdzielni bez
uwzględnienia tych różnic, mających swe źródło w przepisach ustawowych, dowodzi nieznajomości rzeczy lub manipulowania liczbami.
Ewentualne różnice w kosztach zarządzania oraz wynikające z prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności kulturalno-oświatowej w warunkach olsztyńskich nie przekraczają maksymalnie 30 do 50 gr/m², co przy przeciętnym mieszkaniu może uczynić
kwotę od 15 do 25 zł miesięcznie. Stąd opowieści o dwukrotnych

różnicach w opłatach za mieszkanie między wspólnotami a spółdzielniami mieszkaniowymi można spokojnie między bajki włożyć.
Niezależnie od tego, gdzie jest lepiej: czy we wspólnotach, czy
w spółdzielniach mieszkaniowych, to wobec braku wyboru zastanawianie się nad tym oznaczać może tylko stratę czasu. Są tu jednak
także i inne straty ważne w sensie społecznym. Mianowicie wiele
tysięcy osób zatrudnionych dotychczas w spółdzielniach zasilić
może szeregi bezrobotnych. Młodsze z nich może znajdą zajęcie
u zarządców wspólnot mieszkaniowych, natomiast starsze obawiają
się przyszłości. Stąd w dniu 8 czerwca 2011 r. przed Sejmem Związek Zawodowy „Budowlani” zorganizował manifestację w obronie
spółdzielczości mieszkaniowej, przekazując Marszałkowi Sejmu
apel o wstrzymanie prac nad poselskim projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Część manifestantów niosła znamienny transparent, stanowiący zapowiedź prawdopodobnego rozwoju
wydarzeń – „Zabieracie nam pracę, zabierzemy wam głosy”. No
cóż, pożyjemy, zobaczymy.
Jak bezprawie staję się prawem
W dniu 17 grudnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł,
że art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię
do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu
przez członka spółdzielni spłat, o których mowa w pkt. 1–3 tego
przepisu, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Podobnie art. 1714 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest niezgodny z tymi samymi przepisami Konstytucji RP
i przez to także został uznany za niekonstytucyjny.
Z uwagi na szczupłość miejsca zapoznajemy się dla przykładu
tylko z treścią art. 12 dotyczącego przekształcania spółdzielczego
lokatorskiego prawa do mieszkania w prawo własności:
„Art. 12. 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art.
10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2;
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji
w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.”
W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny nie orzekł jednak
o natychmiastowej niezgodności wymienionych przepisów z Konstytucją, lecz odroczył to do 30 grudnia 2009 roku. U podstaw odroczenia
leżała chęć umożliwienia ustawodawcy ukształtowania takiego przyszłego stanu prawnego, który w maksymalny sposób będzie sprzyjał
przywróceniu konstytucyjności kwestionowanych przepisów. Zobaczmy w takim razie, jak ustawodawca wykorzystał prawie roczny okres
dany przez Trybunał na poprawę art. 12 ust. 1 poprzez zapoznanie
się z treścią nowego art. 12 ust. 1 wprowadzonego nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 18 grudnia 2009 r., nowelizacją która zgodnie z sugestią Trybunału Konstytucyjnego miała
wyeliminować niekonstytucyjność poprzedniego art. 12 ust. 1:
„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań
spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli
spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten
lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,
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2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.”
Wierzyć się nie chce, że nowe przepisy okazały się co do istoty
takie same jak stare, a różnica miała wyłącznie charakter redakcyjny
(treść trzech punktów zebrano w dwa). Dokonano więc aktu bezprawia legislacyjnego. Ustawodawca, element istotny trójpodziału władzy
akceptowanego powszechnie we wszystkich państwach demokratycznych, zakpił sobie ze Strażnika Konstytucji, bo tak mu dyktował
interes partyjny oraz wiedza, że włos przy tym nikomu nie spadnie
z głowy. Świadomy tego ustawodawca ma zamiar uchwalić nową
ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych pomimo wiedzy, że przeszło
trzecia część jej artykułów może być uznana za niekonstytucyjne.
Wiedzę tę ustawodawca mógł zaczerpnąć z ekspertyzy wykonanej na zlecenie Sejmu przez dr hab. Małgorzatę Bednarek
z Uniwersytetu Warszawskiego, a można tam było przeczytać,
że „Opiniowany projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wykazuje na tyle niski poziom pod względem merytorycznym,
tj. w zakresie treści proponowanych rozwiązań normatywnych, jak
również z punktu widzenia zasad prawidłowej techniki prawodawczej, że nie powinien stanowić przedmiotu dalszych prac legislacyjnych (…) Liczba przepisów projektu, które budzą, co najmniej
wątpliwości, odnośnie ich konstytucjonalności, a także inne liczne
wady merytoryczne i techniczno-prawne projektu dają podstawy
do postawienia tezy, że projekt w całości ma charakter niekonstytucyjny z powodu naruszenia zasady rzetelnej legislacji (…)
Projekt nie przedstawia spójnej i nowoczesnej koncepcji spółdzielczości mieszkaniowej jako formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz sposobu intensyfikowania budownictwa mieszkaniowego, przeznaczonego zwłaszcza dla osób mniej zamożnych,
których nie stać na zakup mieszkania na warunkach rynkowych”.
No, i co? Ano, nic. Ekspertyza jako nieodpowiadająca oczekiwaniom znalazła miejsce w koszu.
Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, pytany ostatnio o jakość stanowionego w Polsce prawa stwierdził,
że: „Co najmniej połowa orzeczeń kończy się stwierdzeniem
niekonstytucyjności całej ustawy albo jakiegoś jej fragmentu.
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To bardzo niepokojące zjawisko, tym bardziej, że w procesie
legislacyjnym wcześniej podnosi się zarzuty niekonstytucyjności czy jakiejś niezborności i niekonsekwencji ustawy,
sprzeczności w systemie czy niecelowości rozwiązań. Mimo
to posłowie forsują niekonstytucyjne rozwiązania, z wielką
szkodą dla jakości systemu prawa w Polsce.”
Smutne stwierdzenie, które nie wróży nam niczego dobrego. Ale
jednak żeby na koniec było bardziej optymistycznie, to zacytujmy fragment zapewnień przedstawiciela rządzącej obecnie partii z roku 2007:
„Jedną z poważniejszych barier dla rozwoju polskiej gospodarki jest bardzo niska jakość obowiązujących aktów prawnych. Wynika
ona przede wszystkim z niechlujstwa, które ma miejsce w procesie
tworzenia projektów nowych regulacji i które w ostatnich latach niestety wyraźnie się nasiliło. Przepisy w Polsce są w dużej mierze niejasne, wzajemnie sprzeczne, martwe, zbędne, a nawet absurdalne.
Dlatego chcemy całkowicie zmienić system przygotowywania
aktów prawnych, zarówno na szczeblu rządu, jak i parlamentu,
tak aby poprawić jakość nowych regulacji”.
Nie wypada tego komentować i tylko uparcie powraca pytanie,
czy klasyk polskiego parlamentaryzmu naszych czasów, poseł Jacek Kurski, miał rację mówiąc: „Ciemny lud to kupi”?
I jeszcze jedno wyjaśnienie. Bezprawie tak długo jest prawem, póki za bezprawie nie zostanie uznane np. przez Trybunał
Konstytucyjny. W związku z powyższym art. 12 ust. 1 wprowadzony
do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nowelizacją z 18 grudnia 2009 r. jest prawem bezprawnym. Dwa w jednym.
Mając powyższe na uwadze, pomimo poważnych zastrzeżeń
co do konstytucyjności projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
musimy się poważnie liczyć z rychłym jej uchwaleniem, gdyż to kalendarz
wyborczy dyktuje ten pośpiech. Jeżeli są zainteresowani „kuchnią”,
w której wysmaża się naszą przyszłość, to gorąco polecam bloga
posła Janusza Piechocińskiego z PSL w części dotyczącej ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. No, włos się jeży na głowie.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA
Od 2001 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” zabezpiecza swoje obiekty systemami alarmowymi przeciwwłamaniowymi i przeciwpożarowymi oraz systemem monitoringu wizyjnego kamer telewizji przemysłowej
(TVD). Ponadto prowadzony jest monitoring wszystkich osiedli przez patrole agencji ochrony.
W ubiegłym roku po prowadzonych kompleksowych, skomplikowanych pracach termomodernizacyjnych dokonano
naprawy i modernizacji systemów monitoringu alarmowego i wizyjnego biurowca Spółdzielni, a poniesione koszty zostały
na wniosek SM „Jaroty” zrefundowane przez ubezpieczyciela mienia Spółdzielni – Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Oddział w Gdańsku - zgodnie z zawartą umową prewencyjną. W kwietniu br. dokonano wymiany w systemie wyeksploatowanych czarno-białych kamer, na kamery kolorowego obrazu, współcześnie stosowane w systemach monitoringu
wizyjnego. Koszty ww. wymiany, podobnie jak w ubiegłym roku, zostały zrefundowane przez ubezpieczyciela mienia
Spółdzielni.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam M-4. Tel. 660-784-683.
Sprzedam M-4  na Nagórkach. Tel. 602-401-431.
Własnościowe M-3 o pow. 48m²  (wysoki parter, ładne wyremontowane, na Jarotach) – zamienię na mieszkanie o takim samym metrażu lub trochę
mniejszym. Tel. 89 514-10-42.
Własnościowe 3-pokojowe, o pow. 60,4 m²  (I piętro, na Jarotach) –
zamienię na mniejsze lub sprzedam. Tel. 89 541-97-15 lub 792-523-942.
M-1 o pow. 24 m²  ul. Orłowicza – sprzedam lub zamienię na podobne
na Podgrodziu. Tel. 608-719-130.
Sprzedam M-5 o pow. 72,5 m²,  ul. Boenigka, I piętro, własnościowe.
Atrakcyjne położenie dla rodzin z dziećmi.  Tel. 607-101-055, 603-564-515.
Pilnie kupię M-2, M-3, płatność gotówką. Może być zadłużone.
Tel. 504-170-692.

Sprzedam kawalerkę o pow. 29 m2, I piętro, Pieczewo – ul. Gębika.
Tel. 518-538-956.
Zamienię M-4 o pow. 60 m2, I piętro, duży balkon na M-3 na I piętrze.
Tel. 600-057-430.
Zamienię M-3 – I piętro, duży balkon na M-4 do II piętra z dużym balkonem (Jaroty, Pieczewo). Tel. 663-066-439.
M-3 o pow. 48 m²,  ul. Burskiego – zamienię na większe na Jarotach lub
Podgrodziu. Tel. 608-719-130.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne
ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje sekretariat
SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9. Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej
stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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Dzień Dziecka
W Klubie „Na Górce” 1 czerwca br. zorganizowano uroczyste obchody Dnia Dziecka.
Impreza zgromadziła wiele dzieci, które wspólnie z rodzicami bawiły się w rytmie najnowszych przebojów. Dzieci zapoznały się z trudną
sztuką samodzielnego tworzenia masek, a następnie wzięły udział w zabawie, która zamieniła się w korowód masek. Było wesoło i słodko
dzięki Radzie Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty”.

Konkurs kulinarny w kategorii ciasto i chleb
W dniu 28 maja 2011 r. w Klubie Kultury „17” odbyło się rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego. Jurorzy mieli trudny wybór,
ponieważ wypieki były pyszne i prezentowały się wspaniale.
Laureatami w kategorii ciast zostały: I miejsce - Teresa Pietrukaniec, II - Henryka Pietrukaniec, III - Wanda Kolińska
i Urszula Ewertowska. W kategorii chleb: Teresa Lipiec.

Konkurs recytatorski

„TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA”
4 czerwca 2011 r. w Klubie Kultury „Na Górce” odbył się finał XIV
edycji Konkursu Recytatorskiego „TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA”. Komisja konkursowa w składzie: Iwona Łazicka-Pawlak – przewodnicząca,
Ewa Dutkiewicz i Marta Wodyńska nagrodziła:
I kategoria, dzieci kl. I-III szkoły podstawowej: I miejsce – Aleksandra Rydel, SP Nr 33, kl. III; II miejsce – Marta Hajdenrajch, SP Nr 25,
kl. III; III miejsce – Sara Bazylewicz, SP Nr 25, kl. III oraz – Wiktoria Łukaszewicz, SP Nr 19, kl. II.
Wyróżnienia otrzymały – Julia Wróblewska, SP Nr 25, kl. I i Aleksandra Jackowska, SP Nr 25, kl. III.
II kategoria dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej: I miejsce – Rafał
Filipek, SP Nr 25, kl. IV; III miejsce – Alicja Geściak, SP Nr 25, kl. V; III
miejsce – Emilia Miłowska, SP Nr 25, kl. V. Wyróżnienie – Kamila Gałęzka, SP Nr 30, kl.VI.
III kategoria młodzież gimnazjalna: I miejsce – Jędrzej Suszek,
Gimnazjum Nr 9.
IV kategoria młodzież szkół średnich: I miejsce – Malwina Żendarska, LO Nr VII; II miejsce – Martyna Janyszek, LO Nr VII. Wyróżnienia
otrzymali – Michał Radziejewski, LO Nr VII i Ewa Leszczuk, LO Nr II.
Współorganizatorem finału konkursu była Rada Osiedla „Nagórki” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, która ufundowała statuetki zwycięzców oraz słodki poczęstunek.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK
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LATO
Lato to wypoczynek, urlopy i wyjazdy – raj dla dzieci i młodzieży, ale często
wypoczynek kojarzony zwłaszcza z pobytem nad wodą, która nawet pozornie spokojna, może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności
ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów. Oto kilka zasad bezpiecznego
postępowania nad wodami: najlepsze do pływania, kąpieli są miejsca odpowiednio
zorganizowane i oznakowane – kąpieliska strzeżone przez służby ratowników. Uwaga! Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy
śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody
pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu
szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach.
Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujesz, zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżury na
kąpielisku. Pamiętaj - dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni
oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. NIGDY
NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI, nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona, bo dopiero biała flaga
oznacza kąpiel dozwoloną.
Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego,
nie niszcz znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego,
wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona i nie wchodź do wody
bezpośrednio po spożytym posiłku, nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem.
Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody – zawsze zbadaj
głębokość wody oraz ukształtowanie dna, w trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj
pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona potrzebna, nie wrzucaj do wody śmieci, szkła,
a w przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdź z wody.
Pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku,
a jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami, bo czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której
korzystają dobrzy pływacy. Staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby
obserwował Cię w trakcie pływania, bo pływając w obrębie kąpieliska, wzdłuż brzegu,
jesteś stale obserwowany i zawsze możesz liczyć na pomoc ratownika.
Lato to wyjazdy i mimo że tu na Warmii i Mazurach mamy gdzie pływać,
nadmorskie kurorty przyciągają. Korzystając z kąpielisk nadmorskich unikaj miejsc
niebezpiecznych typu ostrogi, falochrony – możesz się tam natknąć na: gwałtowne
spadki dna, wsteczne prądy, powierzchnie śliskie, porośnięte wodorostami lub pokryte ostrymi małżami. Zwracaj uwagę na innych kąpiących się – ktoś może potrzebować Twojej pomocy. Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad
wodą, natychmiast wezwij pomoc – powiadom ratownika WOPR.
Może jednak się zdarzyć, że w trakcie pływania znajdziesz się w sytuacji wymagającej umiejętności samoratowania.
W sytuacji zagrożenia nigdy nie wpadaj w panikę – działaj, wzywaj pomocy i
sam jak możesz udzielaj jej! I tak:
Kurcz mięśnia – spowodowany zmęczeniem mięśni i niską temperaturą, wykonaniem gwałtownego ruchu - objawia się silnym bólem, uniemożliwia pływanie.
Jeśli go doświadczysz, zachowaj spokój, postaraj się rozciągnąć bolący mięsień,
skorzystaj z pomocy innych osób.
Nadmierne wychłodzenie organizmu – spowodowane długotrwałym pływaniem w zimnej wodzie – objawia się uczuciem zimna, dreszczami, gęsią skórką,
zasinieniem skóry. Mogą wystąpić zaburzenia świadomości, senność, zatrzymanie
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krążenia. Jeśli czujesz podobne objawy, natychmiast wyjdź z wody, wysusz i ogrzej
ciało, okryj się ciepło. W sytuacji, gdy nie możesz wyjść z wody, zapobiegaj utracie
ciepła – nie zdejmuj ubrania, przyjmij pozycję kuczną, wzywaj pomocy.
Zachłyśnięcie się wodą – objawy to krztuszenie się, kaszel, utrudnienie oddychania. W tej sytuacji należy zachować spokój, ponieważ kaszel ułatwia usunięcie
przeszkody w drogach oddechowych. Skorzystaj z pomocy przyborów pływackich
oraz pomocy innych osób.
Wyczerpanie sił pływaka – spowodowane zbyt długim pływaniem, niedostosowaniem możliwości kondycyjnych do wysiłku. Objawia się one ogólnym osłabieniem, zmęczeniem oraz niemożnością kontynuowania pływania. Jeśli czujesz
wyczerpanie organizmu, połóż się na wodzie na plecach, oddychaj spokojnie i odpoczywaj. Skorzystaj z pomocy innych osób.
Tak czy owak, poza wypoczynkiem nad wodami, czekać nas może okres
częstszych wyjazdów na trochę czy na dłużej, bliżej, a czasem dalej. Wykorzystajmy
ten czas – wszak ciepła i pogody sprzyjającej kontaktom z przyrodą nigdy za wiele.
Dla własnego zdrowia nie siedźmy w domach – „doładujmy” nasze organizmy poprzez wszelkie możliwe formy właściwie zaplanowanych imprez i wyjazdów.
Pamiętajmy jednak, ich bezpieczeństwo zależy od wielu prozaicznych, ale bardzo
ważnych działań, przygotowań i formalności. Pamiętajmy o sprawdzeniu sprzętu,
środków transportu, wyposażeniu, a także dokumentach itp. Bilety i dokumenty, plany
i rozkłady jazdy, logika czasu wyjazdu, wszystko to musi być odpowiednio przemyślane i przygotowane. Nie tkwijmy z braku wyobraźni w korkach, przecież zmęczenie powrotem może zaćmić radość przeżytej przygody, a również statystyki wypadków i ich
ofiar na długo potrafią zniechęcić do kolejnych imprez. Uwaga, kiedy o samochodzie
już mowa, nie bagatelizujmy takich spraw, jak: apteczki pierwszej pomocy, sprawnych
gaśnic, ważnych i dobrze wykonanych przeglądów technicznych i właściwych zasad
bezpiecznej jazdy.
Gdziekolwiek byśmy się wybierali – sprawy bytowania i jego właściwego
zabezpieczenia były i są podstawą udanej imprezy i gwarancją jej bezpieczeństwa.
Bierzmy pod uwagę: zamówienie – zabezpieczenie właściwego noclegu (jeśli to
ma być namiot – sprawdźmy jego stan i wyposażenie oraz przypomnijmy zasady
bezpiecznego biwakowania). Dostosujmy i właściwie przygotujmy wyposażenie,
zaopatrzenie i sprzęt z uwzględnieniem warunków lokalnych, zadań, celów i możliwości naszych planów. Ważny jest ubiór, ekwipunek, ewentualne zapasy żywności i wody – lub zapewnienie na miejscu wyżywienia czy zaopatrzenia (pamiętajmy
o środkach pierwszej pomocy medycznej i zasadach jej udzielania). Żywność – nie
wystarczy ją mieć, ale należy ją właściwie przygotowywać i przechowywać. Dbajmy
o szczelne – dopuszczone do produktów spożywczych pojemniki, a także o właściwe
przechowywanie produktów szybko psujących się (niskie temperatury albo zabezpieczanie środkami konserwująco-aromatyzującymi, zioła i przyprawy, właściwa obróbka termiczna czy wędzenie). Przy wątpliwościach lepiej coś wyrzucić niż się zatruć.
Na koniec najważniejsze – woda – to życie. Jeśli ma być przeznaczona do spożycia
to musi pochodzić z czystego, pewnego źródła. Powinna być przechowywana w pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Pamiętajmy o bezpieczeństwie zawsze i wszędzie, zwiedzajmy Polskę, Europę
i szeroki świat. Niech nam będzie zielono i biwakowo, ale i bezpiecznie.
cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
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:

18 lipca 2011 r. – pełni Jerzy Czaplejewicz

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piotrowicz 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; Redaguje Rada Programowa: Danuta
Jamiołkowska, Jadwiga Pilarek, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska,
tel. 663 743 083, e-mail: 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 odpowiada za treść i nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie
dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.
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„Trzymaj formę”
31 maja 2011 r. w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera odbył się Festyn Rodzinny „Trzymaj formę”, zorganizowany wspólnie
z Radą Osiedla „Pieczewo”, Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, będący podsumowaniem trzyletniej
akcji promującej aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

W trakcie imprezy na estradzie można było obejrzeć: występy członków klubów
osiedlowych SM „Jaroty”, cheerleaderek,
pokazy sztuk walki: taekwondo, kendo, aikido, capoeira, finały szkolnych konkursów
muzycznych: o „Złotą Nutkę” i piosenki obcojęzycznej, etiudę teatralną promującą zdrowy
tryb życia, przygotowaną przez szkolny Teatr
„Światło i Cień”. Wyjątkowo piękna pogoda
i atrakcyjna oferta zajęć rekreacyjno-sportowych zachęciły do udziału w nich całe rodziny
i osoby w każdym wieku. Rodzice próbowali
swoich sił m. in. w strzelectwie, piłce siatkowej
i konkursie o zdrowym trybie życia, podczas
gdy ich dzieci mogły pojeździć na kucykach,
powspinać się na ściance, zagrać w minigolfa
czy pograć w gry planszowe. Młodzież mogła wykazać się w triathlonie, siatkówce, koszykówce, piłce nożnej, sztafecie na wesoło, biegu przełajowym,
turniejach: szachowym i warcabowym. Konkurencje kulinarne, np. „kanapkowo-sałatkowy zawrót głowy” i kosmetyczne, np. „kreatywna nastolatka”,
konkurs fryzur, makijażu i mody, przyciągnęły przede wszystkim płeć piękną.
Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przygotowały punkt edukacyjny i konsultacyjny: „Profilaktyka uzależnień”, „Racjonalne

odżywianie/znakowanie produktów spożywczych”, gdzie można było otrzymać materiały
i porozmawiać ze specjalistami m. in. o zasadach zdrowego stylu życia, BMI, znakowaniu
żywności, kodeksie walki z rakiem, bezpiecznym korzystaniu z telefonu, kuchenek mikrofalowych itp. Szkoła Cosinus oferowała zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie.
Nad bezpieczeństwem uczestników festynu czuwali specjaliści w punkcie medycznym oraz Straż Miejska, a o dobrą kondycję
fizyczną zadbała szkolna kuchnia, serwując
zdrowe i jak zwykle przepyszne potrawy.
Festyn Rodzinny odbywający się pod
hasłem „Trzymaj formę” należy zaliczyć
do udanych. Był on okazją do owocnych
inicjatyw, umocnił przeświadczenie, że wartością nadrzędną dla każdego
człowieka jest zdrowa rodzina, zintegrował społeczność szkolną i lokalną,
przyniósł wiele satysfakcji organizatorom oraz uczestnikom zawodów i konkursów, prezentujących swoje umiejętności i zdolności. Przekonani jesteśmy,
że film edukacyjny, który ma powstać w oparciu o ten festyn, będzie tego
potwierdzeniem.
Beata Mańkowska

„Kto Ty jesteś? Polak mały...”

Święto Flagi Państwowej
w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Olsztynie
W przeddzień majowych świąt w Przedszkolu Miejskim Nr 32 na Nagórkach odbyła się piękna uroczystość, której celem było
kształtowanie w dzieciach szacunku dla polskich symboli narodowych.
O powadze akademii świadczyły galowe stroje przedszkolaków.
Wszystkie grupy zebrały się w sali gimnastycznej, odświętnie przystrojonej
biało – czerwoną tkaniną i kwiatami. Na hasło „Poczet flagowy: wystąp”, reprezentanci grupy V uroczyście wnieśli flagę państwową. Następnie dzieci
wspólnie odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”. W dalszej części akademii
najstarsza grupa przedstawiła historię flagi Polski oraz przypomniała zasady traktowania symboli narodowych. Dzieci zaprezentowały przygotowane
wcześniej tańce regionalne: zbójnickiego, krakowiaka, szewczyka, polkę
warszawską i kujawiaka. Motywem przewodnim były słowa piosenki „Płynie
Wisła, nasza Wisła…”. W programie znalazł się również taniec warmiński
„Miała baba koguta” w wykonaniu gospodarzy uroczystości.
Zaproszeni goście z wielkim zainteresowaniem i sentymentem obejrzeli
program. Podzielili się swoimi wrażeniami z dzieciństwa, kiedy to Polska znajdowała się pod okupacją niemiecką i nie wolno było przyznawać się do polskości. Dzieci wysłuchały „żywej historii”, dziękując piosenką i kwiatami.
Takie uroczystości odbywają się w Przedszkolu Miejskim Nr 32 systematycznie od kilku lat. Kształtują one poczucie przynależności narodowej,
przebiegają bowiem pod hasłem: „Mówimy po polsku, jesteśmy Polakami”.
Maria Michno

