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Protest pracowników spółdzielni mieszkaniowych
województwa warmińsko-mazurskiego
Na protest przeciwko skutkom wprowadzenia w życie projektu poselskiego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przybyło pod olsztyński ratusz przeszło 1100 osób (1128 – jako średnia z dwóch niezależnych obliczeń). Większość stanowili pracownicy
spółdzielni olsztyńskich, ale na zaproszenie związkowców ze ZZ „Budowlani” przyjechali także pracownicy SM „Odrodzenie”
(Szczytno), SM „Praca” (Iława), SM „Perspektywa” (Mrągowo), SM „Odbudowa” (Nidzica) i SM „Jedność” (Ostróda).

Organizatorzy, tj. powołane ad hoc Porozumienie związków
zawodowych pracowników spółdzielni mieszkaniowych, na dzień
protestu wybrali 12 lipca, tj. dzień poprzedzający pierwsze lipcowe
posiedzenie Sejmu. Biorąc pod uwagę, że dzień ten poprzedzał za-

ledwie o dwa dni datę zburzenia Bastylii i o trzy dni datę zwycięstwa
pod Grunwaldem można to uznać za dobry omen, gdyż obydwa wydarzenia historyczne są przecież symbolem zwycięstwa nad złem,
a protestującym chodziło właśnie o walkę ze złą ustawą.
ciąg dalszy na str. 3

Komunikat SM „JAROTY”
Osoby, które nie korzystają z książeczek opłat prosimy o składanie w administracjach osiedlowych lub
sekretariacie Spółdzielni pisemnego oświadczenia o rezygnacji z nich w terminie do 30 września 2011 r.
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” za 2010 rok
Działalnością Administracji Osiedla „Nagórki” objęte są tereny przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza, Sikorskiego o łącznej powierzchni 38,238 ha. Administracja obsługuje 67 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców),
które składają się na 44 nieruchomości i na mieniu Spółdzielni – 19 pawilonów usługowych wraz z wymiennikowniami.
W roku 2010 r. pracownicy Administracji Osiedla „Nagórki” wykonali następujące prace:
I. Prace ogólnoadministracyjne:
1. Wpłynęło 640 pism, które rozpatrzono i załatwiono. Tematyka
spraw zgłoszonych przez lokatorów była bardzo zróżnicowana.
Zgłaszano przede wszystkim awarie, usterki, uwagi dotyczące
warunków zamieszkania i wnioski dotyczące spraw eksploatacyjnych. Pisma lokatorów dotyczyły też próśb o wydanie warunków planowanego remontu mieszkania, zgłoszenia zmian liczby
osób zamieszkałych w lokalu.
2. Zarejestrowano 340 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do działu czynszów, celem właściwego
naliczania opłat eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 4251 zgłoszeń lokatorskich, w tym: hydraulicznych –
1382, ślusarskich – 238, stolarskich – 87, budowlanych – 396,
elektrycznych – 1033, domofonowych – 1115.
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację gniazd os (zlikwidowano 7 gniazd) oraz
spraw porządkowych takich, jak sprzątanie terenu osiedla i części wspólnych budynków, w tym posprzątania piwnic po usunięciu awarii kanalizacyjnych, wywozu z korytarzy piwnic zgromadzonych tam mebli i innych sprzętów.
4. Z towarzystwami ubezpieczeniowymi dokonano 68 likwidacji
szkód, które wystąpiły w lokalach mieszkalnych, użytkowych
oraz mieniu Spółdzielni.
5. Przejęto do dyspozycji Spółdzielni 4 lokale mieszkalne.
6. Przyjęto 11 lokali użytkowych i wszystkie przekazano następnym najemcom.
7. Rozliczano rachunki za media na poszczególne nieruchomości i obciążano najemców lokali użytkowych za zużyte media.
Dotyczy to należności za dostawę: wody – PWiK, energię elektryczną – Zakład Energetyczny, gaz – Zakład Gazowniczy, c.o.
i c.w. – MPEC oraz za wywóz nieczystości – PGM. W 2010 roku
wystawiono 1600 faktur VAT.
8. Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
9. Prowadzono zgodnie z wymogami Prawa budowlanego dokumentację techniczną i książki obiektów budowlanych.
10. Na podstawie zawartych umów Spółdzielnia zarządzała w minionym roku wspólnotami lokalowymi Wańkowicza 26 i Sikorskiego 23A.
11. W 2010 roku przeprowadzono kontrolę wodomierzy mieszkaniowych. Z 3543 opomiarowanych lokali skontrolowano 3451,
do skontrolowania pozostały jeszcze 92 lokale mieszkalne.
II. Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2010 roku.
1. Roboty stolarskie:
– naprawy stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
– bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) okien na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
– wykonanie nowych gablot administracyjnych – 20 szt. i naprawa istniejących;
– naprawy odeskowania piaskownic – 6 piaskownic;
– przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw, w tym:
kompleksowa naprawa zabawek, sukcesywna zmiana sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie, wymiana listew

–
–
–
–
–

w ławkach, szpachlowanie pęknięć drewnianych elementów, malowanie drewnianych elementów drewnochronem – 24 place zabaw;
uzupełnianie klamek w oknach klatek schodowych i pomieszczeniach
ogólnego użytku;
naprawy i wymiany wyłazów dachowych – 8 szt.;
wymiana zamków i wkładek drzwiowych – 65 szt.;
wykonanie i montaż nowych drewnianych pochwytów na balustradach
schodowych w budynkach Murzynowskiego 6 i Wańkowicza 20;
wykonanie w warsztacie 13 szt. budek lęgowych dla jerzyków.

2. Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
– czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) z dachów budynków, zadaszeń wiatrołapów i kratek w wejściach do budynków (wiosna, jesień);
– wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich (rynny, rury
spustowe, kosze, okapniki, parapety, inne elementy);
– udrażnianie rur spustowych;
– usuwanie przecieków;
– bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni
i opasek budynków, schodów terenowych;
– miejscowe naprawy ścian klatek schodowych;
– montaż nasad kierunkowych na przewodach wentylacyjnych na dachach – 3 szt.;
– uszczelnianie spękanych oraz uszkodzonych filarków międzyokiennych;
– usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego
sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach;
– montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych – 8 szt.;
– bieżąca regulacja samozamykaczy i drzwi wejściowych do budynków
– 161 szt.;
– konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy budynkach,
barierek, balustrad z rur stalowych;
– usuwanie nieprawidłowości polegających na braku szczelności lub
drożności kanałów wentylacyjnych w mieszkaniach;
– malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na placach zabaw przy budynkach;
– remont spoczników klatek schodowych i posadzek w wiatrołapach,
naprawa kratek-wycieraczek, wymiana płytek na podestach wejściowych, montaż odboi;
– bieżąca naprawa drzwi wejściowych do budynków i piwnic – 118 szt.;
– wymiana i uzupełnienie znaków informacyjnych – 7 szt.;
– remont i poszerzenie stopni schodów do piwnicy w budynku Murzynowskiego 14;
– kompleksowy remont zewnętrznych schodów ppoż. budynku Murzynowskiego 20;
– remont obudowy śmietnikowej Murzynowskiego 10 (przebudowa
ścian i naprawa z wyrównaniem posadzki);
– wykonanie w warsztacie i zamontowanie 2 szt. drzwi metalowych zewnętrznych do lokali użytkowych w budynku Barcza 8;
– wykonanie i montaż metalowego ogrodzenia rabatek przy budynku
Murzynowskiego 2;
– czyszczenie koryt dachów pogrążonych;
– wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych;
– wykonanie i montaż krat na studzienkach okien piwnicznych;
– wykonanie i zamontowanie nowych kratek-wycieraczek w drzwiach
wejściowych do budynków;
– naprawianie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz rynien – 43 szt.;
– montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
dokończenie na str. 6

Jaroty ∙

ciąg dalszy ze str. 1

nr 8/2011

Protest pracowników spółdzielni mieszkaniowych
województwa warmińsko-mazurskiego

3

Ratusz
Wybór placu pod ratuszem był nieprzypadkowy. Po pierwsze
ułatwiał oczekiwanie na rozpoczęcie protestu bez konieczności tamowania komunikacji miejskiej, a po drugie dawał okazję do zapoznania władz miasta z przewidywanymi skutkami uchwalenia projektowanej ustawy, tj. ze wzrostem bezrobocia.

O godzinie 11.30 tłum ludzi zaczął wywoływać Prezydenta Olsztyna. Zastępca Prezydenta, Pan Bogusław Szwedowicz, w krótkim wystąpieniu wyraził zrozumienie dla rozgoryczenia pracowników spółdzielni mieszkaniowych obawiających się utraty miejsc
pracy, których opinii nikt wcześniej nie chciał zasięgać. Przypomniał
o dorobku spółdzielczości mieszkaniowej w tworzeniu przeważającej części zasobu mieszkaniowego Olsztyna i o przykładach dobrej
współpracy z MPEC, przynajmniej z okresu, gdy sam zarządzał
tą firmą. Na koniec stwierdził, że z własnej inicjatywy z kilkudniowym wyprzedzeniem przesłał treść „Protestu” zarówno Wojewodzie,
jak i Marszałkowi, gdyż wzrost bezrobocia to nie tylko zmartwienie
Prezydenta miasta, ale także państwowych i samorządowych władz
województwa.
Po pożegnaniu Prezydenta oklaskami, organizatorzy protestu
odczytali zgromadzonym jego treść.
Olsztyn, 12.07.2011 r.

PROTEST
Prezydent RP Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna
Premier RP Donald Tusk
Związki zawodowe pracowników spółdzielni mieszkaniowych województwa warmińsko-mazurskiego i pozostali pracownicy
z narastającym niepokojem obserwują, jak autorzy projektu ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, pod pozorem zwiększenia upodmiotowienia członków, zmierzają wprost do likwidacji spółdzielni
mieszkaniowych.
Protestujemy przeciwko tym manipulacjom będącym zwykłym
mydleniem społeczeństwu oczu, gdyż nikt nie uwierzy, że najlepszą
metodą naprawy spółdzielczości jest jej likwidacja.
Niech sejmowi naprawiacze skierują swą energię raczej
na te dziedziny życia, w których państwo od dawna sobie nie radzi,
tj. z zagrożeniem powodziowym obszarów rolniczych, na których
ciężko pracujący rolnicy próbują dorównać kroku doinwestowanemu
rolnictwu Europy Zachodniej, z budową autostrad, z transportem kolejowym, ze służbą zdrowia...

W imię egoistycznych interesów prowadzonych wyłącznie
z wyborczym kalendarzem w ręku, chce się bezmyślnie zniszczyć
stukilkudziesięcioletnią tradycję spółdzielczości polskiej i nasz kilkudziesięcioletni dorobek w poprawianiu warunków życia dziesięciomilionowej rzeszy mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Gdyby
nie wspólne działanie spółdzielców, państwo partyjne po dziś dzień
pozwalałoby nam mieszkać w monotonnych i zimnych blokowiskach.
Niech więc jak memento będzie dla polityków hasło z naszych
transparentów: „Zabieracie nam pracę, zabierzemy wam głosy”.
Obawiamy się, że półmilionowa rzesza pracowników spółdzielni mieszkaniowych zasili grono bezrobotnych, stając się ciężarem
dla malejącej grupy pracujących.
Dlatego stanowczo żądamy:
– zaniechania prac legislacyjnych, których jedynym prawdziwym
celem jest likwidacja spółdzielni mieszkaniowych,
– zaniechania wykorzystywania spółdzielczości mieszkaniowej do
zbijania kapitału politycznego i antagonizowania społeczeństwa,
– upodmiotowienia spółdzielców poprzez umożliwienie im wyboru
między spółdzielnią a wspólnotą,
– odstąpienia od likwidacji dziesiątek tysięcy miejsc pracy.
Apelujemy do Wojewody, by przekonał Premiera, że w warunkach dyktatu nie zbuduje się społeczeństwa obywatelskiego, że nie
tędy wiedzie droga do Europy, która zrodziła ruch spółdzielczy i która go z powodzeniem rozwija, że przed Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości Polska nie może stać się niechlubnym przykładem
represyjnych działań wobec własnej spółdzielczości.
Apelujemy do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Olsztyna, by przestrzegali polityków sejmowych przed negatywnymi społecznie skutkami likwidacji spółdzielni
mieszkaniowych. Obawiamy się, że z problemem bezrobocia województwo i miasto będzie musiało radzić sobie bez poparcia Parlamentu.
Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Do wiadomości:
1. Marszałek Senatu.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich.
3. Władze regionalne i krajowe stosownych związków zawodowych.
4. Krajowa Rada Spółdzielcza.
5. Stosowne Związki Rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych.

dokończenie na str. 4
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Przemarsz w kierunku Urzędu Wojewódzkiego dał okazję
mieszkańcom Olsztyna do zapoznania się z liczbą protestujących
i z hasłami umieszczonymi na transparentach. „Gazeta Wyborcza”
w dniu następnym zacytowała trzy z nich: „Spółdzielnia buduje, PO
rujnuje”, „Dzięki POsłów głupocie czeka nas bezrobocie”, „Zabieracie nam pracę, zabierzemy wam głosy”. Jak przystało na gazetę, której nie można nazwać opozycyjną, określiła te hasła jako
antyrządowe. Trudno jednak tę diagnozę uznać za trafną, gdyż hasła te były wyraźnie antypartyjne, skierowane przeciwko określonej
grupie posłów odpowiedzialnych za forsowanie szkodliwej ustawy.
Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że chodzi o ustawę, która
nie tylko zlikwiduje dziesiątki tysięcy miejsc pracy, ale jednocześnie
wpędzi miliony spółdzielców we wspólnotowe dyby i to rzekomo dla
ich dobra, ale na wszelki wypadek bez pytania się ich o zgodę.

W podobnym duchu i ze słowami poparcia zabierali kolejno
głos: Stanisław Kowalczyk (Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Okręgu ZZ „Budowlani”) oraz Danuta Ciborowska (Przewodnicząca Rady OPZZ Powiatu Olsztyńskiego).

Urząd Wojewódzki

Po tych wystąpieniach organizatorzy protestu, nie mogąc się
doczekać przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, wysłali delegację,
która wręczyła „Protest” Wicewojewodzie.

Urząd Marszałkowski

Schody wiodące do Urzędu Wojewódzkiego stały się na chwilę
trybuną dla gości organizatorów protestu. Pierwszy zabrał głos Zbigniew Janowski z Warszawy – Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”. Zwrócił uwagę na szkodliwość prawa tworzonego
dla osiągnięcia chwilowych celów politycznych, przygotowywanego
niechlujnie z drastycznym pogwałceniem Konstytucji. Przedwyborcze kalkulacje i prywatne rozgrywki autorów poselskiego projektu
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie mogą być uzasadnieniem do likwidacji tysięcy miejsc pracy. Zaapelował do tych posłów,
którzy kierują się szacunkiem dla prawa i działają w duchu ślubowania poselskiego, by nie dopuścili do przegłosowania tej ustawy.
Stwierdził, że są na to nadzieje, gdyż większość posłów z Komisji
Infrastruktury zablokowała swoje dalsze procedowanie nad tym
szkodliwym projektem. Odwołał się także do stwierdzenia Trybunału Konstytucyjnego, iż Sejm może wiele, ale nie może wszystkiego i zwrócił się do parlamentarzystów: „Zapamiętajcie te słowa,
a my wam podziękujemy w głosowaniu w czasie wyborów”.

Tu protestującym nie poszło już tak gładko, gdyż nie dość,
że nikt nie wyszedł do zgromadzonych, to z samym dostarczeniem
„Protestu” też były kłopoty. Po targach co do liczebności delegacji
(najpierw zgoda na trzy osoby, potem na pięć, a w końcu na sześć),
nakazano im ciche przejście korytarzami: „Bo tu się pracuje”. Sześcioosobowa delegacja, pozdrawiając szeptem pracujących: „Cześć
pracy”, dotarła wreszcie do jakiegoś gabinetu, gdzie uprzejmie przyjęto od nich dostarczony „Protest”.
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owych województwa warmińsko-mazurskiego
Podsumowanie

Dochodziła godzina 13.00, gdy organizatorzy protestu ogłosili
oficjalnie jego zakończenie. Pracownicy SM „Jaroty” w tym dniu pracowali o dwie godziny dłużej, by swoim protestem nie utrudniać życia
spółdzielcom, których część aktywnie poparła ich żądania poprzez
uczestnictwo w pochodzie.

Uwierzyć posłance?
Z tym jest poważny problem, ale też nie chciałoby się wprost
zarzucić jej kłamstwa, bo przecież mogło dojść do jakiegoś nieporozumienia lub do złego przedstawienia intencji w tekście projektu
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk sejmowy nr 3494
z dnia 25 maja 2011 r.).
Chodzi mianowicie o wypowiedź Lidii Staroń w „Gazecie Wyborczej” (wydanie olsztyńskie) z dnia 13 lipca 2011 r.: „Ustawa kończy z wszechwładzą prezesów i pozwala wybrać, czy ktoś chce
być w spółdzielni, czy nie. Jeżeli ktoś chce, może być w spółdzielni do końca życia.”
Szanowna Pani Poseł, tak to jest w dotychczasowej ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych, a nie w tej projektowanej, nad którą Pani pracuje! W tej dotychczasowej był wybór między spółdzielnią
a wspólnotą, lecz przez 4 lata jej funkcjonowania w naszej Spółdzielni nie powstała ani jedna wspólnota. Po prostu wyboru nikt nie
chciał dokonywać. Inaczej jest natomiast w tej projektowanej. Tam
w art. 37 ust. 3 napisano: „Po ustanowieniu odrębnej własności
pierwszego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez
właściciela lokalu członkiem spółdzielni”. Trudno w tej chwili dociec, co miała Pani na myśli formułując w ten sposób treść art. 37,
ale tak to zostało zapisane i Sejm pewnie z takim zapisem uchwali
tę ustawę. W tym miejscu trzeba więc Pani wyjaśnić, że z art. 37 ust.
3 wynika wprost, iż o tym, czy w danej nieruchomości będzie wspólnota czy spółdzielnia, pozwoliła Pani zadecydować właśnie temu
pierwszemu wyodrębniającemu własność. Z tego powodu pozostali,
nic o tym nie wiedząc, znajdą się we wspólnocie z automatu, a Pani
mówi dziennikarce, że będą mieli wybór? To jakieś nieporozumienie
i niech to Pani czym prędzej poprawi, bo w trakcie głosowania będzie już za późno.
Chyba że… No właśnie, chyba że Pani wypowiedź została
przez dziennikarkę zmieniona. Może nawet podstępnie, tak by wyszło na to, że ludziom mówi Pani co innego, a w Sejmie pisze inaczej,
a jak szydło wyjdzie z worka, to właśnie wtedy będzie już za późno.
Myśląc tak na chłodno o Pani wypowiedzi, przychodzi do głowy
także inne logiczne wyjaśnienie… Ale czy to w ogóle możliwe, żeby
to nie dziennikarka tylko Pani sama… tak w biały dzień… czarno
na białym…
Niech więc Pani powie, jest w końcu ten wybór między spółdzielnią a wspólnotą czy też go nie ma? Jest taki fragment projektu
ustawy, który ten wybór gwarantuje czy też nie? Jeżeli jest, prosimy
go pilnie opublikować.

Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych wcześniej przeczytali
treść art. 37 z projektowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych niż mogli zapoznać się z komentarzami Lidii Staroń, które nikogo nie wiążą ani nie stanowią jakiejkolwiek wykładni. Realność
utraty miejsc pracy, po utworzeniu wspólnot w miejsce spółdzielni
mieszkaniowych, jest wysoka. Skorzystali z ustawowo zagwarantowanego prawa do wyrażenia protestu przeciwko likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej, tym bardziej że znali treść wywiadu radiowego Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.
W dniu 18 czerwca 2011 r. Wicepremier Waldemar Pawlak, pytany
przez dziennikarza Informacyjnej Agencji Radiowej o swoją ocenę
poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powiedział, że są inne sposoby dokonywania zmian w spółdzielczości
mieszkaniowej. „Myślę, że to jest projekt awanturniczy. Jeżeli
ktoś chce zmieniać spółdzielczość mieszkaniową, to są walne
zgromadzenia, są właściwe ku temu miejsca. I to nie może być
tak jak za komuny, że administracyjnie i prawnie próbuje się
ingerować w spółdzielczość”.
Zapytany przez dziennikarza Polskiego Radia, czy krytyka
projektu ustawy przygotowanego przez posłankę Platformy Obywatelskiej nie godzi w jedność koalicji, Waldemar Pawlak podkreślił,
że projekt nie odzwierciedla poglądów całej PO. „Lidia Staroń nie
reprezentuje całej Platformy i mam nadzieję, że nie reprezentuje nawet większości w Platformie. Jeżeli chce zmieniać swoją
spółdzielnię w Olsztynie czy w jakimś innym mieście, to niech
idzie na walne zgromadzenie i niech się w demokratycznych
procedurach tą sprawą zajmie i niech przestanie mieszać w taki
szalony sposób w ustawach, ponieważ to nie są czasy komunistyczne, gdzie znowu będzie się mieszać w spółdzielczości.
Bo to jest miejsce na wspólnotę, na demokrację, na wolny rynek, a na wolnym rynku nie należy się wtrącać bez uzasadnionej publicznie potrzeby” – powiedział. Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak był w dniu 18 czerwca 2011 r. gościem
Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczego zorganizowanego w Warszawie pod hasłem sprzeciwu wobec projektu ustawy o spółdzielczości autorstwa posłanki PO Lidii Staroń.
Dziesięć dni później, tj. w dniu 27 czerwca 2011 r., Prezydent
RP Bronisław Komorowski w swoim liście skierowanym do uczestników i organizatorów uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości pisał m.in. tak:
„Współczesny świat coraz wyraźniej dostrzega znaczenie
sektora spółdzielczego dla zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia jakości życia w wielu krajach (…)”.
„Jako Prezydent Rzeczypospolitej, uważam za swój obowiązek,
aby przyczyniać się do umacniania więzi społecznych, do kształtowania postaw służby publicznej i aktywności, do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w duchu wzajemnego zaufania i współpracy.
Dlatego z ogromnym uznaniem odnoszę się do dorobku polskiej spółdzielczości. W mojej prezydenckiej misji uważam Państwa za ważnych partnerów i sojuszników. Nie możemy zapominać, że zgodnie z Konstytucją RP to właśnie Społeczna gospodarka
rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego naszego kraju.
Wyrażam nadzieję, że Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
przyczyni się do promocji tej formy działalności gospodarczej,
a także konsolidacji środowiska, odgrywającego tak istotną
rolę w naszym życiu publicznym. Życzę Państwu, aby ta uroczystość była inspiracją do dyskusji i wytyczenia perspektyw
dla spółdzielczości, pożytecznych dla całej Rzeczypospolitej.”
Zagadką pozostanie, czy pisząc tak ładnie miał na myśli także
spółdzielczość mieszkaniową?
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Nagórki” za 2010 rok

3. Roboty hydrauliczne:
– przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed, w trakcie
i po sezonie grzewczym – wszystkie budynki;
– wymiana zaworów podpionowych na c.w. – 36 szt.;
– montaż odpowietrzników na pionach c.o. i w grzejnikach;
– płukanie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości cyrkulacji ciepłej wody;
– usuwanie na bieżąco usterek centralnego ogrzewania w sezonie
grzewczym poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników, uzupełnianie zładu, usuwanie niesprawności grzejników i zaworów grzejnikowych;
– uzupełnianie izolacji termicznej rur;
– plombowanie, kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów;
– udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczeniem studzienek rewizyjnych;
– udrażnianie studni burzowych i przykanalików;
– spawanie gałązek grzejnikowych, wymiana śrubunków, płukanie
grzejników;
– wymiana zaworów odcinających i spustowych w węzłach cieplnych;
– wymiana skorodowanych odcinków instalacji c.o. i gazu;
– wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej
wody;
– wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów kanalizacyjnych;
– naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach
zsypowych;
– spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu umożliwienia
wymiany grzejników lokatorom.
4. Inne prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
– zbieranie kartek ze stanami wodomierzy – raz na kwartał;
– odczyty liczników ciepła i wodomierzy – na koniec każdego miesiąca;
– naprawy bieżące i konserwacja instalacji wewnętrznych w biurowcu
przy Wańkowicza 9, klubach „Na Górce” i „Muza”.
III. Prace wykonane przez osoby zewnętrzne na zlecenie Spółdzielni:
– wymiana i montaż 4 szt. okien w Przedszkolu Miejskim nr 31 przy
ul. Wańkowicza 4;
– wymiana odcinka sieci deszczowej przy budynku Orłowicza 1 – klatka
III, Barcza 15 – klatka IV;
– wymiana przyłączy sanitarnych budynków: Barcza 9 pomiędzy kl. I i II,
Orłowicza 1 pomiędzy kl. I i II;
– redukcja gazomierzy w budynku Orłowicza 23;
– wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na budynku Wańkowicza 9;
– likwidacja szuflad zsypowych w budynku Murzynowskiego 8 – klatka I;
– opracowanie studium przedprojektowego budowy zatok postojowych
przy budynkach Murzynowskiego 1, 3, 5, 17, 15, 13;
– wykonanie inwentaryzacji drzew zlokalizowanych w obrębie projektowanej sieci oświetlenia ul. Orłowicza;
– naprawa kabla energetycznego w obrębie budynków Barcza 11 i 15;
– wycięcie i utylizacja kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu wentylatorni budynków Wańkowicza 22 i Barcza 8;
– opracowanie charakterystyki energetycznej budynku Wańkowicza 9.
IV. Nadzór:
– prowadzenie stałego nadzoru nad jakością usług świadczonych przez
firmy zewnętrzne, tj. nad utrzymaniem na terenie Spółdzielni czystości i porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni, utrzymaniem zimowym, odśnieżaniem, konserwacją instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków, konserwacją oświetlenia zewnętrznego,
konserwacją hydroforni i węzłów cieplnych;
– prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi, w tym termomodernizacyjnymi (w 2010 r. ocieplono 8 budynków mieszkalnych

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

i 1 biurowy) wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja planu remontów);
sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania
firmom zewnętrznym;
wykonanie rocznych przeglądów budowlanych wszystkich obiektów;
przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie działania Administracji Osiedla „Nagórki”;
przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym;
prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których mowa
wyżej;
ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych przez
użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia;
ewidencjonowanie usterek zgłoszonych przez użytkowników lokali;
nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej;
przyjmowanie lokatorów zgłaszających się do administracji z problemami dotyczącymi zamieszkania;
uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie obcym;
załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego, w tym wydawanie terenu w celu wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu
po zakończeniu robót;
wykonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne;
organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu;
doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z remontami i modernizacjami mieszkań.
Maria Raszkiewicz
Kierownik Administracji Osiedla „Nagórki”
***

W kolejnych wydaniach „Jarot” zamieścimy sprawozdania
Administracji Osiedla „Jaroty” oraz „Pieczewa”.

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 60 m2 na Nagórkach lub
zamienię na M-1. Tel. 517 150 895.
Sprzedam mieszkanie o pow. 75 m2, IV piętro, budynek IV-piętrowy. Tel. 89 542 61 80.
Sprzedam M-5, ładne i zadbane, III piętro.
Tel. 517 620 160.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 48 m2,
na Nagórkach, przedpokój, kuchnia, łazienka, WC, okna
PCV. Pozostają dwie szafy wnękowe. Atrakcyjna cena.
Tel. 511 467 087.
Sprzedam M-3 o pow. 48 m², przy ul. Wiecherta, I piętro, po remoncie, cena: 195.000 zł. Tel. 795 044 117.
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.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić
bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9. Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej:
www.smjaroty.pl
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LATO…., LATO, A JESIEŃ ZA PASEM!
Mamy jeszcze lato, obozy i kolonie, wyjazdy i wędrówki. Nadal częściej
jeszcze bywamy poza domem, na łonie przyrody, bo nasze organizmy potrzebują odpoczynku, słońca i powietrza, wymagają regeneracji. Korzystajmy z tego,
i z warzyw, z owoców, i ziół zarówno pozyskiwanych w naturze, jak i łatwiej –
i co ważne – taniej kupowanych, zachowując umiar i ostrożność. Pamiętajmy,
że są owoce, grzyby i zioła trujące czy też inaczej szkodzące. Jeśli czegoś nie
znamy, nie ruszajmy. Uważajmy zarówno w lasach, parkach i zagajnikach na
kleszcze i jadowite żmije. Ściśle stosujmy się do zaleceń naszych lekarzy, a gdy
coś jest nie tak – natychmiast zgłośmy się do lekarza, pogotowia czy nawet
apteki (jeśli jest najbliżej) – nie czekajmy! Teraz na przełomie lata i jesieni
korzystanie z darów natury może być dobrodziejstwem, ale nie przesadzajmy
– przewidujmy zagrożenia, bądźmy na nie przygotowani i właściwie wyposażeni! Pamiętajmy przy tym, że to już tuż, tuż jesień, a choć są tacy, którzy
dopiero teraz wybierają się na urlopy, to dla wielu pozostałych – to pierwszy
lub kolejny rok szkolny ich dzieci. Przenieśmy więc uwagę na nasze pociechy.
Czujemy stres, kiedy nasza pociecha idzie pierwszy raz do szkoły. Mniej się
nad tym zastanawiamy, gdy jest to któraś już klasa z kolei. No cóż, rodzice są
tak zapracowani, że kiedy chodzi o ich maluszki idące pierwszy raz do szkoły –
potrafią jeszcze wykraść trochę potrzebnego czasu i współdziałać z dzieckiem
i szkołą, razem przeżywając początek edukacji pociech. Jednak i oni potem
często – w stosunku do starszych dzieci idących do kolejnej już klasy – nie
biorą sobie tego wszystkiego zbytnio do głowy i to nie ze złej woli – po prostu
takie czasy! Pół biedy, jeśli są dziadkowie czy mama z młodszą pociechą na
urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Problem istnieje, bo sama szkoła
nie wystarczy, nie poradzi sobie ze wszystkimi problemami dziecka. Wszelkie
luki wychowawczo-edukacyjne natychmiast zapełnia: ulica, podwórko, pokusy
i patologie, o których w zabieganiu jeśli się dowiadujemy – to zbyt późno, i jest
to najczęściej bardzo bolesna wiadomość! Wszelkiej maści teoretycy pięknie
wywodzą, co i jak należy robić, ale zastanawiając się nad tym dobrze wiemy, że
to praktycznie utopia – tak, uzmysławia się nam wiele zadań, gdybań i ostrzeżeń, ale to teoria. Mimo wszystko jednak musimy choć trochę o tym pamiętać,
bo to nasze dzieci! Zadbajmy więc chociaż o to, co najważniejsze i to, co da się
zrealizować. Niech nasze pociechy rozpoczną rok szkolny zdrowe – są z reguły
wówczas „naładowane” wrażeniami wakacyjnymi ze zregenerowanymi organizmami. Także teraz u schyłku wakacji i potem w czasie roku szkolnego przeprowadźmy u nich profilaktyczne i następnie kontrolne badania lekarskie, zwróćmy
uwagę na stan uzębienia. Obecnie w szkołach już praktycznie nie ma lekarzy
i dentystów, a w większości nawet pielęgniarki czy higienistki. Dawniej istniała
szkolna służba zdrowia, profilaktyka itp., teraz to my musimy być bardziej wyczuleni i sami zadbać o badania, szczepienia, o zdrowie fizyczne i psychiczne,
o wszechstronny rozwój, higienę, rekreację i wypoczynek naszych dzieci. Pamiętajmy o tym – czyńmy, co potrafimy i walczmy o więcej od władz „wszelkich”
– wszak to wszystko z naszych podatków, za nasze pieniądze! Zazwyczaj nie
mamy czasu, jesteśmy stale zaganiani, a po pracy zmęczeni i często marzy
się nam chwila spokoju, a dzieciaki niech się tam czymś zajmą. Uwaga, w tej
chwili, w tym miejscu i czasie możemy zawalić cały proces wychowania i nauczania, a nawet wprowadzania w dorosłe życie naszego dziecka. Zadbajmy
więc choć o prozaiczne, ale istotne i możliwe do realizacji sprawy, a mianowicie
m.in.: komputery, gry i Internet – to wielkie osiągniecie, to skarbnica wiedzy
i ogromna pomoc w edukacji, ale to również zagrożenie. Już mówi się o uza-

DYŻURY

leżnieniach od komputera, od gier, a zwłaszcza budzących agresję programów,
od wpływu na internautę różnych niekontrolowanych przekazów, często podejrzanych osób, programów i zdjęć. Przyglądajmy się temu, korygujmy naszym
dzieciom i wnukom czas i rodzaj pracy w Internecie. Telewizja – to także okno
na świat, ale przyglądajmy się programom, filmom i bajkom, jakie oglądają nasze pociechy – często budzą agresję, złe emocje, a poza tym: im mniej siedzenia przed ekranami, tym więcej powietrza, sportu i rekreacji. Przy wysyłaniu naszych pociech do szkoły, bez względu na to, jaka będzie pogoda: czy
upał, czy słota i zimno – najważniejsze to zapewnić im pełne bezpieczeństwo
w drodze do i ze szkoły, w szkole i poza nią, czyli w domu lub gdzieś na podwórku! Myślmy o właściwym ubieraniu naszych dzieci – właściwym z punktu
widzenia bezpieczeństwa, czyli normalnym i funkcjonalnym w sensie dostosowania do warunków klimatyczno-pogodowych, zadań, warunków i wymogów.
Wyposażenie szkolne (tornistry u maluchów i różne torby u pozostałych), tzw.
noszenie „ciężarów” – może wreszcie i ten problem zostanie rozwiązany tak jak
i w zakresie różnorodności, liczebności i jakości książek i wyposażenia ucznia:
mniej „reklamy”, więcej logiki! Bezpieczna droga do i ze szkoły – to zadanie
bardzo istotne. Naszą rolą jest uczyć i napominać, ale również wymagać od
szkoły i wszelkich odpowiedzialnych organów i służb zaangażowania się w ten
problem. Podobnie wygląda sprawa bezpieczeństwa w szkole – obserwujmy
i słuchajmy, co mówią nasze dzieci - reagujmy i wymagajmy reakcji szkoły i nie
tylko. Często będziemy musieli reagować za innych, także i za obojętnych
rodziców. Nie bójmy się, stawiajmy sprawy jasno i żądajmy interwencji nawet
Policji. Możemy czynić to anonimowo, aby uchronić dziecko przed represjami
w wypadku przecieków, dlatego proponuję anonimowy telefon zaufania Policji: 89 522 33 99.
Nauka i wszystko co z nią związane, działalność pozaszkolna i to, co
dzieje się po lekcjach, to zmartwienie nas wszystkich: szkoły, organizacji i służb
specjalistycznych, ale zawsze NASZE! Róbmy, co powinniśmy i co możemy,
wymuszajmy zaangażowanie się w tę działalność wszystkich odpowiedzialnych
organów i urzędów. Nie dajmy omamić się brakiem finansów, bo głównie chodzi tu o chęci i zaangażowanie. Są w szkole dzieci głodne, a inne szastają
pieniędzmi, prowokują, sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki. Ktoś ułatwia
im do tego dostęp, musimy o tym wiedzieć, a wiedząc reagować. Wszyscy musimy widzieć te problemy i angażować do ich zwalczania szkolne, rodzicielskie
i pozaszkolne organy, instytucje i służby. Powinniśmy być bardziej skuteczni nawet, jeśli to boli! Interesujmy się wszystkim, co nasze dzieci robią, czego się
uczą i jak spędzają czas w szkole i po powrocie z niej. Nawet w obecnych zalatanych czasach można to zorganizować w oparciu o współpracę rodzicielsko-sąsiedzką. Obecnie nawet w 2 lub 3 klasie dzieci mają już telefony komórkowe.
Skoro je dajemy, wykorzystujmy je do sprawdzania: gdzie, kiedy i co robi nasze
dziecko – to jest proste i nie wymaga wielkiego wysiłku. Stawiajmy sobie czasem w naszym codziennym zabieganiu pytanie: CO ROBI I GDZIE JEST
TERAZ MOJE DZIECKO? To nieprawda, że mamy złe dzieci i źle wychowaną
młodzież – to też nieprawda, że nie mamy czasu zająć się nimi, ale prawdą jest
to, że o tym nie myślimy lub często zapominamy! Patologie i wypaczenia
same się nie tworzą i nie występują nagle – to trwa, to tworzy się wtedy, gdy
krok po kroku, dzień po dniu zapominamy, że jesteśmy po to, aby nasze dzieci
kochać, żywić, ale też i wychowywać! 
cdn.

Starszy 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:

22 sierpnia 2011 r. – pełni Henryk Maniakowski

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
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tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10-684 Olsztyn,
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SPÓŁDZIELCZE LATO ’2011
Dzieci z naszych osiedli z wakacji w Klubach Kultury: „Na Górce”, „17” i w „Akancie” powinny być zadowolone, gdyż niemal
cały program zajęć przewiduje wycieczki, zwiedzanie, wyjścia na plażę, a jeśli niepogoda, wówczas równie bogatą ofertę zajęć
proponujemy dzieciom na miejscu w klubach. Zatem wakacje w mieście mogą być atrakcyjne i fajne, co widać na poniższych zdjęciach.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

