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Zbrodnia to niesłychana (część I)
dr Roman Przedwojski – Prezes Zarządu SM „Jaroty”

„Zbrodnia to niesłychana, Pani zabija Pana” – tak Adam Mickiewicz zaczynał balladę „Lilije”. Czymże jest jednak
zbrodnia dokonana na jednym człowieku w porównaniu ze zbrodnią dokonaną na całym narodzie i państwie. A właśnie do
takiej niewybaczalnej zbrodni, określonej przez wstrząśniętych nią interesantów Targowicą, porównana została decyzja
trojga posłów PO, którzy wycofali swoje poparcie dla projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rekomendowanego przez poseł Lidię Staroń jako nadającego się do czytania na forum naszego Parlamentu. Wycofując swoje poparcie dla
projektu spowodowali, że Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz zdjęła go z porządku obrad w dniu 27 sierpnia 2012 r.
„No jak, jak to się mogło stać?” – zadając to pytanie za Anitą Lipnicą („Historia jednej miłości”) nie znajdujemy oczywiście pełnej odpowiedzi, ale bronić będziemy tezy, że nie stało się to przypadkowo lub pod wpływem chwilowego impulsu
szeregowych posłów. Takie rzeczy w sejmokracji po prostu nie mogą mieć miejsca. Impuls oczywiście był i jeżeli nawet nie
z samej góry, to przynajmniej z góry wystarczająco wysokiej.
Opinie ekspertów wykonane na zlecenie Biura Analiz
Czy to ma oznaczać, że projekt przepadł z kretesem?
Pewnie nie, ale będzie musiał trochę poleżakować. Zostawmy Sejmowych podważające zasadność wprowadzenia nowej
jednak ten temat i przeanalizujmy projekt tak nagle zdjęty z ob- ustawy.
W pierwszym zdaniu uzasadnienia konieczności wprorad, by chociaż zobaczyć, czy warto było w tej sprawie drzeć
wadzenia do obiegu prawnego nowej ustawy o spółdzielniach
szaty.

ciąg dalszy na str. 3

Komunikat Spółdzielni Mieszkaniowej „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 najpóźniej do 10 października 2012 roku.
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POŻEGNANIE
Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy zmarłego
22 sierpnia 2012 roku SŁAWOMIRA KAZIMIERZA OLKA, urodzonego 23 maja 1934 r. w Poznaniu. Był absolwentem Państwowej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, magistrem biologii,
wieloletnim nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym Nr 6
w Olsztynie.
W 1974 roku był współzałożycielem olsztyńskiego Telefonu
Zaufania. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Filatelistów. Działacz społeczny i niepodległościowy, represjonowany w stanie wojennym.
Przez mieszkańców osiedla Jaroty wybierany był do Rady Nadzorczej
w latach 1990–1994, na członka Rady Osiedla „Jaroty” w kadencji 1994–1998
oraz na delegata Zebrania Przedstawicieli Członków w latach 1990–1994
i 1998–2001. Funkcje te pełnił z wielkim zaangażowaniem oddanego społecznika. Śmierć Sławomira Olka to bolesna strata dla całej naszej społeczności
i nas wszystkich.
Niech spoczywa w pokoju.

ZAINTERSESOWANYCH ZAKUPEM LOKALI OD SPÓŁDZIELNI MIESZAKNIOWEJ „Jaroty”
informujemy o P R Z E TA RG U, który odbędzie się
8 października o godz. 15. 30
i dotyczyć będzie:
1. Lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Nagórki, przy ulicy Murzynowskiego 22,
o pow. użytk. 65,3 m2, XI piętro, 4 pokoje, cena wywoławcza: 163 000 zł.
2. Lokalu niemieszkalnego położonego na osiedlu Jaroty, przy ulicy Wilczyńskiego 6A,
o pow. użytk. 77,4 m2, piwnica, 2 pom. gosp., cena wywoławcza: 32 275 zł.
Lokale można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po uprzednim skontaktowaniu się z Administracjami Osiedli:
• „Nagórki”, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543–55–70 (dot. mieszkania)
• „Jaroty”, ul. Jaroszyka 14, tel. 89 543–55–64 (dot. lok. niemieszkalnego)
Bliższe informacje dotyczące trybu przetargu i warunków uczestnictwa można uzyskać w dziale mieszkaniowym
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, pokój 24, tel. (89) 543–55–90.
Szczegółowe informacje o przetargach organizowanych przez Spółdzielnię podawane są w drodze ogłoszenia zamieszczanego na 14 dni przed terminem każdego przetargu:
• w „Gazecie Olsztyńskiej”
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni
• na stronie internetowej: www.smjaroty.pl

DYŻURY

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:
15 października 2012 r. – pełni Kazimierz Kowalkowski

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.
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mieszkaniowych projektodawcy napisali, że „w wyniku kolejnych nowelizacji oraz licznych interwencji Trybunału
Konstytucyjnego obecnie obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest bardzo skomplikowana
i nieczytelna”. Na takie dictum nie sposób nie zadać pytania,
a któż to tak komplikował i czynił nieczytelną tę wspaniałą ustawę? Pytanie to oczywiście ma tylko charakter retoryczny, bo
każdy w Polsce wie, że za pierwszą wśród autorów ustawy
podawała się zawsze poseł Lidia Staroń. Może jednak wnioskodawcy hołdują słusznej skądinąd zasadzie, że sami psuli
i sami będą poprawiać? Można by się z tym zgodzić, gdyby nie
to, że za poprawki z winy wykonawcy nie płaci się drugi raz,
a w tym przypadku od podatników bierze się pieniądze ponownie jakby się nic nie stało. Nic tylko w kółko uchwalać.
Zbliżony do projektodawców pogląd wyraziło dwóch ekspertów, tj. Ewa Bończak-Kucharczyk* i Przemysław Sobolewski**, którzy wykonując ekspertyzę na zlecenie Biura Analiz
Sejmowych zgadzają się z konkluzją zawartą w pierwszym
zdaniu uzasadnienia do projektu, ale uważają, że nie oznacza
to jednak, że dotychczasową ustawę trzeba akurat zastąpić
zgłoszonym projektem.
Uzasadniają to tym, że:
– po pierwsze: proponowane zmiany nie mają charakteru fundamentalnego. Przenoszą one wiele dotychczasowych przepisów albo bez zmian, albo ze zmianami nieposiadającymi
rangi merytorycznej, a część nowych przepisów ma charakter porządkowy;
– po drugie: dążąc do przeforsowania nowej ustawy nie usunięto wielu wad ustawy dotychczas obowiązującej, a zwłaszcza nie uwzględniono podstawowych zastrzeżeń Trybunału
Konstytucyjnego z lat poprzednich;
– po trzecie: część nowych propozycji w ogóle nie posiada
związku z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych,
gdyż dotyczy wspólnot mieszkaniowych.
Podobne poglądy w tej sprawie przedstawił Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowa Rada Komornicza, Prokuratura Generalna Skarbu Państwa oraz Krajowa
Rada Sądownictwa.
Wobec powyższego projekt zgłoszony przez grupę posłów nadaje się najwyżej na kolejną, fragmentaryczną nowelizację, a nie na projekt nowej ustawy.
Niżej przedstawione uwagi do projektu ustawy opracowane zostały na podstawie ww. ekspertyz i stanowisk podanych
wyżej instytucji.
Uwagi szczegółowe wytykające wady projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa poseł Lidii
Staroń
1) Art. 1 ust. 2 projektu bezkrytycznie powiela treść dotychczasowego art. 1 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówiącego o zakazie odnoszenia korzyści majątkowych przez spółdzielnię mieszkaniową kosztem swoich
członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do
lokali. Powtórzenie w projekcie określenia „w szczególności”
oznacza, że zakaz ten odnosi się także i do innych sytuacji.
Wobec tego dotyczyć będzie także sprzedaży mieszkań z zyskiem (w warunkach „deweloperskich”), na co zezwala art. 1
ust. 3 pkt 4 projektu. Skutkiem tego członkowie nabywaliby
mieszkania budowane według tego artykułu tak jak według
art. 1 ust. 3 pkt 2, co jest nielogiczne, gdyż dwa przepisy nie
mogą dotyczyć dokładnie tej samej sytuacji, natomiast tylko
nieczłonkowie uiszczaliby spółdzielni marżę zysku, z którą

nie wiedziano by jednak co zrobić po uzyskaniu członkostwa
z mocy ustawy przez nabywców (w tym wyraża się m. in. nowość omawianego projektu).
Wada przepisu będącego treścią art. 1 ust. 2 zgłoszonego
projektu ujawni się jednak nie tylko przy sprzedaży mieszkań
„deweloperskich”, ale nawet przy wynajmie lokali użytkowych
na rzecz członków. Spółdzielnia bowiem musiałaby wynajmować je po kosztach ich utrzymania, natomiast wynajmujący
mogliby przez to korzystać z nich kosztem członków pozostałych. Niezależnie od tego mogłoby to być wyrazem nieuczciwej
konkurencji, gdyż nieczłonkowie musieliby w tej samej sytuacji
wpłacać czynsz najmu przekraczający koszty utrzymania lokali
użytkowych.
2) Art. 2 ust. 3 projektu postuluje likwidację konieczności
wpłacania wpisowego i udziałów przez członków. Ma się to odbyć według przepisów nie uchwalonej jeszcze ustawy o spółdzielniach (ma zastąpić Prawo spółdzielcze). Skutkiem tego
dojdzie do likwidacji funduszu udziałowego, z którego według
dotychczasowego art. 19 § 2 Prawa spółdzielczego wynika
obowiązek członków do pokrywania strat spółdzielni w wysokości nieprzekraczającej wysokości wniesionego udziału.
Dodatkowo udziały już wniesione przez członków mają im być
zwrócone (art. 52 projektu). W rezultacie dochodzi tu do zaistnienia braku symetrii między prawami i obowiązkami członków
kosztem spółdzielni, która jako osoba prawna zostanie przymusowo wyzuta z majątku odrębnego. Doprowadzi to szybko
do osłabienia jej pozycji wobec innych podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza wobec spółdzielni niemieszkaniowych, których te restrykcje nie obowiązują. Wróży to więc rychły koniec
spółdzielczości mieszkaniowej. Stwierdzenia tego wnioskodawcy unikają jednak jak ognia i w uzasadnieniu do projektu konieczność jego przyjęcia motywują przewrotnie potrzebą
usprawnienia funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.
Tyle w tym prawdy, co w znanym sloganie arbeit macht frei.
3) W art. 3 projektu powiela się zakaz z dotychczasowej
ustawy dotyczący przekształcania walnego zgromadzenia w zebrania przedstawicieli, przy jednoczesnym pozostawieniu zapisu, iż uchwały na walnym zgromadzeniu mogą być podejmowane niezależnie od liczby uprawnionych obecnych na zebraniu.
Wbrew deklaracjom wnioskodawców, konieczność funkcjonowania walnego zgromadzenia w miejsce zebrania przedstawicieli wcale nie poprawia warunków funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowej i to niezależnie od tego, czy podjęto decyzję obradowania w częściach, czy w całości. Obradowanie w częściach
stanowi bowiem źródło istotnych problemów wywołanych np. brakiem prezydium walnego zgromadzenia lub brakiem wskazania
organu uprawionego do nadawania ostatecznej treści uchwałom.
Obradowanie w całości może natomiast być utrudnione lub niemożliwe z uwagi na zbyt wielką liczbę członków, a obradowanie
przy niskiej frekwencji powoduje, że o najważniejszych sprawach
spółdzielni decydować będzie wąska grupa osób.
Dziwaczny jest w końcu zapis ust. 9 w art. 3 projektu rozdzielający zasady wyboru prezesa zarządu od zasad przewidzianych
dla pozostałych członków zarządu. Miałoby to jakiś sens wówczas,
gdyby jakikolwiek przepis sytuował prezesa na uprzywilejowanej
pozycji względem pozostałych członków zarządu. Prezes zarządu
ma wprawdzie obowiązek organizowania pracy zarządu, ale tylko
tym różni się od swych zastępców, natomiast w pozostałych sprawach każdy z członków zarządu działa według kompetencji przyznanych uchwałą rady nadzorczej. Jedynie w sprawach wynikajądokończenie na str. 4
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cych ze stosunku członkostwa zarząd musi podejmować decyzje
kolegialnie i tu decyduje zwykła większość głosów w zarządach
wieloosobowych, a przy reprezentacji spółdzielni na zewnątrz konieczna jest reprezentacja minimum dwóch członków zarządu.
Dodać przy tym należy, że prezes zarządu nie jest przełożonym
swych zastępców, bowiem nie przyjmuje ich do pracy, nie ustala
im wynagrodzenia ani zakresu ich obowiązków.
Z powyższych przykładów widać, iż rzekome uprzywilejowanie prezesa, wobec którego siłą rzeczy należy stosować przepisy
bardziej restrykcyjne, przypomina wyłącznie bajkę o żelaznym wilku, a nie stanowi odbicia rzeczywistości. Według wszelkiego prawdopodobieństwa forsowane zapisy są raczej wynikiem osobistych
animozji kilku posłów do konkretnych osób, którzy prywatną walkę
z prezesami chcą ubrać w lepiej wyglądające działania ustawowe,
stwarzające przecież pozory obiektywnej konieczności. Pytanie
jest tylko, czy posłowie chcąc prowadzić prywatne batalie powinni
angażować aparat państwowy i puszczając parę w gwizdek marnować pieniądze podatników? Poza tym, właściwym miejscem na
opisanie zasad wyboru członków zarządu byłaby ustawa o spółdzielniach. Nie robi się jednak tego, gdyż zbytnio rzucałaby się
w oczy restrykcyjna polityka Sejmu wobec spółdzielni mieszkaniowych, skoro wobec innych tego nie planują.
4) W art. 7 projektu nakładając na użytkowników mieszkań
obowiązki płatnicze za korzystanie z mieszkań, wnioskodawcy
ograniczyli się tylko do obowiązku pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale. A co z utrzymaniem mienia będącego własnością spółdzielni, z którego członkowie korzystają? Może
więc chodzi o to, że wnioskodawcy już teraz opisują sytuację, która wystąpi dopiero po wydziedziczeniu spółdzielni z jej mienia?
Szkoda, że nie umieścili tego zamysłu w uzasadnieniu do projektu
nowej ustawy. Byłaby chociaż kawa na ławę.
5) W art. 7 ust. 6 projektu powtarza się zapisy dotychczasowej ustawy mówiące, że obowiązkiem zarządu jest prowadzenie
ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej
nieruchomości osobno. Nie dotyczy to jednak rozliczania tego funduszu w obrębie danej nieruchomości, gdyż rozliczanie może być
prowadzone po staremu w skali całej spółdzielni. Przynajmniej tak
było dotychczas, ale nieco dalej, tj. w art. 10 ust. 3 projektu nakazuje się już tworzenie funduszu dla każdej nieruchomości, ale czy bez
konieczności jego rozliczania w tej nieruchomości, by być w zgodzie z treścią art. 7 ust. 6 projektu? Czeski film, czyli nikt nic nie wie.
Do powyższych dochodzą kolejne wątpliwości, gdyż mówiąc o funduszu remontowym przeznaczonym na remont zasobów mieszkaniowych projektodawcy nie definiują pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, a definicji tej nie podaje także żaden inny akt
prawny. Nie podaje się także na co mogą być wydatkowane środki
funduszu remontowego, co jest istotne także z uwagi na przepisy
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie wiadomo
więc, czy zasób mieszkaniowy składa się wyłącznie z budynków
mieszkalnych. Jeżeli jednak tak, to lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych już by w skład tego zasobu nie wchodziły,
ale lokale niemieszkalne w budynkach mieszkalnych już by się
tam znalazły. A może zasób mieszkaniowy zamiast z budynków
mieszkalnych ma się składać z lokali mieszkalnych? Wtedy dotyczyłoby to lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, ale nie wchodziłyby za to lokale niemieszkalne, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.
Autorzy projektu nie wyjaśniają także, czy zasób mieszkaniowy ma się składać tylko z samodzielnych lokali mieszkalnych, czy
też mogą tam być także lokale mieszkalne będące np. w najmie.

Prawdopodobnie projekt ten nie rodził się w bibliotece sejmowej,
gdyż projektodawcy byli wtedy chyba na festiwalu czeskich filmów.
6) W art. 8 ust. 5 projektu powtarza się zapis art. 4 ust. 8
ustawy dotychczasowej w zakresie opłat niezależnych od spółdzielni, które do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu
w sprawie zarzutów członka co do ich wysokości, mają być płacone w wysokości jak sprzed podwyżki. Zapis ten był przedmiotem
badania Trybunału Konstytucyjnego, który w roku 2009 uznał go
za niekonstytucyjny z uwagi na naruszenie art. 64 ust. 2 Konstytucji. Jak widać nie stanowi to najmniejszej przeszkody dla wnioskodawców, którzy do perfekcji opanowali chwyty pozwalające
obezwładnić Trybunał Konstytucyjny. Nie biorą po prostu do głowy
wyroków Trybunału Konstytucyjnego i powielają stare niekonstytucyjne zapisy, przez co poprzedni wyrok Trybunału w najlepszym
wypadku trafi do kosza. Nowy, niekonstytucyjny przepis będzie się
miał długo dobrze, póki go ktoś nie zaskarży, a Trybunał po roku
lub jeszcze później wyda kolejny wyrok, który nikogo w Sejmie nie
będzie grzał ani ziębił. Pisaliśmy o tym obszernie w kwietniowym
numerze „Jarot” z 2009 roku przy okazji gwałcenia przez Sejm wyroków Trybunału dotyczących art. 12 i 1714 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych wprowadzonych nowelizacją z roku 2007.
Sejmokracja, czyli nadmierny wpływ Sejmu na rządzenie
państwem, ma się jednak dobrze, a wiele przesłanek wskazuje na
to, że ma także doskonałe perspektywy dalszego rozwoju. Może
przysłowie o dzbanie i uchu uznane zostanie w końcu za przejaw
mądrości ludowej, ale pewnie nie wcześniej niż za trzy lata.
7) W art. 17 ust. 1 dokonano zmiany sposobu wygaszania
spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w ten sposób,
że zamiast uchwały organu spółdzielni, potrzebny będzie wyrok
sądowy. W przypadku skierowania powództwa przeciwko osobie
zalegającej z opłatami za okres co najmniej 6 miesięcy, sąd może
oddalić powództwo spółdzielni, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem drugiej instancji członek uiści wszystkie zaległe opłaty. Przy takim zapisie nie wiadomo jednak, czy
warunkiem oddalenia powództwa będzie uregulowanie samych
zaległych opłat, czy też wraz z odsetkami.
Poważne konsekwencje społeczne rodzi także ust. 5 tego
artykułu projektu. Proponuje się tam bowiem, że w przypadku wygaśnięcia prawa do mieszkania lokatorskiego osobie uprawnionej
spółdzielnia wypłaca wartość rynkową lokalu w kwocie uzyskanej
z przetargu. Oznaczać to przecież będzie nieuzasadnione wzbogacenie takiej osoby odpowiadające różnicy między wartością
rynkową a wysokością wniesionego wkładu mieszkaniowego. Nie
wiadomo, dlaczego wnioskodawcy przypisują tę korzyść konkretnej osobie, zamiast wszystkim pozostałym członkom spółdzielni,
a nie byłoby tego problemu, gdyby wnioskodawcy postulowali tylko
zwrot wniesionego wkładu mieszkaniowego. Tym bardziej jest to
dziwne, że nakazuje się przeprowadzanie przetargu w celu uzyskania wartości rynkowej dla mieszkań, które z założenia są niezbywalne, co potwierdza art. 14 ust. 3 projektu.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
* Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących m. in. mieszkalnictwa i nieruchomości. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu. Przykładem są jej komentarze do ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy
o ochronie praw lokatorów i ustawy o własności lokali. Brała bezpośredni udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami (m. in.
w latach 1998–2001, gdy była wiceprezesem Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast).
** Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za rok 2011
W zasobach Administracji Osiedla „Jaroty” na dzień 31 grudnia 2011 roku w obsłudze znajdowało się 227 budynków
mieszkalnych o łącznej liczbie mieszkań 5844 i powierzchni użytkowej 316. 630,02 m2 oraz 188 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 19. 306,31 m2 oraz garaży o powierzchni 2. 309,93 m2.
Zadaniem administracji jest zajmowanie się gospodarką
zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi prowadząc ich bieżącą konserwację, remonty i usuwanie awarii. Na mocy zawartej
przez Spółdzielnię umowy Administracja Osiedla „Jaroty” administruje budynkami położonymi przy ul. Boenigka 21, 23, 25,
27 i Wilczyńskiego 6 stanowiącymi własność SM „Sami Swoi”
oraz zarządza dwiema wspólnotami mieszkaniowymi przy
ul. Flisa 5 i 7, Kanta 40D. W 2012 roku zadania realizowane
były przez 12 pracowników administracji, 11 konserwatorów, 2
gospodarzy osiedla oraz magazyniera.

7.

8.

9.

10.
11.

Jena z większych ulic osiedla Jaroty - ul. Kanta

Prace ogólnoadministracyjne
1. W 2011 r. zarejestrowano 2703 sprawy (wychodzącej
i przychodzącej korespondencji), z tego 2219 pism od
członków spółdzielni, pozostałe z różnych instytucji.
2. Przekazano protokółami zdawczo-odbiorczymi na podstawie umów najmu 11 lokali użytkowych, w tym 4 na oświadczenia najemców, 7 lokali przyjęto do administracji. Zajmowano stanowisko w sprawach wnioskowanych przez
najemców lokali użytkowych – 29 pism.
3. Sporządzono 14 nowych umów dzierżawy i 46 aneksów
do obowiązujących umów, 1 umowa została rozwiązana.
Prowadzono szeroką korespondencję w sprawach dotyczących dzierżaw terenów oraz ścian budynków pod reklamy – 102 pisma.
4. Podejmowano interwencje na zgłoszenia osobiste i telefoniczne mieszkańców, dotyczące porządku w budynkach,
pomieszczeniach administracyjnych i ogólnego użytku na
terenie osiedla, a także w sprawach konfliktów sąsiedzkich; zarejestrowano 301 zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń.
5. Załatwiano skargi w sprawach sąsiedzkich konfliktów, podnoszone w pismach do Spółdzielni – 69 pism, w tym 19
skarg rozpoznano przy udziale przedstawicieli komisji porządkowej Rady Osiedla „Jaroty”.
6. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych
przez firmy zewnętrzne w zakresie utrzymania porządku
i czystości, pielęgnacji zieleni terenów będących w bieżącej eksploatacji, jak również kontrolę zimowego utrzymania uliczek, chodników (także miejskich) oraz wywozu

12.

13.
14.
15.

16.
17.

nieczystości, sprzątania klatek schodowych w budynkach,
w których obowiązują umowy. Prowadzono kontrolę wywozu odpadów wielkogabarytowych z części wspólnych budynków i pomieszczeń ogólnego użytku, przeprowadzono
deratyzację oraz kontrolowano utrzymanie czystości gablot w budynkach.
Prowadzono korespondencję i współpracę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z firmą ZGOK Sp.
z o.o. oraz zbiórki odzieży używanej z firmą TESSO Sp. j.
z Gdyni.
Na wnioski mieszkańców i administracji wykonano wycinki
drzew i krzewów przy budynkach ul. Wiecherta 19, Kanta 5,
Kanta 28, Herdera 1 i 4, Wilczyńskiego 15, Burskiego 4, 6
i 20, Boenigka 24A, 24B , 22, 16, 32A, Hanowskiego 6, 8,
Pieczewskiej 6 – po uzyskaniu pozytywnych decyzji z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta.
Wykonano nowe nasadzenia w rejonie placu zabaw przy
ul. Kanta 9 – Wiecherta 18, ul. Boenigka 19, przy placu
zabaw Leyka 14–22, przy śmietniku Janowicza 3, Wilczyńskiego 15, Boenigka 34A i 34B, 28, 30.
Dokonano przeglądu istniejącej zieleni na osiedlu w celu
przeprowadzenia cieć sanitarnych i pielęgnacyjnych.
Wymieniono i uzupełniono urządzenia na placach zabaw
przy ul. Kanta 7, Wiecherta 17–19, Wiecherta 23–27, Boenigka 54, Burskiego 20–22, Leyka 2–12, Leyka 16–24,
Wiecherta 17–19, Janowicza 22–24, Mroza 27–37, Wilczyńskiego 15–17, Wilczyńskiego 19. Powyższe prace wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu.
Wykonano ogrodzenia placów zabaw przy ul. Kanta 12,
Herdera 2–8, Boenigka 1–1A, Boenigka 22–24A-24B-26,
Burskiego 20–22, Leyka 14–24, Wilczyńskiego 15 i Wilczyńskiego 19.
Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską,
MZDiM.
Przyjęto do dyspozycji Spółdzielni 2 mieszkania od dłużników.
Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 9 postępowań roszczeniowych
w sprawach należnych odszkodowań dla użytkowników
lokali i Spółdzielni z tytułu zalań, pożarów i innych zdarzeń losowych, 5 postępowań w sprawie wypłaty dla Spółdzielni odszkodowań z tytułu zbitych szyb w drzwiach
wejściowych do budynku. Prowadzono korespondencję
w sprawach udzielania informacji o przyczynach szkód
w lokalach mieszkalnych i użytkowych – takich spraw odnotowano 153.
W 2011 roku załatwiono 921 wniosków użytkowników lokali
w budynkach Spółdzielni w zakresie zmian opłat czynszowych związanych z liczbą zamieszkałych osób.
Dokonywano zmian na podstawie aktów notarialnych lub
umów w księgach ewidencji mieszkańców w związku
z kupnem, darowizną, zamianą, spadkiem lub przepisaniem lokali mieszkalnych na inne osoby.
dokończenie na str. 8
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Wakacyjne impresje
Letni czas wypoczynku od zajęć szkolnych szybko przeminął. Wakacje w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przyniosły dzieciom wiele atrakcyjnych wydarzeń, o których niełatwo zapomnieć. Dzieci, które skorzystały z oferty naszych klubów
mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, m.in.: grach i zabawach sportowo-rekreacyjnych, konkursach, seansach kinowych,
kąpielach i plażowaniu, wycieczkach, warsztatach i ciekawych zajęciach w klubach. Poniżej zamieszczamy fotograficzny kolaż, aby przypomnieć te radosne i beztroskie chwile, po których pozostały już tylko wspomnienia.
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Klub Kultury

„NA GÓRCE”
ul. Wańkowicza 9

ZAPRASZA

dzieci, młodzież i dorosłych
na zajęcia:
Pracownia plastyczna: d
 zieci od 7 lat – czwartki, godz. 16. 00; od 10 lat – wtorki, godz. 16. 00; młodzież – wtorki od
godz. 17. 30; dorośli – środa, czwartek, piątek.
Pracownia przygotowuje młodzież do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne i Architekturę (do uzgodnienia).
Pracownia muzyczna:
– Nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej – zapisy
– Nauka gry na pianinie – zapisy
– Koło baletowe – balet klasyczny dla dziewczynek od lat 5 w poniedziałki i środy, godz. 16. 00
– Klub Malucha – dzieci w wieku 1,5–3 lat – zajęcia w czwartki, godz. 17. 30
– Mama + dziecko – dzieci w wieku 1–3 lat, zajęcia w czwartki, godz. 17. 00
– Terapia pedagogiczna dla dzieci
– Klub Seniora – spotkania w poniedziałki od godz. 15. 00
– Koło Emerytów i Rencistów – spotkania drugi piątek m-ca od godz. 15. 00
– Koło Filatelistów – spotkania w czwartki od godz. 17. 00
– Aerobic – wtorki i czwartki, godz. 18. 00 i 19. 00 (KTT ”MUZA”, ul. Murzynowskiego 10)
– Joga – w poniedziałki, godz. 19. 30, środy, godz. 19. 00
– Popping – zajęcia dla młodzieży – w czwartki, godz. 19. 30
– BREAK DANCE – zajęcia dla dzieci i młodzieży: poniedziałki, godz. 18. 30, środy o godz. 17. 00 i 18. 00
– Tango argentyńskie – spotkania w poniedziałki, godz. 17. 00
– Sexy dance – zajęcia dla młodzieży i dorosłych we wtorki, godz. 18. 00
– Rękodzieło dla dorosłych – zajęcia dwa razy w miesiącu w soboty, godz. 10. 00–14. 00.
Zapraszamy 6 października, o godz. 10. 00
– Kids dance – zajęcia dla dzieci 5–8 lat w czwartki, godz. 16. 00
– Latino – zajęcia dla młodzieży i dorosłych we wtorki, godz. 19. 00
– Capoeira – dla dzieci we wtorki, godz. 17. 00 i czwartki, godz. 18. 30
– Związek Kombatantów RP i BWP – spotkania w 1 i 3 środę m-ca, godz. 15. 00
– Klub Tańca Towarzyskiego „MUZA”, ul. Murzynowskiego 10
Informacje – tel. 89 543 55 99 poniedziałek – czwartek w godz. 10. 00–20. 00, piątek w godz. 10. 00–18. 00

KLUB KULTURY „AKANT”
Zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do następujących kół zainteresowań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio Tańca „FOCUS” – taniec towarzyski – wtorek, czwartek w godz. 16. 00–21. 00
Balet – poniedziałek, środa w godz. 16. 00–17. 30
Zespół bolącego kręgosłupa – poniedziałek, środa, piątek co drugi tydzień od 10. 00 lub od 15. 15
Fitness – poniedziałek, środa, piątek co drugi tydzień od 10. 00 lub od 11. 00
Klub rekreacji ruchowej – poniedziałek, środa w godz. 20. 00–21. 00
Aerobik- poniedziałek, środa w godz. 19. 00–20. 00
Nauka gry na gitarze (zajęcia indywidualne) – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15. 00–19. 30
Nauka gry na keyboardzie (zajęcia indywidualne) – środa lub czwartek w godz. 16. 00–19. 30
Studio Wokalne „SUKCES” – piątek w godz. 18. 00–20. 00
Taniec hip-hop – poniedziałek, środa w godz. 16. 30–17. 30
Tajski boks – poniedziałek, środa w godz. 17. 45–18. 45
Klub Seniora – IV piątek każdego miesiąca w godz. 14. 00–18. 00
Zajęcia rękodzieła – raz w miesiącu w sobotę, w godz. 10. 00–14. 00, pierwsze spotkanie w dniu 29. 09. 12r

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć

Szczegółowe informacje w Klubie „Akant”, ul. Kanta 11, tel. 89 541 58 40
od poniedziałku do czwartku, w godz. 10. 00–20. 00
w piątki w godz. 10. 00–18. 00
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Sprawozdanie z działalności
Administracji Osiedla „Jaroty” za rok 2011

W zasobach osiedla 5. 833 mieszkań wyposażonych jest
w 20. 754 szt. wodomierzy c.w. i z.w. W 2011 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w 72 mieszkaniach
oraz sporządzono 100 notatek. Oplombowano 213 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu uszkodzeń.
W 144 lokalach użytkowych wyposażonych w wodomierze dokonywane są kwartalnie odczyty zużycia wody i rozliczenia oraz fakturowania zużycia wody zimnej i ciepłej.
Comiesięcznie pracownicy administracji wraz z przedstawicielami PWiK dokonują odczytu wodomierzy głównych w 135
budynkach mieszkalnych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach oraz prowadzą kontrole prawidłowości odczytów, jak i rachunków za zużycie wody i odprowadzanie ścieków dostarczanych przez PWiK.
W sezonie grzewczym wraz z przedstawicielami MPEC
dokonywane są comiesięczne odczyty c.o. w 136 budynkach
mieszkalnych. Poza sezonem grzewczym dokonywane są comiesięczne odczyty w węzłach kompaktowych w 28 budynkach. Prowadzona jest comiesięczna kontrola prawidłowości
odczytów i obciążeń rachunków za energię cieplną i energię
elektryczną oraz zużycie gazu wystawianych przez MPEC, Zakład Energetyczny i Zakład Gazowniczy.
W 2011 r. wystawiono 978 faktur VAT dla lokali użytkowych za energię cieplną, energię elektryczną, zużycie wody
i odprowadzanie ścieków.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

jących się na placach zabaw i przy budynkach mieszkalnych. Łącznie zużyto na ww. prace 9 m³ tarcicy,
wykonano remonty kominów wentylacyjnych w 6 budynkach,
wykonano miejscową (częściową) naprawę pokrycia dachowego (krycie papą termozgrzewalną) w 5 budynkach oraz
naprawę koryta zlewowego w 2 budynkach,
wykonano izolacje rur c.o. w 2 budynkach przy
ul. Boenigka 36,
wymieniono zawory podpionowe, zawory regulacyjne i zawory odpowietrzające w 12 budynkach,
wykonano docieplenie ściany kolankowej w 1 budynku,
wykonano częściowe docieplenie stropów w 2 budynkach,
uzupełniono styropian w ścianie szczytowej budynku Piotrowskiego 13,
wykonano ogrodzenia terenów zielonych przy budynkach
Wiecherta 19 i Wilczyńskiego 6F,
wykonano remonty loggii i balkonów w 13 mieszkaniach,
zamontowano 21 szt. samozamykaczy,
przeprowadzono remont przyłącza kanalizacji sanitarnej
w pawilonie Jaroszyka 3,
dokonano przełożenia poziomów kanalizacyjnych i przebudowano pion kanalizacyjny w 11 budynkach,
wykonano i zamontowano osłony i bramy w 5 śmietnikach,
na wnioski mieszkańców wykonano kraty zabezpieczające
korytarze piwniczne - 3 szt.
wykonano remont lokalu socjalnego przy ul. Boenigka 30A,

Ulubione miejsce spacerów wielu mieszkańców Jarot

Roboty ogólnobudowlane
(malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne)

Ogółem w 2011 r. przyjęto 7.051 różnego rodzaju zgłoszeń
usług i napraw, w tym:
2. 379 lokatorskich (1. 892 – hydraulicznych, 325 – ogólnobudowlanych, 34 – stolarskich, 67 – ślusarskich, 61 – elektrycznych), 1. 933 ogólnobudowlanych i administracyjnych, 352
stolarskich, 1.274 hydraulicznych, 1.113 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:
–– wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 30 budynkach,
–– odeskowano 5 szt. piaskownic na placach zabaw,
–– wymieniono listwy i wykonano nowe ławki w liczbie 3 szt.
oraz wykonano bieżącą konserwację w 70 ławkach znajdu-

Budynek socjalny przy ul. Boenigka 30A

–– wykonano częściowe lub całkowite orynnowanie (wymiana
rur spustowych) przy daszkach wiatrołapów przy ul. Jaroszyka 24,
–– wymieniono regulatory PM - Regler w 2 budynkach (Kanta
22A i 22B),
–– wykonano i zamontowano wentylację z rur PCV w 1 budynku,
–– wyremontowano pomieszczenie wózkowni w budynku przy
ul. Herdera 6,
–– dokonano wymiany rury burzowej w pomieszczeniu wymiennikowi (Boenigka 22A),
–– wykonano podjazd na wózki przy budynku Boenigka 28,
–– dokonano naprawy posadzek z terakoty na podestach wejściowych klatek schodowych w 9 budynkach,
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–– wymieniono – 18 opraw oświetleniowych ulicznego i parkowego łącznie z żarówkami,
–– wymieniono kabel zalicznikowego zasilania tablicy rozdzielczej w lokalu użytkowym przy ul. Janowicza 19,
–– zlokalizowano i usunięto awarię kabla oświetlenia ulicznego
przy ul. Kanta 46,
–– na bieżąco dokonywano sprzątnięcia zadaszeń wiatrołapów
przy budynkach,
–– na bieżąco zamalowywano różnego rodzaju graffiti na ścianach budynków oraz klatek schodowych,
–– wykonano remont posadzek betonowych w garażach przy
ul. Kanta 12 i Mroza 20A,
–– wydano 160 pisemnych decyzji dotyczących wymiany grzejników,
–– wymieniono 4. 491 szt. żarówek 220V i 110V na klatkach
schodowych i korytarzach piwnicznych,
–– dokonano naprawy stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach ogólnego użytku zmieniając
49 szt. zamków i wkładek,
–– wymieniono 12 szt. szyb bezpiecznych w drzwiach domofonowych,
–– wykonano 1 miejsce postojowe dla niepełnosprawnych,
ustawiając znaki i malując koperty,
–– według kolejności usuwano usterki zgłaszane po przeglądach przez gospodarzy osiedla,
–– wystawiono 556 faktur za usługi wykonane przez zespół
konserwatorów,
–– dokonano malowania ławek, piaskownic, ogrodzeń, barierek oraz innych drobnych elementów placów zabaw,
–– na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów
do firmy „WIT-CZAR”.
W 2011 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów na roboty wykonywane w drodze przetargów
zgodnie z planem remontów:
– wykonanie remontu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi w budynkach mieszkalnych przy
ul. Mroza 16, Janowicza 22 i 24 – prace były wykonywane
przez jedną firmę,
– modernizacja instalacji domofonowej w budynkach, na których przeprowadzono remont elewacji,
– wykonanie ogrodzeń 8 placów zabaw,
– malowanie 78 szt. klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach – wykonywały 4 firmy,
– remont biegów i podestów w 25 klatkach schodowych budynków mieszkalnych – ułożenie terakoty – wykonywały
3 firmy,
– remont 18 szt. osłon śmietnikowych – wykonywały 2 firmy,
– przełożenie istniejących chodników na kostkę polbruk – wykonywały 3 firmy,
– wykonanie zatok parkingowych - wykonywały 4 firmy,
– naprawa i wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Burskiego 14A,
Jaroszyka 3, Mroza 27–37, Boenigka 40A, Janowicza 32
– wykonywała jedna firma,
– wykonanie schodów terenowych – wykonywała 1 firma,
– uzupełnienie urządzeń na 10 placach zabaw – wykonywała
jedna firma,
– wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Jaroszyka 3
– wykonywała jedna firma,
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– wymiana 11 szt. szafek sterowniczych oświetlenia oraz wymiana 22 szt. słupów oświetleniowych – wykonywała jedna
firma,
– wykonanie nasadzeń przy budynkach ul. Boenigka 28–30,
Leyka 14–24, Boenigka 19, Kanta 9, Janowicza 3 – wykonywała jedna firma,
– wykonanie przeglądów instalacji gazowej, wentylacji oraz
elektrycznych w obiektach należących do Spółdzielni, jak
i będących w zarządzaniu.
Prowadzono również nadzór nad robotami w systemie zleconym:
– regulacja skrzydła drzwiowego i zawiasów, wymiana panela
dolnego w budynku użytkowym Wiecherta 33,
– dostawa i montaż bramy garażowej do garażu wielostanowiskowego Mroza 14,
– doszczelnienie przewodów wentylacyjnych w kuchni i wc
w mieszkaniu przy ul. Mroza 16/18,
– docieplenie mansard w obrębie mieszkania nr 13 w budynku przy ul. Janowicza 10,
– naprawa rynien dachowych od strony tarasów w budynku
przy ul. Mroza 14,
– wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic budynku przy
ul. Leyka 24,
– doszczelnienie witryn okiennych w lokalach w budynku przy
ul. Wilczyńskiego 6 – administrowanych przez Spółdzielnię,
– wymiana stolarki okiennej w lokalu socjalnym przy ul. Malewskiego 6/19,
– usuniecie usterek w ramach wykonawstwa zastępczego
w budynkach przy ul. Burskiego 8, Wiecherta 29,
– wykonanie remontu posadzek loggii w budynkach przy
ul. Herdera 2 mieszkania nr 27, 29; Boenigka 25/26,
– remont pokrycia dachowego Malewskiego 18/15 z wymianą
kołnierzy okien dachowych,
– wykonanie połączenia wpustu burzowego z kanalizacją burzową przy ul. Boenigka 7,
– wykonanie izolacji pionowej wiatrołapu przy ul. Wilczyńskiego 6C,
– wykonanie wymiany odcinka sieci kanalizacji deszczowej
Leyka 28,
– wymiana okienek w budynku przy ul. Mroza 16,
– remont schodów wejściowych w budynku przy ul. Janowicza 26,
– wykonanie izolacji ścian piwnic w budynku przy ul. Boenigka 54,
– remont posadzek loggii w budynku ul. Wilczyńskiego 17
mieszkania nr 12, 8, 11, 13,
– wymiana stolarki drzwiowej do lokali w budynkach ul. Boenigka 18A, 40A, Jaroszyka 8, Kanta 46,
– dokonywano przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów,
– przygotowywano dane do planu remontów na rok 2012,
– prowadzono na bieżąco ewidencje robót remontowych
w książkach obiektów budowlanych.
Pracownicy administracji uczestniczyli w pracach komisji
przetargowych dotyczących między innymi: prac objętych planem remontów, sprzedażą mieszkań po eksmisji, lokalami pod
najem.
Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko
Kierownik Administracji Osiedla „Jaroty”
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Na jagody
Z inicjatywy Rady Osiedla „Nagórki” Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” i Koła Emerytów i Rencistów
Nr 10 „Nagórki” w piękną lipcową sobotę 60-osobowa grupa mieszkańców naszego osiedla (członków naszej Spółdzielni) wyruszyła w okolice Waplewa na zbiór jagód połączony z grillowaniem. Ciepłe i słoneczne dni spowodowały
duży urodzaj runa leśnego, w którego zbieranie z wielkim
zapałem zaangażowali się wszyscy uczestnicy wycieczki.
Cała impreza przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.
Roman Szostek
Przewodniczący Rady Osiedla „Nagórki”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie o pow. 48,3 m² na parterze, Nagórki, ul. Orłowicza. Tel. 507 070 658.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, ul. Boenigka 34A
– zamienię na mieszkanie o takim samym metrażu lub mniejsze.
Tel. 89 514 10 42.
Sprzedam własnościowe M-3 o pow. 48,3 m², przy ul. Murzynowskiego (I piętro, łazienka z oknem, duża kuchnia). Tel. 507 682 933.
Sprzedam lub zamienię M-5 na mniejsze. Tel. 517 620 160.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m² przy ul. Żurawskiego (parter).
Tel. 508 377 517.
Spółdzielcze M-4 o pow. 60,3 m² (IV piętro) – zamienię na M-3
o pow. 48 m² na I lub II piętro. Tel. 790 778 002.
Sprzedam mieszkanie o pow. 34,5 m² - dwa pokoje z aneksem kuchennym, I piętro, urządzone, do zamieszkania - przy ul. Jarockiej.
Tel. 512 312 585.
M-4 komfortowe sprzedam lub zamienię na mniejsze. Tel. 517 150 895.
Sprzedam, zamienię bądź wynajmę mieszkanie o pow. 48,2 m2
w Łęgajnach przy ulicy Dębowej 16 (3 pokoje, kuchnia w pełni meblowana, łazienka po remoncie, balkon, piwnica). Mieszkanie do zamieszkania od zaraz. Tel. 501 806 665.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, ul. Gałczyńskiego 15 (bez pośredników). Te. 600 211 219.
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

...zaproponowała dzieciom Szkoła Muzyczna Yamaha.
Pod troskliwym okiem nauczycieli – muzyków dzieci bawiły się graniem i przy okazji tej zabawy nauczyły się tyle, że
na zakończenie wykonały oprawę muzyczną przedstawienia
„Ptasie wesele”. Grały na gitarach i instrumentach klawiszowych oraz licznych perkusyjnych, śpiewały, recytowały i tańczyły. Przygotowały również kostiumy. Słuchacze też świetnie
się bawili. 
Anna Dramowicz
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Bezpiecznej jesieni
Wrzesień i październik to przełom lata i jesieni, dla jednych już
po urlopach, dla innych, którzy nie mają obowiązków wobec dzieci
rozpoczynających nowy rok szkolny, teraz właśnie nastały najpiękniejsze miesiące urlopowe. Ten okres bywa piękny, zwłaszcza w górach, ale i na Warmii i Mazurach dostarcza w atmosferze spokoju po
„najazdach” wczasowiczów wielu atrakcji. Grzyby, ryby oraz mnogość
owoców i warzyw, zioła i cudowne uroki przyrody już bez męczących
upałów i burzowo-deszczowych anomalii z akcentami złotej polskiej
jesieni.
Jest też i problem – wrzesień to nowy rok szkolny. Kolejna już
reforma edukacji – poza wieloma dotychczas wprowadzanymi coraz to
bardziej komplikującymi edukację naszych dzieci – zakłada, że dzieci, które ukończyły 6 lat powinny rozpocząć naukę w pierwszej klasie
szkoły podstawowej – na razie decyzję podejmują rodzice, a od 2014
roku będzie to obowiązek ustawowy. Na co zwrócić uwagę, teraz na
początku nowego roku szkolnego, znając wszystkie zła, jakie obecne
szkolnictwo nam funduje: mnogość programów, zmieniana bez przerwy liczba i jakość podręczników, brak szkolnej służby zdrowia, zajęć
sportowych z prawdziwego zdarzenia, nie mówiąc o szeroko rozumianych zajęciach pozalekcyjnych!
Nawał pracy, coraz to nowsze wyzwania absorbujące rodziców,
nie zawsze pomoc ze strony rodziny czy innej opieki – niesie ze sobą
zagrożenia: dzieci są pozostawiane same sobie, pod presją środowiska, ulicy i wszechobecnej totalnej patologii społecznej! Zadbajmy
choć o to, by rozpoczęły rok szkolny zdrowe, przeprowadźmy profilaktyczne i potem kontrolne badania lekarskie, zwracajmy uwagę na stan
uzębienia – teraz to my musimy sami zadbać o wszystko. Brakuje nam
czasu, po pracy jesteśmy zmęczeni, gdyż stale jesteśmy zaganiani,
więc marzy się nam chwila spokoju, a dzieciaki niech się czymś zajmą.
I tu uwaga na zagrożenia: komputery, internet i telewizję – to okna
na świat, ale przyglądajmy się, jakie gry, filmy i programy, a nawet bajki
oglądają nasze pociechy, często bowiem budzą one agresję i złe emocje! Do szkoły i po, pamiętajmy o właściwym ubieraniu naszych dzieci.
Ważne też, by zapewnić im pełne bezpieczeństwo w drodze do i ze
szkoły, w szkole i poza nią, w domu, czy jak to często bywa „gdzieś
na podwórku”! Obserwujmy i słuchajmy, co mówią nasze dzieci – reagujmy i wymagajmy reakcji szkoły i nie tylko. Często będziemy zmuszeni reagować za innych i za „obojętnych” rodziców. Możemy czynić to anonimowo, aby uchronić dziecko przed represjami w wypadku
przecieków, dlatego proponuję anonimowy telefon zaufania policji:
89–522–33–99. 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!
Życie obecne nie jest lekkie, jest jak jest, ale i nam, i naszym
dzieciom, i wnukom starajmy się zapewnić wszystko to, co dobre, pomocne i zdrowe, a konieczne i nie zawsze drogie. Witaminy oraz sole
mineralne – i tak w skrócie: nasiona słonecznika, orzechy laskowe,
mleko i razowy chleb – to źródła witaminy B1, B2 i B6, B12 i PP, nie
obawiajmy się, gdy dzieci „wyłupują” pachnące migdałami jądra z pestek popularnych owoców takich, jak: morele, brzoskwinie, nektaryny,
śliwki, wiśnie czy czereśnie – to źródło mało u nas znanej witaminy B17
– jej lecznicze działanie opisano już w egipskich papirusach sprzed
5000 lat, podobne zapiski pochodzą z Chin sprzed 4500 lat. Teraz jesienią i na działkach, w lasach i na łąkach, a i na każdym bazarze
i w większości sklepów dostępnych jest wiele naturalnych produktów,
które są skarbnicą witamin i minerałów, dodatkowo mają właściwości

lecznicze, są tańsze i na wyciągnięcie ręki, nie doceniamy wielu z nich!
Czerwone buraki: ich właściwości lecznicze znano już w Babilonie,
2000 lat przed naszą erą – zawierają witaminy C i B oraz kwas foliowy
i pektynę – wzmacniają odporność. Żurawina: rośnie u nas, a zawierając witaminy: B1, B2, B6, C, E, jak i karoten oraz minerały: sód, potas,
magnez, wapń i fosfor oraz żelazo i jod – działa profilaktycznie i leczniczo. Siemię lniane: niedoceniane zioło i dodatek do chleba – źródło
witaminy B17. Bez czarny należy do najstarszych roślin leczniczych,
jego owoce zawierają garbniki, pektyny, witaminy A, C, B1, B2, antocyjany, karotenoidy, żelazo, potas, sód, wapń, olejek eteryczny i kwasy
organiczne (między innymi jabłkowy, winowy i cytrynowy). I wreszcie
aronia – teraz wszechobecna, rosnąca dziko i na działkach, jej sok
bywa zwany czerwonym winem bez alkoholu i wreszcie wiele, wiele
warzyw owoców i ziół, popularnych, tanich czy dziko rosnących i łatwo dostępnych – to proste i niedoceniane dary natury, a jest ich teraz
jesienią bardzo wiele – poznawajmy je i stosujmy, natura czyni cuda,
daje za darmo i nie szkodzi, tylko trzeba ją poznawać i szanować!
Świeże owoce i warzywa są doskonałym dodatkiem do naszej diety, są
teraz łatwo dostępne, nie zawsze mamy jednak świadomość, że podczas uprawy są one narażone na kontakt ze szkodliwymi substancjami
i mikrobami - na ich skórkach często występują drobnoustroje, bytujące naturalnie w nawozach i wodzie używanej do uprawy. Znajdziemy
na nich także wiele chemicznych konserwantów i pestycydów. Dlatego
należy odpowiednio je przygotować do spożycia. Pierwszą czynnością
jest dokładne umycie rąk, a potem umycie owoców. Jabłka, morele,
nektarynki lub gruszki możemy umyć pod bieżącą wodą, natomiast
śliwki, czereśnie, wiśnie, truskawki, jagody oraz porzeczki należy myć
w durszlaku, opłukując strumieniem wody. Owoce cytrusowe z kolei
warto dokładnie wyszorować. Podobnie rzecz ma się z warzywami –
ich dokładne mycie to konieczność.
Piękny letniojesienny okres sprzyja wyprawom do lasu lub nad
wodę. Planując taką imprezę musimy liczyć się z towarzystwem kąsających owadów, niektóre są tylko uciążliwe, inne stanowią prawdziwe
zagrożenie. Jak bronić się przed nimi? Komary, kleszcze czy meszki to prawdziwe utrapienie – psikaj, wcieraj, łykaj… Najlepiej stosować preparaty odstraszające w postaci: aerozolu, mleczka, płynu lub
żelu i kremu. Są też antykomarowe chusteczki do przecierania skóry,
sprawdza się również łykanie przed wyprawą witaminy B1, nasza skóra wydziela wtedy zapach, którego komary nie lubią. Ważny jest też
odpowiedni ubiór: spodnie z długimi nogawkami i koszule z rękawem,
skarpetki, pełne buty i czapka z daszkiem! Gdy zostaliśmy pokąsani, należy przemyć te miejsca wodą bądź spirytusem, nigdy nie drapać, pomaga również posmarowanie sokiem z cytryny lub roztworem
octu albo przyłożenie plastra cebuli. Odrębny problem to kleszcze, te
małe pajęczaki mogą przenosić w ślinie zarazki boreliozy, anaplazmozy albo wirusowego zapalenia opon mózgowych. Ale bez paniki, nie
każdy kleszcz jest zarażony, więc nie każde ugryzienie kończy się
chorobą. Po powrocie z lasu wierzchnie ubranie zostawmy na dworze,
mogą w nim być kleszcze, następnie weźmy ciepły prysznic i dokładnie sprawdźmy całe ciało. Jeśli kleszcz już się wpije, przy pomocy
pęsety chwytamy go blisko skóry i zdecydowanym ruchem wyciągamy
do góry. Rankę dezynfekujmy spirytusem lub wodą utlenioną i obserwujmy miejsce ugryzienia i jego okolice przez kilka tygodni, Gdy pojawi
się zaczerwienienie lub wystąpią inne objawy tzw. grypowe, trzeba jak
najszybciej udać się do lekarza. Życzę pięknej i bezpiecznej złotej polskiej jesieni! 
cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz
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Na dobry skok w nowy szkolny rok

„Biesiady Pieczewskie”
W sobotę, 8 września br., na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej już po raz trzeci odbył się festyn „Biesiady
Pieczewskie”, który jest organizowany rokrocznie przez Radę Osiedla „Pieczewo”, ks. Mariana Matuszka, proboszcza
parafii, na terenie której odbywa się festyn oraz Teresę Białą, właścicielkę Zakładu Usług Bankietowych „Victoria”.
Tym razem pogoda niezbyt dopisała. Co prawda deszcz nie padał, ale wiał bardzo silny i zimny wiatr i być może to było przyczyną, że w tegorocznym festynie wzięło udział zdecydowanie mniej uczestników niż rok temu, ale za to ci, którzy przyszli, bawili się
radośnie i wesoło w iście rodzinnej atmosferze, co widać na zamieszczonych zdjęciach.
– Oprócz wielu konkurencji sportowych i rekreacyjnych, skierowanych do całych rodzin, przygotowaliśmy nasze biesiadne przysmaki, tj. chlebek ze smalcem, ogórki małosolne, a także przepyszną kiszkę ziemniaczaną, a wszystko własnej roboty, że palce lizać
– mówi Halina Mikulska, przewodnicząca
Rady Osiedla „Pieczewo”.
Wśród uczestników festynu zdecydowanie najgłośniejszym punktem programu był konkurs – tradycyjnie prowadzony
przez Jarosława Prawdzika, członka RO
„Pieczewo” – na najsilniejszy krzyk, który
cieszył się ogromnym powodzeniem wśród
dzieci, a których niezwyczajnie dopingowali rodzice, gdyż dzieci słyszały: „krzycz
głośniej, co tak cicho, jak nie trzeba, to
potrafisz wrzeszczeć, dawaj głośniej, głośniej”, uff, w końcu można było pokrzyczeć
i nikt za to nie nakrzyczał, tylko jeszcze
wręczył nagrodę. Wiele emocji wzbudzała gra w dwa ognie. Dorośli kontra dzieci.
Obserwując, cieszyłam się, że robię tu tylko zdjęcia, bo nie było zmiłuj się, szczególnie ze strony Księdza. Zacięta walka toczyła się i nie było mowy o żadnych forach
dla dzieciaków, bo inaczej, to dorośli przegraliby zanim na dobre rozpoczęłaby się
gra. Innym gwoździem festynu, a może
raczej pędzlem, było malowanie twarzy
i rąk dzieciaków w zwierzęta. Świetnej zabawy dostarczyła chusta animacyjna, bieg
z jajkiem na łyżeczce, skoki ze skakanką
itp., no i rzut fajerką – dobrze, że kuchnie
są już gazowe i elektryczne, bo rozrzut był
taki, że w domach poleciałyby szyby.
Czytaliśmy także „Pana Tadeusza”,
a jakże, co prawda nie wszystkie 12 ksiąg
z 9714 najsłynniejszymi wersetami literatury polskiej, ale wersetów wystarczająco,
by zaakcentować przystąpienie do ogólnopolskiego projektu zainicjowanego przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, aby – jak podaje komunikat – „popularyzować czytelnictwo, zwrócić uwagę
na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz
wzmocnić poczucie kulturowej i narodowej
wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury”.
Na koniec biesiadowaliśmy piecząc
kiełbaski na ogromnym ognisku rozpalonym przez harcerki z ZHR w Olsztynie –
bez użycia papieru i innych środków zapalających, zgodnie z zasadami skautingu,
a wtedy już zrobiło się nie tylko miło, ale
i cieplutko.
Małgorzata Gieczewska

