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by piękno narodzin Dzieciątka Jezus
obfitowało radosnymi spotkaniami
z najbliższymi, a w geście dzielenia
się opłatkiem byśmy przekazywali
sobie wyrazy miłości i przebaczenia.
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Komu wspólnota mieszkaniowa,
a dla kogo nowa spółdzielnia?
Tytułowe pytanie musiało paść po obejrzeniu audycji „Flesz Dnia” (24 listopada 2011 r.), nadawanej następnie przez wiele dni
przez TV Olsztyn. W audycji tej sformułowano tezę, iż od SM „Jaroty” odchodzą przedsiębiorcy posiadający spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych przy ul. Jeziołowicza (tzw. Smerfowo) z uwagi na chęć powołania własnej spółdzielni, którą
utworzą z podziału SM „Jaroty”. Dotyczy to sześciu lokali, które stanowić mają zrąb przyszłej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasna”.
Na pierwszy rzut oka wygląda to dziwnie. Osoby, które prowadzą
działalność gospodarczą w lokalach usługowo-handlowych na terenie
należącym do naszej Spółdzielni chcą bowiem założyć spółdzielnię
mieszkaniową, której celem będzie musiało być, zgodnie z treścią art. 1
ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych lub budowanie lokali o innym przeznaczeniu na rzecz
członków tej spółdzielni. Do tego typu działalności potrzebny będzie
wszakże grunt, którego wprawdzie jeszcze nie posiadają, ale może go
zakupią, np. po wzięciu kredytu. Z drugiej jednak strony może zakładana
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasna” w ogóle nie chce budować mieszkań, lecz służyć ma zrealizowaniu innych celów członków założycieli?
Do tego jeszcze wrócimy, a na razie trochę faktów z przeszłości.

Podłoże konfliktu
Miniosiedle lokali użytkowych, tzw. Smerfowo, powstawało od
końca lat osiemdziesiątych. Obecnie liczy 17 obiektów w postaci jednolokalowych budynków wybudowanych ze środków własnych użytkowników, którzy mieli do nich spółdzielcze prawo własnościowe.
Dziewięciorgu użytkownikom nadal przysługuje to prawo, natomiast
ośmioro na początku lat dziewięćdziesiątych wykupiło od Spółdzielni
prawo wieczystego użytkowania gruntu i uzyskało status właścicieli.

W pewnym momencie sześcioro, spośród dziewięciorga spółdzielców z własnościowym prawem do lokalu, postanowiło odłączyć
się od Spółdzielni i utworzyć własną. Wcześniej niektórzy z nich
także mieli zamiar wykupić grunt od Spółdzielni, ale gdy w połowie
roku 2000 powzięli informacje, że niebawem wejdzie w życie ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych, oceniana przez nich jako korzystniejsza, odstąpili od tego zamiaru (wśród nich była starsza siostra Lidii Staroń, Danuta B., swego czasu wiceprezes SM „Jaroty”, uczestniczka omawianej audycji telewizyjnej).
Konflikt, demonstrowany przez te osoby we wspomnianej audycji telewizyjnej, powstał w pierwszej połowie roku 2009, kiedy to użytkownicy sześciu lokali, na mocy art. 108b Prawa spółdzielczego, podjęli
uchwałę o powołaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Smerf” (później „Jasna”). Wystąpili do Spółdzielni o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący podziału SM „Jaroty”.
I tu zaczęły się schody, gdyż podział spółdzielni jest zabiegiem bardzo
sformalizowanym. Popełniali przy tym szereg błędów, które skutkowały
odsuwaniem sprawy w czasie (nieodpowiedni skład komitetu organizacyjnego oraz niewystarczająca liczba członków założycieli).
Kiedy już wyprostowano wszystkie niedociągnięcia i rozwiano
przynajmniej niektóre wątpliwości, Spółdzielnia w połowie roku 2010
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NAGÓRKI
Minął okres letnich urlopów i wakacji, mija jesień, a za progiem
już zima. Jesienne wieczory i noce są zimne, niekiedy mroźne, tak
więc dosyć wcześnie, bo już z początkiem października rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Uruchomienie ogrzewania to dla pracowników
administracji zawsze gorący okres. Musimy się bardzo uwijać, aby
w niezbyt odległym od zgłoszenia czasie usunąć wszystkie zapowietrzenia i inne nieprawidłowości w instalacji centralnego ogrzewania.
Obecnie system pracuje już prawidłowo i sprawnie.
W mijającym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wykonywaliśmy wiele prac administracyjno-konserwacyjnych. W budynkach,
w których w bieżącym roku przeprowadzono remont ścian klatek
schodowych, tj. Orłowicza 3, 5, 9, 15, 16, 21, Wańkowicza 14, Murzynowskiego 4, stolarze wykonali i zamontowali nowe pochwyty drewniane na barierkach schodowych. W budynkach przy ul. Orłowicza
5, 9, 13, 15, 16 i 18 oraz Murzynowskiego 17 ślusarze wykonali i zamontowali nowe wyłazy dachowe. Przy ul. Barcza 7 konserwatorzy
przebudowali schody terenowe z barierkami. Prowadzą one do przystanku autobusowego przy ul. Krasickiego. Naprawili również schody
terenowe w okolicach budynków Barcza 27 i 29 oraz Barcza 35.
W tym roku na naszym terenie niespodziewanym problemem
stały się systematyczne odwiedziny dzików. Przemierzają one całe
osiedle w poszukiwaniu jedzenia, niszcząc przy tym trawniki i ogródki kwiatowe przy blokach. Według specjalistów nie powinniśmy ich

JAROTY
Tegoroczna jesień dała nam wiele ciepłych dni. Pogoda
sprzyjała kontynuacji prac remontowych wykonywanych w terenie,
a w szczególności pracom drogowym. Przybyło nam odremontowanych chodników i nowych miejsc postojowych, z czego na pewno
zadowoleni są mieszkańcy, dla których pozostawienie samochodu
pod blokiem było niebagatelnym problemem. Problem parkowania
samochodów przez naszych mieszkańców jednak ma dwa oblicza.
Z jednej strony miejsc do parkowania ciągle brakuje, a z drugiej
strony mieszkańcy nie chcą zaakceptować sytuacji, kiedy „pod ich
oknami” zamiast przyjaznej zieleni ma stanąć samochód. W takiej
sytuacji najważniejszy jest głos mieszkańców. W roku bieżącym
wystąpił jeden taki przypadek, przy ul. Leyka 9 – Hanowskiego 2.
Po sprzeciwie mieszkańców tych bloków odstąpiono od wykonania
pięciu miejsc postojowych. Pozostałe planowane roboty drogowe
w większości zostały ukończone. Zakończono również roboty związane z zagospodarowaniem terenów zielenią przy ul. Leyka 14–24,
Boenigka 28, 34A–B, 19, Kanta 9, Janowicza 3–5.
W wyniku gwałtownych spadków temperatur i nocnych przymrozków w październiku br. podjęto decyzję o uruchomieniu ogrzewania. W dniu 6 października 2011 r. w naszych grzejnikach popłynęło przyjemne ciepło. Okazało się, że nie wszyscy mieszkańcy
zastosowali się do apelu administracji o pozostawieniu zaworów
grzejnikowych w pozycji „maksymalnego otwarcia”. Spowodowało
to zapowietrzenie instalacji c.o. i grzejników w niektórych mieszkaniach, których odpowietrzenia dokonali nasi konserwatorzy.
Wielu lokatorów nie zdążyło z wymianą grzejników w łazienkach na bardziej funkcjonalne, tzw. suszarkowe, przed okresem
grzewczym. Prośby o wyrażenie zgody na wymianę grzejników nadal
wpływają i póki zewnętrzne temperatury powietrza będą utrzymywać
się na poziomie oscylującym w granicach zera stopni, administracja
będzie wyrażać zgodę na przeprowadzenie powyższych robót.
Zarówno przy okazji wymiany grzejników, jak i w przypadku
jakichkolwiek innych robót remontowych, które planujemy przeprowadzić w swoim mieszkaniu, prosimy o wcześniejsze powiadomienie administracji. W zgłoszeniu prosimy podać zakres robót i termin
ich planowanego wykonania. W odpowiedzi otrzymacie Państwo
warunki, na podstawie których będzie można roboty przeprowadzić.

dokarmiać, bo przez to zwierzęta tracą pierwotne instynkty. Ponadto
kontakt z dziką zwierzyną jest niebezpieczny. Przy okazji zwracamy
się z prośbą do mieszkańców, aby każdorazowe odwiedziny dzików
zgłaszali Straży Miejskiej.
Jak co roku wiosną i jesienią przeprowadzona została obowiązkowa deratyzacja. Szczury na naszym osiedlu są uciążliwe, ponieważ gnieżdżą się w nieczynnych kanałach ciepłowniczych.
Na całym osiedlu przeprowadziliśmy oczyszczenie wpustów
burzowych, a także daszków na wiatrołapach budynków.
Sylwia Porbacka

Pozwoli to uchronić się przed zagrożeniami wynikającymi z wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a często także
przed poniesieniem dodatkowych kosztów, gdy niezgodności spowodują nakaz przywrócenia do stanu zgodnego z prawem.
Nieustającym problemem, z którym się borykamy są naprawy
po dewastacjach. W miesiącach VI –X br. otrzymaliśmy informacje od
mieszkańców o dewastacjach ścian klatek schodowych świeżo wyremontowanych budynków: Boenigka 12, 18, 46, 42, Malewskiego 9.
Sprawcy są niemal nie do ustalenia, a szkody, które wyrządzają ob-
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Ile zarabia prezes? Tajne to czy jawne?

Jeszcze do niedawna pytanie typu „Ile Pan zarabia?” uznawane było za niestosowne, zbyt obcesowe, za bardzo naruszające
sferę prywatności, nawet jeżeli po stronie rozmówców brak było wiedzy, czy istnieją jakiekolwiek przepisy upoważniające do zadania takiego pytania lub do odmowy odpowiedzi. Świat się jednak zmienia i trzeba nauczyć się żyć w nowych uwarunkowaniach.
Jeżeli jednak coś przestaje być regulowane tzw. dobrymi obyczajami, to należy spodziewać się, że ustawodawca wprowadzający
nowe zasady współżycia społecznego nada im odpowiednią obudowę prawną, by członkowie danej społeczności znowu mieli
jasność co im wolno, a czego robić nie mogą.
Pytania o zarobki członków zarządów trzech największych
spółdzielni mieszkaniowych w Olsztynie jednak padły. Nie można
więc chować głowy w piasek i przechodzić nad nimi bez odpowiedzi.

Podstawy żądania
Podstawą są dwa przepisy umieszczone przez ustawodawcę w rozdziałach dotyczących praw członków. Chronologicznie
pierwszy był art. 18 § 2 pkt. 3 Prawa spółdzielczego (wprowadzony
3 czerwca 2005 r.):
„Członek spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni,
protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez
spółdzielnię z osobami trzecimi”.
Drugi przepis wprowadzony został do obiegu prawnego
za sprawą nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z 14 czerwca 2007 r. w art. 81 ust. 1. Od poprzedniego różnił się tylko
tym, iż adresowany był wyłącznie do członków spółdzielni mieszkaniowych i dawał im prawo otrzymania kopii stosownych dokumentów, w tym uchwał i protokołów organów spółdzielni.
Przez cztery lata istnienia art. 81 ust. 1 nie wywoływał emocji
w środowisku spółdzielczym. Był bardziej wyrazem potrzeb posłów
niż członków, gdyż np. w naszej Spółdzielni było zaledwie kilka przypadków chęci wykorzystania omawianych tam uprawnień do otrzymania kopii uchwał, faktur lub umów.
Zmiana nastąpiła w tym roku i to skłoniło do poszukiwań źródeł
tego przepisu. Okazało się, że pochodzi on z projektu grupy posłów
PiS, którzy w dniu 22 maja 2006 r. przesłali Marszałkowi Sejmu swój
projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z tym
jednak, że treść art. 81 ust. 1 była zarazem podobna do treści obecnie obowiązującej i jednocześnie inna:
„Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni
i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, faktur i umów zawieranych przez
spółdzielnię z osobami trzecimi z wyjątkiem uchwał organów
spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących spraw innego członka spółdzielni, innego uprawnionego
do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni oraz umów stanowiących podstawę stosunku pracy,
umów o budowę lub o ustanowienie prawa do lokalu i innych
umów o korzystanie ze świadczeń spółdzielni”.
Z lektury przywołanego powyżej art. 81 ust. 1 w jego pierwotnej postaci wynika, że w maju 2006 roku ustawodawca miał pełną świadomość istnienia tzw. informacji wrażliwych oraz potrzeby
bronienia dostępu do nich członkom spółdzielni. Istniały bowiem
wówczas zarówno art. art. 2, 47, 31 i 32 Konstytucji RP, art. art. 8,
9 i 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 26 ust. 1 pkt. 2
o ochronie danych osobowych, art. art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego,
art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 85
§ 5 Kodeksu pracy. W związku z powyższym wersja ta przetrwała
roczny proces legislacyjny w Sejmie i dopiero w Senacie, dosłownie
w ostatniej chwili, bo w dniu 31 maja 2007 r., na wniosek senatorów
Bieli i Misiaka skreślono drugą część zdania omawianego przepisu
(zaznaczono przez wytłuszczenie) i taką okrojoną wersję uchwalono
w Sejmie w dniu 14 czerwca 2007 r. W pospiesznym procedowaniu
zabrakło czasu na refleksję, nie przemyślano konsekwencji tej amputacji i doprowadzono do kolizji z wieloma innymi ustawami.

Podstawy odmowy
Podstawą odmowy były opinie prawne radców Spółdzielni,
powołujących się zarówno na przepisy Kodeksu pracy i ustawy
o ochronie danych osobowych, jak i Kodeksu cywilnego. Dodatkowo posługiwano się stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 maja 2009 r. (słuszność odmowy
udostępnienia wysokości wynagrodzenia pracowników spółdzielni
na wniosek komisji rewizyjnej rady nadzorczej) oraz stanowiskiem
z dnia 6 kwietnia 2011 r. (informacje o wynagrodzeniu prezesa
i członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej są danymi osobowymi chronionymi).
W trakcie procesu zwrócono uwagę Sądu na fakt, iż stosowanie wykładni językowej do art. 81 ust. 1 (czytanie i rozumienie go
wprost tak, jak został sformułowany) prowadzi na manowce, bowiem
uchwałami nie tylko ustalane jest wynagrodzenie członków zarządu
spółdzielni, ale i pozostałych pracowników (uchwały zarządu).
Stosowanie więc tego przepisu z taką wykładnią prowadziłoby także do konieczności ujawniania wysokości zarobków wszystkich zatrudnionych w spółdzielni. Takiego przepisu, wyłączającego
ochronę informacji o wysokości zarobków pozostałych pracowników,
jak dotąd żadna ustawa nie wprowadziła i nieznane są także podobne orzeczenia sądowe.
Ponadto udostępniono Sądowi wyrok innego Sądu Rejonowego, który w analogicznej sytuacji zastosował wykładnię systemową
art. 81 ust. 1, co skutkowało umorzeniem sprawy. To inne podejście
można przedstawić skrótowo w ten sposób, że skoro celem spółdzielni jest dostarczanie członkom mieszkań, to tylko uchwały dotyczące realizacji tego celu muszą być dla członków jawne, natomiast
skoro celem spółdzielni nie jest ustalanie wysokości zarobków członków zarządu, to uchwały to regulujące nie mieszczą się w zakresie
działania art. 81 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nie przesądzając rezultatów postępowania sądowego nie
można jednak odmawiać prawa członków zarządu do uzyskania jasnego i bezdyskusyjnego stanowiska co do ich praw i obowiązków.
W przypadku wątpliwości można je albo rozpatrywać na korzyść
obwinionych, albo zwrócić się z zapytaniem prawnym do Trybunału
Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności art. 81 ust. 1 w związku
z art. 273 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (przepis
karny umożliwiający nakładanie grzywny) z art. art. 2, 31, 32 i 47
Konstytucji RP, czego jednakże Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił. Pozostaje więc tylko odwołanie się od wyroku bądź samodzielne
wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich, by to on wystąpił
z analogicznym zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.
Wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółdzielni
mieszkaniowych wcale nie musi być tajna, ale z drugiej strony zobowiązani do ujawnienia zarobków muszą uzyskać jasną odpowiedź,
w imię jakich wartości naruszane są ich uprawnienia do prywatności.
Nie wydaje się bowiem, by ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
swoim art. 81 ust. 1 takie zobowiązanie nakładała, gdyż jak wykazano wcześniej prowadziłoby to do możliwości ujawniania wysokości
zarobków także pozostałych pracowników spółdzielczości mieszkaniowej. Potrzeba uzyskania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego
wydaje się więc w tej sprawie niezbędna.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Święto Niepodległości na olsztyńskich Jarotach

Dwa miesiące wcześniej Rada Osiedla „Jaroty” rozpoczęła przygotowania związane z należytą oprawą obchodów 93. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Głównym celem było tak przygotować obchody, aby nie wystąpiło przeładowanie wartościami patriotycznymi lub
artystycznymi bądź kulturalnymi. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej, a następnie
uczestnicy przenieśli się do Szkoły Podstawowej nr 34, gdzie o godz. 13. 00 na maszcie zawieszono biało-czerwoną flagę oraz uroczyście
odegrano hymn państwowy. Swoją obecnością zaszczyciło nas grono znakomitych gości, wśród których byli: poseł na Sejm RP – Jerzy Szmit,
wiceprezydenci Olsztyna Panie: Halina Zaborowska-Boruch i Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, ksiądz kanonik Romuald Zapadka,
prezes SM „Jaroty” – Roman Przedwojski, przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Jaroty” – Krzysztof Iwulski, radni Rady Miasta Olsztyna oraz
dyrektorzy jarockich szkół podstawowych. Były uroczyste przemówienia, a następnie rozpoczęła się zabawa.

Do czwartej edycji obchodów Święta Niepodległości zaproszono
m.in. gwiazdę olsztyńskiej piosenki – zespół „Czerwony Tulipan”, którego półgodzinny koncert rozruszał licznie zgromadzoną publiczność,
a utwór „Olsztyn Kocham” stał się hymnem uczestników uroczystości.
Występ teatru skupionego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pokazał, że w każdym wieku można bawić się wspaniale, a ludowe
piosenki są najlepszą osłodą na długoletnie doświadczenie życiowe.
Występy grupy tańca i fitness „Ekspresja” oraz Studia Animacji Ruchowej „Rytm” wniosły żywą reakcję widzów, którzy w przerwie między
konsumpcją zupy grochowej a ciastami serwowanymi przez przedstawicieli MOPS-u mieli możliwość podziwiania umiejętności tanecznych
młodych tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia”. Finał występów
na prowizorycznej scenie zwieńczył pokaz niezwykłych umiejętności
i talentów młodych zawodników Klubu Sportowego „Wilki”. Kolejne
występy przeplatane były konkursami, podczas których publiczność

mogła wykazać się wiedzą z historii Polski lub zaśpiewać patriotyczną
piosenkę. Oczywiście każde wystąpienie kończyło się otrzymaniem nagrody ufundowanej przez grupę sponsorów.
Największe zmagania sportowe obserwowaliśmy na sali gimnastycznej, gdzie rozgrywano błyskawiczny turniej tenisa stołowego.
Ponad 80 zawodników walczyło o trofea ufundowane przez Romana
Przedwojskiego – Prezesa SM „Jaroty”, Bolesława Krawczyka –
znanego mistrza kolarstwa wyczynowego oraz Bogusława Ogryzka –
właściciela szkoły jazdy.
Stanowiska kosmetyczne, stoły zastawione przedmiotami kolekcjonerskimi, możliwość bezpłatnego zbadania wzroku czy sprawdzenia
prawidłowości masy ciała i porady dietetyków – były dodatkowymi atrakcjami osiedlowej uroczystości. Całość atrakcji uzupełniała degustacja
waty cukrowej i przejażdżka na konikach prowadzonych przez urocze

dziewczyny. Hojność sponsorów można było określić wielkością tortu,
który z ledwością zmieścił się na specjalnie przygotowanym na to święto
stole. Lokalna uroczystość mogła mieć czterogodzinny przebieg dzięki
zaangażowaniu członków spółdzielczej i samorządowej Rady Osiedla
„Jaroty” oraz licznej grupie sponsorów, którym organizatorzy składają
serdeczne podziękowania i zapraszają do dalszej owocnej współpracy.
Oto grupa sponsorów zasługujących na wymienienie:

B&M TOYS Bogdan Jończyk Gąsiory, Centrum Urody „Luiza”, Chłodnia Olsztyn, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Firma
Handlowo-Usługowa „Max-Farb” – Dariusz Flak, Galeria „Wellness”
– Centrum Prawidłowego Odżywiania i Likwidacji Nadwagi – Jolanta
Wiśniewska, Instytut Zdrowia i Kosmetyki Estetycznej – Anna Borowiecka, Karczma „Łabędź” – Nowa Wieś k. Iławy, Kwiaciarnia „Fenix”,
Kwiaciarnia „Kasia”, Kwiaciarnia „U Miśka”, Kwiaciarnia „Paliszewski”, „Monroe” – gabinet odnowy biologicznej i masażu – Natalia
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Wysocka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z ul. Wańkowicza,
Szkoła Nauki Jazdy „Ogryzek”, Olsztyńskie Centrum Bowlingu
z ul. Kromera, Piekarnia „Staropolska”, Salon Fryzjerski „Capri”,
Salon Kosmetyczny „Klub Piękna”, Salon Strzyżenia i Pielęgnacji Psów
– Michał Żurawiecki, SKOK Stefczyka – Oddział Olsztyn, Studio
Optyczne Urszula Polus, Szkoła Języka Hiszpańskiego „La Puerta”
– Beata Snopek, Szkoła Języka Angielskiego „Oxford Academy”–
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Aleksandra Szarek, Tesla-Net Olsztyn z ul. Boenigka, Usługi
Turystyczno-Rekreacyjne – Janusz Kojrys.

Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom
Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego za kilkuletnie
wsparcie (nie tylko organizacyjne) przy przygotowywaniu wszelkiego
rodzaju imprez integracyjnych dla mieszkańców największego osiedla
w Olsztynie. 
Organizatorzy

Komu wspólnota mieszkaniowa,
a dla kogo nowa spółdzielnia?
dokończenie ze str. 1

postanowiła zorganizować spotkanie obydwu stron, by omówić sprawy
związane z podziałem. Niestety z drugiej strony zabrakło dobrej woli,
a w zamian za to Spółdzielnia otrzymała wezwanie przedsądowe z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 15 września 2010 r.
Próbowano tłumaczyć adwersarzom, że po stronie Spółdzielni istnieją
istotne obiektywne ograniczenia wymagające dłuższego czasu i że powinno się sprawę odłożyć do 31 grudnia 2010 r., tj. do dnia sporządzenia
bilansu, który stanie się podstawą wzajemnych rozliczeń finansowych.
Ponadto na początku września 2010 r. poinformowano zainteresowanych, że powinni ponownie wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem
o podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie SM „Jaroty”, gdyż uprawnienie Spółdzielni do działania jest bardzo ograniczone w czasie (3 miesiące), a jeżeli Walne Zgromadzenie będzie działało na podstawie poprzedniego wniosku, to i tak uchwała w sprawie
podziału będzie nieważna z mocy prawa.
Skutkiem wymiany korespondencji, przy ciągłym braku chęci do
rozpoczęcia bezpośrednich rozmów, zainteresowani złożyli w końcu
nowy wniosek, ale w niefortunnym terminie (31 stycznia 2011 r.). Niefortunność terminu wynikała z tego, że jego skutek wobec Spółdzielni
nie mógł być późniejszy niż koniec kwietnia (znowu te 3 miesiące),
a tymczasem Spółdzielnia zwołała Walne Zgromadzenie na dzień
3 czerwca 2011 r. Na skutki nie trzeba było długo czekać. Pomimo
omawiania sprawy podziału na Walnym Zgromadzeniu i zgody tego
organu na wnioskowany podział, uchwała była nieważna z powodów,
o których mówiono wyżej. Stwierdził to także Sąd, do którego organizatorzy zaskarżyli uchwałę Spółdzielni.
Obecnie mamy więc taką sytuację, że Walne Zgromadzenie
zwołane zostanie jeszcze w grudniu 2011 r. na podstawie nowego
wniosku zainteresowanych z dnia 3 października 2011 r., ale ewen-

tualny podział będzie prowadzony na podstawie bilansu sprzed roku.
Gdyby omawiany wcześniej wniosek nie miał daty styczniowej, lecz
np. z połowy marca, to podział Spółdzielni byłby już dawno faktem.
Jest to przykład na to, że na złość mamie, dzieci naprawdę gotowe
są sobie odmrozić uszy.

Czy jest tu jakieś drugie dno?
Nie można tego wykluczyć, bowiem podział Spółdzielni niesie
za sobą konieczność podziału majątku spółdzielczego, a część tego
majątku musi zasilić nową spółdzielnię. Rachuby były jednak chyba
na dużo większe pieniądze, co poznać można było po wypowiedziach
uczestników programu telewizyjnego, z poseł Staroń na czele. Uznali
oni bowiem, że kwota około 3700 zł na każdy z sześciu lokali użytkowych jest znacznie zaniżona, a Lidia Staroń posądziła nawet Spółdzielnię o celowe przedłużanie procesu podziałowego, „aby te kwoty właśnie wysublimować, takie malutkie”. Tymczasem na początku audycji
jako motyw odejścia od spółdzielni podawano np. zawyżone rzekomo
koszty administrowania, konieczność opłacania wszystkich remontów
z własnej kieszeni (zapomnieli już, że nigdy nie wpłacali na fundusz
remontowy) oraz chęć samodzielnego zarządzania swoim majątkiem.
Widać w tych uzasadnieniach jakąś niespójność, wynikającą być może
z chęci ukrycia prawdziwych motywów.
A jak to może wyglądać z punktu widzenia członków pozostających w SM „Jaroty”? Otóż im przedstawiano przez lata wyłącznie
wizję wspólnot mieszkaniowych, z wyodrębnianiem których nie może
się jednak łączyć partycypacja w podziale majątku, natomiast o dzieleniu Spółdzielni nie wspominano. Czy to nie jest zastanawiające?
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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ciążają wszystkich mieszkańców. Notorycznie dewastowane są drzwi
wejściowe do budynków. Po serii ubiegłorocznych podpaleń śmietników, w październiku podpalony został śmietnik przy ul. Leyka 3.
Nieznani sprawcy, którym musiało się bardzo nudzić „wydłubali”
styropian stanowiący ocieplenie ściany szczytowej budynku przy ul.
Wilczyńskiego 17A. Powstały ubytek w dociepleniu należało szybko
uzupełnić, aby w okresie zimowym nie narazić użytkowników lokalu
położonego na parterze na wychłodzenie.
Na prośbę mieszkańców wykonaliśmy zamknięcie 5 śmietników: przy ul. Mroza 12, 16, Janowicza 3, 5, Boenigka 34A.

PIECZEWO
Administracja Osiedla „Pieczewo” na bieżąco realizuje zadania
związane z konserwacją, naprawami bieżącymi, administrowaniem,
nadzorem oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla.
W wyniku prowadzonych corocznych przeglądów osiedla
z udziałem Straży Miejskiej, Rady Osiedla, Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów, Zarządu Zieleni Miejskiej – wykonano naprawę chodnika
miejskiego przy ul. Sobocińskiego 1 oraz naprawę schodów terenowych przy ul. Żurawskiego 4. Ponadto w ramach wspólnych inwestycji z Gminą Olsztyn zostały wykonane nowe zatoki postojowe przy
ul. Turkowskiego 2, Wachowskiego 3–5, Żurawskiego 2.
Na bieżąco realizujemy za pośrednictwem Zakładu Konserwacji i Zieleni „KRZAK” zadania całoroczne w zakresie utrzymania czystości i porządku na osiedlu. Wnoszone przez mieszkańców uwagi
i niedociągnięcia w tym zakresie firma wykonuje w trybie pilnym.
W ramach konserwacji zieleni dokonano nasadzeń uzupełniających
drzew i krzewów przy ul. Wachowskiego 1, Gębika 1, 3, 5, Jeziołowicza 14, 16, 18, 20, 22, Wachowskiego 2, Jeziołowicza 8. Istnieją również przypadki usunięcia drzew rosnących zbyt blisko budynków, np.
przy ul. Gębika 11, Wachowskiego 5, Wachowskiego 8, Sikiryckiego
4, Gebika 28, Żurawskiego 2, Turkowskiego 9, Turkowskiego 7.
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Na przełomie września i października br. przeprowadziliśmy
deratyzację w pomieszczeniach ogólnego użytku budynków.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na powtarzający się problem dokonywania przez mieszkańców nasadzeń drzew i krzewów bez wiedzy
i zgody Spółdzielni. Nasadzenia często kolidują z budynkami oraz
uzbrojeniem terenu, tj. kanalizacją sanitarną, deszczową, gazem.
Efektem takich nasadzeń jest wycinka kilkunastoletnich drzew, którą
wykonaliśmy za zgodą Prezydenta Miasta Olsztyna na terenach przy
ul. Boenigka 24A–B, Jaroszyka 20, Herdera 1, Pieczewskiej 6.
Dorota Kordala, Irena Zaborowska

Jak co roku, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta
Olsztyn, przeprowadzono kompleksową deratyzację, polegającą
na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych we
wszystkich budynkach mieszkalnych na osiedlu.
Po rozpoczęciu sezonu grzewczego konserwatorzy administracji na bieżąco usuwali usterki na instalacji centralnego ogrzewania
- odpowietrzanie instalacji i grzejników, usuwanie niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenie filtrów, ustawianie przepływów.

Niestety nie obyło się bez dewastacji mienia Spółdzielni. W październiku br. został podpalony śmietnik przy ul. Stramkowskiej 3
i kontenery na selektywną zbiórkę odpadów przy ul. Jeziołowicza 7.
Sprawę w zakresie ustalenia sprawców prowadzi Policja. Odnotowano również dużą dewastację elementów drewnianych placów zabaw.
Zespół konserwatorów dokonał niezbędnych napraw wraz z wymianą uszkodzonych części.
Informujemy również, iż zakończono większość prac remontowych zaplanowanych na ten rok. Oprócz remontów elewacji budynków, malowania klatek schodowych, układania gresów na klatkach
schodowych i wielu innych prac cyklicznych, w roku bieżącym po raz
pierwszy przystąpiliśmy do wykonania ogrodzenia placów zabaw.
Dzięki temu stają się one bezpieczniejsze oraz w znaczny sposób
zabezpieczają przed wstępem zwierząt na teren zabaw oraz piaskownic. 
Robert Zdunek

Ogłoszenia mieszkaniowe
Zamienię mieszkanie 3-pokojowe o pow. 60 m2 na Jarotach
(I piętro) – na dwa mniejsze z dopłatą, 2-pokojowe, z balkonem,
I–II piętro, na Jarotach lub Pieczewie. Tel. 506 091 076.

Sprzedam mieszkanie o pow. 35,7 m² w Słupach, w bloku, na parterze – lub zamienię na mieszkanie w zasobach SM
„Jaroty”. Tel. 728 431 973.

Zamienię mieszkanie o pow. 23,8 m2 na większe w zasobach
SM „Jaroty” – na parterze lub I piętrze. Może być zadłużone lub z dopłatą. Tel. 518 485 469.

Sprzedam M-3 o pow. 48,3 m2 na Nagórkach, na parterze,
w bloku 4-piętrowym, z małym balkonem. Tel. 604 728 747.

Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,5 m2 przy
ul. Boenigka, II piętro, lub zamienię na mniejsze, najchętniej w zasobach SM „Jaroty”. Tel. 663 270 664.
Sprzedam własnościowe M-4 o pow. 60,7 m² przy
ul. Sikiryckiego, I piętro, środkowe, duży balkon. Tel. 513 727 068.

Sprzedam mieszkanie o pow. 72,5 m² na Jarotach, IV piętro,
po remoncie – lub zamienię na mniejsze do 50 m². Tel 541 21 83.

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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BEZPIECZNEGO KARNAWAŁU
Grudzień to z reguły miesiąc zimowy, ale ostatnio, jeśli chodzi o pory
roku to bywa z tym różnie. Tak więc zimę mamy taką, jaką mamy. Na pewno
mamy kalendarzową, a tę realną trudno w czasach sukcesywnego ocieplania się klimatu sprecyzować, ani jaka jest, ani jak długo będzie. Może być
pięknie – śnieżnie i zimowo, a może być i pluchowato.
Zimą, gdy spadnie śnieg, a mróz nie jest zbyt siarczysty i często świeci
słoneczko – bywa pięknie, trzeba więc przy dobrej pogodzie korzystać ze
świeżego – zdrowego powietrza, byle rozsądnie.
Tak czy inaczej zimą spodziewajmy się wszystkiego. Ta pora roku zawsze jest groźna i dlatego pamiętajmy o niebezpieczeństwach, bo choć stale
się o tym przypomina, to jednak mimo to corocznie jest wiele wypadków,
zamarznięć i połamań, przeziębień i odmrożeń. Śliskie chodniki, schody
i jezdnie (bywa, że często nieposypane na czas piaskiem) zagrażają bezpieczeństwu zwykłych pieszych i kierowców. Lód na stawkach i jeziorach bywa
często niebezpieczny, czasem słaby i kruchy, a nawet, gdy jeziora porządnie
zamarzną pamiętajmy o przeręblach, przewidujmy możliwe zagrożenia.
Dlatego też znowu, jak co roku będę drążyć i przypominać o tym, że
wszyscy uczestniczymy w ruchu drogowym: jako kierowcy, pasażerowie,
piesi – i niestety zbyt często, albo jako sprawcy, albo ofiary kolizji, wypadków czy katastrof komunikacyjnych. Aktualnie w okresie jesienno-zimowym
zagrożenia komunikacyjne występują częściej i obnażają tragiczną prawdę
o tym, że jeździmy i chodzimy źle, bez wyobraźni, naruszając zarówno
przepisy, jak i zwykłe ludzkie normy przyzwoitości i współżycia.
Kierowco – przeczyść szyby, ustaw światła i pamiętaj o kierunkowskazach. Tak, to wezwanie do wielu, zbyt wielu kierowców, którzy zagrażają
nam – zwykłym pieszym i innym kierowcom. Zbyt często widzimy jadący
samochód z zamarzniętymi czy pochlapanymi błotem lub zaparowanymi
szybami. I podobnie – pieszy użytkowniku ruchu drogowego – jesteś niewidoczny zwłaszcza w ciemnych ubiorach i o zmierzchu, ty też swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem możesz zagrażać sobie i innym!
Znamy już kaprysy pogody, a teraz zimą przewidujmy, że może nas
zaskoczyć czy to mrozami, czy opadami śniegu lub nawet deszczu. Pamiętajmy o bezpieczeństwie, zarówno jadąc, jak i idąc – jednakie są nasze obowiązki jako uczestników ruchu drogowego, a i idąc z pieskiem na spacer
czy gdziekolwiek przewidujmy również: śliskie schody, oblodzone barierki
czy zasypane śniegiem dziury, studzienki czy inne niewidoczne przeszkody.
Grudzień, przed nami święta i karnawał – zabawy i uciechy, ale mimo
zabiegania „zakupowego” i natłoku zajęć, przygotowań przedświątecznych,
przewidujmy i pamiętajmy, by po życzeniach: WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU nie było łez, bólu i tragedii, bowiem w tym czasie,
szczególnie karnawałowym, nasila się swoiste szaleństwo pirotechniczne:
petardy, różne fajerwerki, sztuczne i zimne ognie.
Znowu się powtarzam i przypominam, ale ten temat jest co roku aktualny, a nawet zagrożenie się nasila – jako że branża pirotechniczna rozwija
się i dociera do nas coraz sprawniej, oferując wciąż bardziej wymyślne produkty. Zbyt często „zabawy” te organizują dzieci i młodzież, bez obecności,
a niestety również przy akceptacji dorosłych. Mówi się, że to zabawa, że
to środki bezpieczne – są w sprzedaży oficjalnej. Zgoda, ale to są środki
pirotechniczne, niebezpieczne, zawierające często materiały wybuchowe,
a niejednokrotnie będące składnikami Bojowych Środków Zapalających.

DYŻURY

Nieostrożne obchodzenie się z petardami i wszelkimi fajerwerkami
może doprowadzić do nieszczęścia, zagraża życiu i zdrowiu – zwłaszcza
jeśli posługują się nimi dzieci, młodzież czy niefrasobliwi dorośli.
Czyż dopiero wypadki, rany i oparzenia, pożary, łzy i nieszczęścia
muszą być bolesnym sygnałem do tego, abyśmy myśleli, widzieli i działali
zapobiegawczo? Dlatego wszyscy ostrzegajmy i zwracajmy uwagę na to, co
dzieje się wokół nas:
1. Handlowcy i wszyscy mający wpływ na handel tego typu niebezpiecznymi
materiałami – nie dopuszczajcie, aby produkty te kupowały dzieci i nieletni,
wymagajcie, aby wszystkie te środki posiadały zrozumiałe i napisane w języku polskim instrukcje oraz atesty bhp. Polskie przepisy nakładają obowiązek oznaczenia wyrobu pirotechnicznego poprzez określenie: nazwy
i klasy wyrobu, numeru obowiązującej normy, nazwy i adresu producenta
lub importera oraz wyposażenie wyrobu w polską instrukcję użytkowania.
2. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele – wszyscy dorośli (w tym zwłaszcza funkcyjni wszelkich służb prewencji) – zwracajcie uwagę na to, kto,
kiedy i z kim oraz jak bawi się tego typu materiałami. Interweniujcie sami
albo powiadomcie służby specjalne, a nawet Policję!
3. Petardy, fajerwerki i wszelkie sztuczne i zimne ognie wytworzył człowiek – dla człowieka. Ich umiejętne stosowanie daje niezapomniane efekty zarówno różnobarwnie świetlne, jak i akustyczne, ale pamiętajmy o zagrożeniach!
4. Kupujmy, ale my dorośli – właściwe i opisane środki pirotechniczne,
stosujmy je także wraz z dziećmi i młodzieżą ucząc ich bezpieczeństwa,
a jednocześnie podkreślając ich walory estetyczne. Wpajajmy młodym zasady, że służą one nie do brutalnych zabaw i kawałów, ale do podkreślenia
piękna i podniosłości nastroju i atmosfery.
Zawsze jednak może się coś przydarzyć. Bądźmy ostrożni - stosujmy
się ściśle do instrukcji używania materiałów pirotechnicznych, pamiętajmy
o zasadach bhp i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy!
Zacznijmy być realistami – my pamiętamy, przestrzegamy i pilnujemy,
aby nasze pociechy (będąc przy nas) zachowywały warunki bezpieczeństwa.
Co jednak dzieje się, gdy zostają bez nas? Przyjrzyjmy się – wystarczy wyjrzeć przez okno i sprawdzić, co robią nasze i innych dzieci oraz młodzież,
skąd mają petardy i dla czego ryzykują zdrowie i życie zabawiając się bez
opamiętania w pirotechniczne szaleństwa. To nie jest niewinna zabawa – interweniujmy, to nasze prawo i obowiązek! Policja i inne służby nie odmówią
nam pomocy, zresztą przestańmy chować głowy w piasek – wielu rozrabiających pod naszymi oknami „piromanów” znamy, ale wstydzimy się zwrócić
im uwagę, obawiamy się powiedzieć sąsiadce, czy powiadomić Policję, a po
tragedii mamy zawsze wiele do powiedzenia i wszystko jest jasne, a nawet
wiemy wtedy, kto winien – nigdy my!
Na zakończenie – nie dziwmy się, że wszystkie odpowiedzialne służby,
a i ja „skromny” inspektor obrony cywilnej corocznie przypominam i powtarzam to samo – przewidujmy i bądźmy ostrożni!
cdn.
Wesołych, spokojnych i bezpiecznych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.
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:

16 stycznia 2012 r.

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, email: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24, tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39. Redakcja nie 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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„Andrzejkowe czary mary”
25 listopada br. w Klubie „Na Górce” odbyła się zabawa pt. „Andrzejkowe czary mary” współorganizowana przez Radę Osiedla „Nagórki”. W roli magików wystąpili: Tadeusz Szalacha wraz z uczniami: Mateuszem Jarominem, Mateuszem Sieniawskim, Sławomirem
Figlem. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dzieci z „Kids Dance” pod kierunkiem Katarzyny Rozumek. Był także pokaz tańca
break dance wykonany przez dzieci oraz ich instruktora Dawida „SADI” Sadlaka. W zabawie wzięły udział dzieci z naszego osiedla. Zakończyła się ona słodkim poczęstunkiem.

„Andrzejki z wodzirejem”
18 listopada br. w Klubie „Akant” odbyła się zabawa andrzejkowa pt. „Andrzejki z wodzirejem”. Dzieci z osiedla bawiły się wróżąc sobie
w ten magiczny dzień oraz zdobywając nagrody w licznych konkursach czarodziejskich m.in.: kręceniu hulahopem, skakaniu na skakance,
przeciąganiu liny. Było wesoło i słodko!

„Halloween’owe
szaleństwo”
W listopadzie w Klubie „Akant” rozstrzygnięty został konkurs
plastyczny pt. „Halloween’owe szaleństwo”, zorganizowany
dla dzieci szkół podstawowych klas I–III. Jury pod kierownictwem
artysty plastyka Mirosławy Smerek-Bieleckiej przyznało następujące miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
W kategorii klas I: I – miejsce: Angelica Łukaszewska
SP 33, Wiktoria Konicka SP 33, Mikołaj Siergiej SP 101.
Wyróżnienie: Aleksandra Tałan SP 33
W kategorii klas II: I – miejsce: Oliwia Jakiel SP 101,
II – miejsce: Kamil Sędrowski SP 34, III – miejsce: Sara Tycholska SP 34. Wyróżnienie: Aleksandra Pawłowska SP 33
W kategorii klas III: I – miejsce: Maria Skuza SP 101,
II – miejsce: Wiktoria Wiśniewska SP 33, III – miejsce:
Maja Tymaniec SP 34.
Młodzi zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

***

Przepraszamy Panią Joannę Przewłucką za błędnie
wydrukowane nazwisko w poprzednim wydaniu „Jarot”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

